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Az 5. Dimenzió
Az Idő és a térutazás lehetősége,
az azonos időben fejlődő múlt és jövő összefüggései
Az ASPEKTUS 5. újraírt könyve, a fizikai szabályok alapján is megérthető
időutazás, az életutazás lehetőségéről. Az anyag teljes megértéséhez, a korábbi és
részben a későbbi könyvekben már leírt, a hagyományos gondolkodástól részben eltérő
aspektusú logikai rendszer megértése és megismerése szükséges. A megértést segíthetik az
Aspektus könyvek! Lásd a könyv végén és az Interneten a megismerhető sorozatot.
A gravitáció és az idő törvényei, című (Aspektus 4) könyvben, ismertetésre került az idő
útja, azaz az élőmezők fejlődési lánca, az evolúció téridőben történő kifejlődése.
A fejlődési piramis felismerése, egy a bonyolultságában is fejlődő rendszerbe engedett
bepillantást, amelyből érdekes ismereteket szerezhettünk. A fejlődés spirálja egyre gyorsuló
evolúcióhoz vezet, amely a külső tágas térből, a szabad, de védetlen világból egyre kisebb
védett, de szubjektív differenciálással szimmetriában hiányossá tett térbe kényszeríti a fejlődő
egyedeket. A változás növekedésével a térnyomás is nő, amely befolyásolja az életbuborékok
egyre csökkenő életterét, az élet minőségét.
Ha a fejlődést egy másik aspektusból vesszük szemügyre, az evolúciós fejlődés más
összefüggéseire is rálátásunk nyílik. Ha a változatosabb és jobb élet reményében a mennyei
túlvédett, vagy és a túl nagy azonossága miatt az egyedeket elértéktelenítő életteret elhagyó
részecskék életútját követjük, fel kell ismerni, hogy a differenciáltabb élettérbe kényszerülve,
növekszik a kényszer, romlik az élet minőség. Az Isten úgy rendezte el az élet alakulását,
hogy a jobb élet reményében a nagy változássűrűségű pokol felé haladók életminősége
egészen addig romlik, amíg vissza nem vágynak a nyugalmas mennybe, amíg elveszett
bárányokként vissza nem térnek az Istenhez.
Az életútnak azonban visszafelé fejlődő, második félideje is kialakul, amikor a túl védetlen
izotróp valóságból a védettebb, nagyobb azonosságú, de változatosabb és kiszámíthatatlanabb
térrészbe vágyik az egyhangú és túl kiszámítható változást már megunó élet. Az élet második
fordulója az első fordulóval ellentétes irány, és eltérő tendencia, (ideológia) felé fejlődéssel
folytatódik, és ha a melegfúziós pokolban, a szervezetnek otthont adó ötödik dimenziós térben
kezdődött, akkor a szimmetrián átfejlődő életfolyamat a mennybe és a kiszámítható életre
vágyik. Az ellenkező környezetben kezdődött, túl kiszámítható, már nagyon meg és kiismert
élettérből, a kezdet teréből elvágyó élet neki idegen, ismeretlen, felfedezendő, új élményeket
és más tapasztalatokat adó térrészbe és más életre vágyik. Az életváltozás története, erről az
életáramlásként ismert vándorlásról, az élet megismeréséről és megtanulásáról, a
szervezettségben együttélés és működés elsajátításáról szól. Közben élünk és változunk,
másokon és a környezetünkön is változtatunk, és szinte csak az életünk végén vesszük észre,
hogy már nem az az ártatlan kisgyermekek vagyunk, aki rácsodálkozik a környezet ismeretlen
valóságára, hanem aki elrontja és pokollá tette a kezdet csodálatát kivívó paradicsomot.
Az Aspektus sorozat ötödik könyve, az életutazás eddig nem ismert azon rejtelmeiről, a
mikrokozmosz belső valóságáról szól, amely életutazásban, életélményben nemsokára nagyon
sok eddig a környezetben változó, és a környezetben talált anyagokat, életeket fogyasztó
részecske fog részesülni. Miközben az eddig elfogyasztott, kihasznált és kizsákmányolt,
együttélés és a közös érdekben együttműködés kényszerére ítéltettettek fel és kiszabadulnak a
szervezett változás belső valóságaiból, és ők válnak fogyasztókká, a környezetet jelenleg
fogyasztók és dominánsak az élet belső, ötödik dimenziójába kerülhetnek.
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Ismerkedjünk meg tehát az eddig csak sejtett, de általunk nem kellően ismert életutazás
részletteivel, egy olyan melegebb, pirosabb, magasabb változás sűrűségű, nagyobb
életnyomású valósággal, amely nem az átlagos és kellően vegyes élet szimmetria felületeinek
a közelében, hanem attól jóval eltolódva, elhangolódva, a szervezetek pokolibb mélységeiben
ad a változásra alkalmas, vagy némelyeknek éppen-csak elviselhető, vagy egy idő után már el
nem viselhető eredőjű életteret.

Az élet dimenzióinak a kialakulása és átértelmezése:
A kristályrács, az életháló kialakulása:
Az első három dimenzió amit megismertünk, az életáramlás lehetőségeit gátló, de egyúttal a
tér három irányából védelmet és határfelületet biztosító térbeni lokalizációs, terelési
lehetőség. Az életáramlásban lokalizált, csak a szűkített lehetőségeket megengedő
életáramlás, a környezeti korlátok megléte, kellő erőssége esetén, csak a megmaradó még
szabad, vagy már csak kevésbé korlátozott irányokba lehetséges, és ezen belül is, csak a
statisztikai valószínűséggel a legkisebb ellenállású irányba célszerű. Ha tehát egy
alapállapotba, pontba rögzített energiacsomó térbeli elmozdulása, életáramlása minden
lehetséges irányból azonosan gátolt, pl., egy egyidőben együtt élő család kétszer négy
generációs szereplője közé a térbe beszorított, akkor az ilyen izotróp, minden irányból
jellemzően azonos ellenállású, gátló terelő határfelületekkel erősen korlátozott, azaz
legfeljebb csak kisebb lehetőségekben, ide-oda kicsi amplitúdójú rezgésekben elmozduló. Az
ilyen élet még nem igazán tud áramlani, az energiacsomó részecskéinek az egyszerre és közös
azonos irányú elmozdulása gyors ellenállással lefékeződik, az önálló, a környezettel nem
egyeztetett áramlás nem lehetséges. Lásd a síkban nehezen, csak a vetületeiben is bemutatott,
az életáramlást nyolc síklappal, lamináris réteggel meggátló ábrát. Ez megfelel egy
négygenerációs, jelen időben együtt élő család által a legfiatalabb utódot, a közösséget együtt
tartó, a közösbe beérkezett energiákat és jó hatásokat egyenletesen újraelosztó szervezeti
szívet, a legnagyobb szimmetriában lévő előd-utódot lokalizáló állapotnak. 1. ábra.
Ha egy síklapokkal
határolt térbeli
kockának képzeljük
el az izotróp és
magas
szimmetriában
változó tér
lehetőségét,
amelynek a
központjában sikeres
szimmetria alakult
ki, akkor gondoljunk
arra, hogy e síklapokat, szimmetriasíkok, átlagosan kétdimenziós vékonyrétegek, amelyek a harmadik
dimenzió irányába nem túl nagy mélységgel terjednek ki. A szimmetriasíkokat képező individuumok, mint
közös tudatok, legalább két, vagy több előd részecskéinek az együttváltozásra alkalmas közös terében,
szervezetében alakultak ki, amelyek mindegyikét legalább két korábban külön élt előd genetikai anyaga
lokalizál, amely elődöket szintén két-két még korábban külön szervezetben élt előd genetikai anyag hozott
össze stb. egy időbeli és állapotbeli, összetételbeli változást okozó eseményláncon, időfolyamatban. Az
elődgenerációk által létrehozott felépített fraktálrendszer azonban nemcsak a korábban történtek lehetőségeit
határozza meg, események emlékeit, következményeit tárolja, hanem a kialakult jelen állapotával, a benne
és a környezetben kialakult arányokkal hosszú távra meghatározza a jövő most-még különféle, - de ha a
nagyobb környezet állapota nem változik, ha az a neki környezetet adó tágasabb térben lévőkkel nem
keveredik, akkor véges a variációkban véges lehetőségű keveredési lehetőségeit.
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A térben az ekvipotenciális jellegű, gömbszerű eredőben kialakuló nagyobb azonosságú
térrészek, már erősebben differenciált szervezetek között, vegyes utód szimmetriasíkok, még
kellő szimmetriában változó, egymással megfelelően keveredő részecskék életsíkjai alakulnak
ki. Az életsíkok nemcsak egy családot eredményező hatszögletű, oktaéder jellegű térkockákat
hoznak létre, hanem a másik szomszédos térkockákkal együtt, összetett térhálót, élethálót
alkotnak. A hat lappal határolt térbeli kockák belső terében vegyes és nagyobb biodiverzitású,
a környezettel még jobban és kisebb szinten keveredő részecske közösség, új egyed fejlődik,
amelynek a részecskéi jellemzően a környezetből, kisebb részben távolabbi szervezetekből
származnak. Az életsíkok, életfelületek és a belőlük kialakuló családi kockák lehetnek
laporientáltak, azaz valamelyik lapban, családi életsíkban, a sikeresebb közösség által
dominánsabban irányított, vagy térorientáltak, amikor nemcsak egy család, (életsík)
orientálódik a központban fejlődő közös utód reménységre, hanem a térrész védelmét,
alacsony életnyomását együtt fenntartó más szimmetriasíkok, családi szervezetek, egyedek is
aktívabban részt vesznek a közös utódszervezet létrehozásában, felnevelésében.
A fizikai és a kémia az életpiramis különböző szintjein már felismeri a szervezeti lehetőségek
laporientált és térorientált lehetőségeit, amely a családok létszámától és szereplőitől függően,
nemcsak a statisztikai többségű családi kockákba, hanem a családok pillanatnyi létszámától
függően atomi, vagy molekula geometria néven ismert térbeli szerkezetekbe kapcsolódgatnak.
Közös jellemzője e térbeli életháló kialakulásának, hogy a laporientált életsíkokkal határolt
térrészekben vegyes utódok fejlődnek, de a lapok, szimmetria síkok közepén általában a saját
rétegében, a lehetőségei által behatárolt körben (életspirálban) keringő elődök geometriai
centrumában, nagyobb közös szimmetriában lévő, egymással sikeresebben keveredő
térrészekben, kellően vegyes, új lehetőségeket felismerő utódok fejlődnek. Lásd a fizikai és a
kémiai összefüggésekkel foglalkozó szak és tankönyveket.
A szimmetriasíkok egymáshoz kapcsolódásai, az életháló kialakulhat egydimenziós
pontszerűen elhelyezkedő, lokalizáltabb, statikusabb egyedekből, akik vagy már
megállapodtak, és leülepedőben vannak a saját terükben az elporladás és a legkisebb
életnyomású, legjobban árnyékolt közös térrész, és az ebben fejlődő utódtér felé, vagy a már
újrakevert genetikai állományú fiatal utódmagként, a család és a környezet többi szereplője,
életsíkja által lokalizáltabbak, védettebbek, és erősebb korlátok között tartottak. A térbeli
alakzatok, az életháló kapcsolódási pontjait, más kapcsolatokkal is rendelkező egyedek, az
elődszervezetekből együttváltozásban álló szervezetek kezdetben nagyobb másságú részecske
közösségei alkotják, amely kapcsolatok lehetnek lineárisak, sorosak, egymással kapcsolat
láncba fűződők, egyenesebb, vagy ívekkel tarkítottan cikk-cakkosak, vonalszerűek, a közöttük
zajló kommunikációt, (információs energiát) egydimenziós struktúrákban közvetítők. Az
ilyen egydimenziós, lineáris kapcsolódás lényege, hogy az információ, jellemzően egy, vagy
több megkezdett, de egymástól látszólag csak a kiinduló és a végpontjában kapcsolódó,
radikálisan terjedő, de egyébként független lineáris életcsatornákon áramlik, és eközben
megváltozva mássá lesz. Az egyszerre több irányba, nemcsak radiális irányba áramló
információs hatások, mint a pók hálóján a rezgés, egyszerre radiális és lamináris irányba is
terjed, azaz a hatásterjedés, a hír és információ nemcsak longitudinális, gyors sugár
irányokba, hanem a csomópontokon oldalirányba is szóródva, körkörösen minden érintett felé
terjed. Helyesebben a terjedés által nemcsak a fő rokonirányok, a felmenők, vagy és az
egymásnak lemenők, hanem az oldalági kapcsolatok, a testvérek és a családjaik, a távolabbi
rokoni szálak is bevonódnak.
Míg a még vagy már nagyobb kiterjedés nélküli, önálló kapcsolatokkal csak kisebb szintek
felé rendelkező, az adott szinten kapcsolatokkal nem rendelkező, tehát dimenziótlan, már,
vagy még nem egész egyed, a magányos pont, amely vagy, vagy már nem áramló, tehát
statikus, csak információ cserére hajlamos. A még nem áramló dimenziótlan szervezetektől az
új információ, jellemzően radikálisabb irányba terjed, azonnal a lényegre tör, kimondva a
felnőttek által nem, csak a gyermek utódok és az önkontrollal nem rendelkezők által
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kimondhatókat. Gondoljuk át, hogy miként fejlődik ki az általunk a legkevésbé ismert
élethalál váltás, az életperiódus végén, a nemesgáz állapot utáni új életbe, nagyobb
energiaváltozás sűrűségű szervezeti állapotba fejlődés.
Az elöregedett, túllokalizált, az életáramlási lehetőségétől és a korábbi kapcsolataitól
megfosztott, túl kicsi életnyomásúvá váló szervezetben az életnyomás a minimumra csökken,
amely nemcsak térbeli összehúzódást, pontszerű állapotba kerülő lokalizációt vált ki, hanem a
környezetben változó szervezeteknek az elhaló, a lebomlás felé fejlődő közeledését is.
Valószínűen ezen előzményből fejlődött ki a súlyosan beteg, haldokló rokonok általi
meglátogatása, amely szervezetek életsíkjai, mintegy beszorítják és lokalizálják, a
szánalmukban, vagy az anyagi haszonlesésben elszigetelik a saját terébe és pont állapotba
bezáródó előd részecskéit. Az alacsony életnyomás szükségszerűen létrehozza a környezeti
szervezetek, életbuborékok közeledését, és ezzel a haldokló körüli tér túl nagy lokalizációt.
Az elszigetelődő életbuboréknak az adott szervezeti szinten a környezetével keveredés
lehetetlenné válik, de a környezetbeli lokalizációt létrehozó rokoni életbuborékoknak a tömegi
tehetetlensége miatt nem áll le a közeledés a lokalizáció és a benne lévő szervezet legkisebb
életnyomású állapotában, hanem túllendülnek ezen a kezdetben még csak éppen összeérő,
majd az egymásnak nyomódó az elhaló szervezetben túl alacsony életnyomású állapoton, és
körkörösen erősen lezárják a teret a lebomlásra ítéltetett szervezet körül. Mivel az egymás
felé, az elszigetelődött, az életáramlási lehetőségétől az adott szinten megfosztott szervezet
felé áramlás, a tömegi tehetetlenség miatt nem áll le, ezért az egymás felé áramlás még tovább
folyik, amely az elhunyt fizikai hagyatékán való osztozkodáson túl, rendszerint a hagyatékból
elvárással reménykedők közötti konfliktussá, összeérő fizikai impulzust létrehozó ellentétté
fejlődik. Mielőtt azonban a tér teljes lokalizációját, és a benne lévő idegen részecskék teljesen
egy közös pontba sűrítését, koncentrálódását kialakító impulzus kipattanna, a környezeti
életbuborékok egymásnak nyomódó felületei síklapokkal határolt ionizált, sokszögletű
térállapot fejlődik ki. A rokonok és a hozzátartozó életbuborékok által összenyomott térrész
korábban gömbszerűen kiterjedő ekvipotenciális határrétegei síklapokkal torzuló ionizált, (a
rokonok és a beszorítók számától és arányától is függő) geometriai alakú kristály állapotú
térrészt hoznak létre, amelyben exponenciálisan emelkedni kezd a beszorított kisebb térbe
kényszerülő részecskék életnyomása. Az előző élet utolsó nagy sűrítése, és kompressziója
miatt, a fagyos, alacsony életnyomású állapot, egyre nagyobb életnyomású, de egyre kisebb
térrészbe beszoruló, a tűzmadárként ismert főnix állapotba megy át. A csillagoknál ezt az
állapotot, el elvesző életnyomású szervezetnek, térrésznek az összeomlása közben a külső
rétegeknek a beáramlásaként, a központra zuhanásaként, a szupernova kiterjedő állapotot
megelőző életfázisként ismerjük. Amikor egy elöregedő térrészben élők, már nem tudnak
folyamatosan a környezet felé jó hatásokat kibocsátani, a szervezett tér együttműködése
lecsökken, és a fiatal és nagyobb változtató képességű részecskék eláramlanak és
elmenekülnek a számukra érdektelenné váló, elégtelenül fejlődő és unalmassá fejlődő
térrészből. Az egyik következmény a fiatalok eláramlásának, hogy az ilyen minőség ki és
szétáramlása után, az adott térrész telítettsége csökken a hasonló életminőségű, összetételű
részecskékből, ezért nő az esélye, hogy a környezetben keletkező, idegen, még nagyobb
áthatoló képességű, több belső sokféleséggel rendelkező fiatal részecskék szinte ellenállás
nélkül behatolhassanak az ilyen fiatal hiányossá váló térrészekbe. Az ilyen térben a kellő
azonosság, ellenállás hiánya miatt alacsony marad az impulzus sűrűség, tehát az életnyomás is
elégtelenné és kicsivé válik. Ezzel szemben azok a centralizálódó térrészek, amelyekben
sikeresen találkozik a kellő azonosságú fiatal részecskék ivóhelyre, diszkóba, korzóba stb.,
összegyűlő tömege, az energiahordozó változtatóképes részecskékben sokkal centralizáltabbá,
sokkal magasabb impulzus sűrűségűvé, gyorsabban fejlődővé és kitágulóvá, melegfúziós
állapotúvá válik. A magasabb impulzus sűrűség, a helyileg az átlagoshoz képest túl
centralizálódó, túl nagy nyomásúvá váló térállapot, fejlődés következménye a szupernova
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robbanás. Ez a tér sűrítéséből, túl nagy életnyomásából fejlődik ki. A többieket magukkal
húzó, másoknál nagyobb lendületű, vagy csak féktelenebb, kevesebb korláttal védett, mások
aurájába mélyebben behatoló részecskék azonban, mint a sikeresebb élettermékek, - miképpen a
gazdaságok, a nagyobb szintű szervezetek húzó ágazataivá válnak - húzzák magukkal a hozzájuk képest
kevésbé fejlett, de kellő azonosságú társaikat. Az azonos cél és az egymás felé áramlások
miatt, a fiatal közösségek életbuborékai, rétegei egymás és a közös cél, a minőségük által
túlkompresszált állapotúvá váló terek felé mozdulnak el. A térrész kompresszióját létrehozó
környezeti szervezetek nagyobb sűrűségű, belső rétegeinek az egymásnak érése, fizikai
érintkezéssé, és nagyobb energiaszintű, a már túlfeszített életnyomású, a puskaporos hordónak
is tekinthető térrészbe bedobott szikrának, az impulzus által begyújtott feszültség
kipattanásából életrobbanássá, a nagy azonosságú részecsketér fúzió megszaladásává fejlődik.
Ez valódi életrobbanást és felfúvódást hoz létre, amelykor a belső életnyomás, - mint
következmény – egy időre nagyobbá válik, mint a környezet életnyomása, és ezért e
holtponttól megkezdődik a nagy energia sűrűségre koncentrált térrész, egy új szervezet
kifejlődése. Az előd elhalása tehát egy kicsit eltérő összetételű utódtér megfoganásához, majd
később a szétáramló, egymástól eltávolodó rokoni terek, életbuborékok elhidegülése közben a
kellően vegyes, jobb szimmetriában fejlődő utód szervezet kifejlődéséhez vezet. Ezzel
megérthető, hogy a hegyesszögekkel rendelkező téridő váltásból miért hidegfúziós, eláramló
következmény, és a tompaszögekkel rendelkező, nagyobb térbeli eredő szimmetriájú
térrészekből miért centralizálódó, egymás felé áramló következmény alakul ki. A túltelített
térben lévő, sokszögletű kristályterek családi háromszögeinek a csúcsa közös pont felé
mutató, tehát az életáramlás iránya a központ felé és egymás felé tartó, egyesülő, nagyobb
azonosság felé fejlődő. Az ilyen, még rendezetten azonos irányba tartó térrészekben a
közösen szervezet, egymással egyeztetett, tehát információs hatásokat közös célra tartó
állapot fejlődik ki, de ezzel melegfúziós, túlcentralizáló, a központban elporlasztó, lebontó
következményt hoznak létre. A hidegfúziós, nem teljesen túltelített, a hasonló családi
háromszögektől elszakított, elforgatott, rendezetlenné váló térben, a családi egységek
egymással való kapcsolata is megbomlik, és a szorult helyzetbe kerülő, háromszög, négyszög
vagy többszögű alaplappal rendelkező de jellemzően hegyes csúcsban végződő mikroszintű
családi egységek rendezetlenné és kifelé a rossz élethelyzetből magányosan kimenekülővé
válnak. A korábbi szervezett élettér lebomlása ez esetben ki és szétáramló, elnéptelenedő,
hidegfúziós következményt, alacsonyabb életnyomású, és kevesebbek által lakott, jobban
elférő térállapotot hoz létre. Az ilyen tér a változtató képességben, a változtató képességű
fiatal energiahordozókban elszegényedik, mások által könnyebben átjárhatóvá válik, de a tér
nem ég ki, nem porlik el teljesen, hanem a kialakuló kimenekülő irányokban, a védettebb
térrészekben, a tetraéderes piramis alakú családok valamelyik közös felületei közé kerülő,
védettebb térrészben kifejlődő, továbbfejlődő új részecske közösség megőrzi, és
továbbfejlesztheti a meglévő korábbi ismereteit. Ez az oka, a hidegfúziós eláramló állapotban
a kialakult rendezettségű információ sikeresebb és tovább megmaradásának. A tetraéderbe,
három, vagy négyszög alapú életpiramisba összenyomott, de a közös rendezettséget megtartó
szervezetekben, a síklapokon át merőleges beáramlás a jobb útidős arányok miatt könnyűvé
válik, de a sarkok felé, amely irányba a már engedőbb, nem annyira tolakodó, megértőbb,
idősebb, engedőbb szervezetek találhatók, a beszorult helyzetből a kiáramlás, az elmozdulás
lehetősége megnyílik. A nagyobb térbeli távlaton, nagyobb lendületi eredőre felgyorsuló
részecskék, a sarkok, a kristályrácsok átlói felé tudnak kitörni a szorult helyzetükből. Ha ezek
a nagyobb távlatokat adó, irányok egymás és közös pont, térrész felé, azaz közös tudati
rendezettség fejlődése felé mutatnak, akkor szervezettebb, az információs energiaszintű
hatásokat kezdetben jobban elosztó melegfúziós, együttműködőbb, baloldaliként ismert
kommuna típusú, kezdetben egyenrangú, majd később lumpen proletárrá, nincstelenné
szegényedő és gazdagabbá differenciálódó, erősen differenciált, egymással egy idő után
együttműködésre képtelenné váló, eltérő életritmusban változó más szervezettség fejlődik ki.
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Az oktaéderes ötpontos laporientált, új életsíkba kényszerítő, utódmagot centralizáló életsík,
vagy ennél nagyobb számú aktív erős kapcsolattal rendelkező, pentaéder, Klatkin kristály,
vagy dodekaéder stb. sokszögletű, a közös centrumban ionizált állapot azonban nagyobb belső
egyenlőséget, de kisebb kifutási pályát hoz létre. Az állapotába bezáródó, egyre nagyobb
sűrűségbe és egyre kisebb térbe kompresszálódó, a közös pont, vertex felé a környezettel
beszorított ionos részecskeszerkezet, atomi, vagy molekulaszerkezet, valamilyen szintű
kristályrács szerkezetbe épül. A kristályrács helyi rendezettsége, közös térbe mutató, a
részecske és energia, hatáshordozókat koncentráló, vagy dekoncentráló, rendezetlenné váló
állapotfejlődés ezt követően hosszú időre előre meghatározza a tér állapotfejlődési
irányultságát és fő következményeit. Minél szabályosabb, minél nagyobb azonosságú, minél
kevésbé torzul el a közös célra tartó szervezet az ideális, ekvipotenciális gömb állapottól, (ez
csak egyenletesen és kiszámíthatóan fejlődő nyugodt környezeti tér esetén lehetséges), annál
nagyobb lesz az összefonódása, az együttműködése, a kitartása és az ellenálló képessége a
környezet erőszakos hatásaival szemben. Jó példa a gyémánt szerkezet szabályossága, amely
nemcsak a közös szervezetet érő hatásokat, egyenlően sok kicsi részre jól elosztó, ezért magas
teherviselő képessége miatt érdemel megkülönböztetett figyelmet, hanem a háta mögött a sok
társát maga mögött tudó szervezeti csúcsok, az egyedi részecskék magas önbizalma és a
közös meggyőződés, a közös hit mellett szilárd kitartása miatt. Az ilyen szerkezetű tér a
nyomással szemben nagyon ellenálló, jó teherviselő, kopásálló, kemény és térszimmetrikus,
ionos magszerkezetbe épül, amely a terhelést együttviselő amorf, nagy azonosságú közeget
alkot. Ha azonban az ilyen szerkezet valamely részét tartósan túl nagy terhelésnek tesznek ki,
amelyben az elkopás és a ki-szét áramlásnál nagyobb ütemben nem képes pótolni az
egységhez szükséges kristályháló fenntartásához fontos részecskéket, akkor a szervezeti
egység felbomlik, és a sérült egésztelenné váló helyen beáramló idegen hatások, rezgések,
vagy és a túl gyors változás sűrűség, elfolyósítja, vagy és elhamvasztja a közös szervezetet,
kialakul a tűzmadár effektus. A gyémántok nagy teherbírásúak, kemények, a részecskéik a
terhelést együttviselők, de ha a rendjük megsérül, hajlamosak a tűzben elporladásra.
A kialakuló térbeli szerkezet, az egymással a történések ellenére tartós kapcsolatban maradók,
vagy még jobban megerősödők számára és arányára utal. Az ionizáltabb, a hexaédernél és a
90 foknál hegyesebb szögekkel, kevesebb kapcsolattal rendelkező, a szorult helyzetből inkább
a fellelt alacsony életnyomású külső térrész felé, kisebb energiaszintű, de még összetartó
családokra lebomlóan kiáramló, kimenekülő hidegfúziós következmény, ki és szétáramlás
növekedést, ezzel lokálisan életnyomás csökkenést, lehűlést és térállapot változásként a
környezet részecskéivel nagyobb keveredési következményt hoz létre. A szorult
élethelyzetben lévők, a másokra és tartalékokra támaszkodni nem tudók kiáramlanak a
környezetbe, emigrálnak, vagy csak vendégmunkásoknak mennek egyre távolabb dolgozni,
elektronokként egyre külsőbb élőrétegekbe keringeni, amely egy idő után, a statisztikai
valószínűségben tartósan veszteséges, energiahordozóban csökkenő, felbomló életállapotot
hoz létre.
Amikor az idősebb, beteg, jó részecskékben erősen hiányos, már nem egész, elporladt szervezetek
megérzik a szívükben a jeges szorítást, a halál szelét, a körülöttük összezáró környezet teljes
elszigeteltséget létrehozó, túl lokalizáció, nem áramlásra, hanem keveredésre, belső megújulásra
kényszerítő következmény fejlődik ki. A teret lokalizálttá, áramlás másokkal keveredés képtelenné és
ezzel a lehetőségeiben fejlődés képtelenné, nem áramló állapotúvá, dimenziótlanná, kifelé nagyobb
szinten keveredő képtelenné tevő végállapotot elérő térrészekben, egyben elkezdődik az elporladás, a
nagyobb energiaszintről az elszegényedés felé a lebomlás, egy másik féle szinten, a kisebb méretű, de
nagyobb áthatolóképességű információs szinten a hatáscsere. Miközben az életáramlási lehetőségek
nagyobb szinten csökkennek és a közösség általánosan elszegényedik, kisebb szinten, információs
energiaszinten megnő a szabad részecskék aránya, a gondolat és információcsere növekedése. A
szervezet az adott szinten kifejlődött életperiódusának a végére ér, és kialakul az általános elporlódás,
az információs energiaszinten aktívabb hatáscsere, a DNS egységű, vagy még kisebb szervezeti
egységekben, részecskékben kialakuló életcsere, a nemesgáz állapot. Ilyenkor nemcsak sokkal kisebb
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egységekre bomlik vissza az áramlás, de a nagyobb energiaszintű keveredési, vegyülési és hatáscsere
lehetőségeit, a kapcsolatait elvesztő, oldalirányú és átkötő kapcsolatok nélkül, már csak a felmenői, és
a leszármazói radikálisabb családi kapcsolataival magára maradó élet, az elporladásba új radikális, de
még kisebb szintű irányokat nyit, új kommunikációs csatornákat, új kapcsolatrendszert épít fel.
Eközben elveszti a régi erősebb, de már többnyire nem igazán működő, vagy és érdektelenné,
közömbössé váló kapcsolatait, de helyette sok kisebb energiaszintű új, később gyümölcsözővé válható
kapcsolatrendszer alakul ki. Kialakulnak az élet kellően kommunikációs képességű új kristályrácsai, a
másokkal sikeresebb együttműködő szövetségekbe épülni képes, új kapcsolat rendszerei, az
újjászerveződő élet új bion csomócskái. A téridőbeli lokalizáltság, az elszigeteltség növekedése
egyrészt megvéd a környezeti ártalmaktól és az állandó gerjesztéstől, megnövekszik az idő és a
gondolkodás, a megértés lehetőség, de valószínűen nő a másokhoz, továbbfejlődőkhöz képest a
fejlődésben lemaradás valószínűsége. Miközben belső fejlődés kezdődik, a külső fejlődéstől egy időre
elszigeteltség, az izotróp térben jelen időben fejlődő valóságtól védettebb térállapot alakul ki. Az élet
nyugodtabb és csendesebb, de szeretetben és információban, együttműködésben kapcsolatépítőbb,
regenerálódó állapota fejlődik ki. Az átlagos élettől eltávolodás, időben visszafejlődés, és a többfelé
továbbfejlődő környezetben egy új életciklus, még nem szakosodó, nem felzárkózó új keveredési
állapot lehetősége fejlődik ki. A halállal nem a részecskék bomlanak fel, hanem csak a nagyobb
szervezetekbe épülő kapcsolatok, az élet szövevényei, az érzetei, de más szinten, kisebb energiaszinten
magasabb változás sűrűségben ezek hamar újjá és visszaépülnek, de az elszakadt érzelmi kapcsolatok
érző szálai, az élethálót fenntartó kis energiaszintű egyedeinek a fájdalomként átélt elszakadó,
felszakadó folytonossághiányos sebei csak lassan és sokára gyógyulnak.

Amikor a fiatal, vagy a már túl idős és elporladt, már nem egész egyed körül a teret
lokalizáltan, védően összezáró, sokszögletű életsíkokat képező szervezetek által lezárt,
kompresszált, közösen védett, de a környezettől addig erősen elszigetelő, a nagyobb szintű
keveredést, vegyülést lekorlátozó tér szorítása, a magzati fejlődés idejének a lejárása után már
enged, a kezdetben dimenziótlan fiatal, már új genetikai összetételű utód-egyedszervezetben
koncentrálódó, együttműködő részecskék, egyre nagyobb mozgási teret kapnak. A túl nagy
nyomásúvá, életrobbanássá fejlődő térrészben, a helyi (és a környezethez képest is) túl nagy
életnyomás hatására decentralizáló következmény, új hatások élettermékek kifejlődése, a
környezetbe ki és szétáramlás fejlődik ki. Az ionizált állapotot létrehozó környékbeli
szervezetek, a kellő azonosságú, még sok rokoni kapcsolati meglévő, és más újjáépülő fiatal
szállal egymáshoz kapcsolódó érzelmi szálak, együttműködések hatására csökken az élet
nyomása, és a környezeténél nagyobb nyomásúvá váló, fiatal szervezeti állapotba, új
életperiódusba szerveződő közösség egyre lendületesebb, egyre nagyobb kifutó térrel
rendelkező, a belső gazdaságban lendületre kapó élettermékei megjelennek és beékelődnek a
környezeti szervezetekbe, gazdaságokba. A nagyon besűrűsödött, ionizálttá vált térrész
életnyomása csökken, és a már egymástól is eltávolodó rokonok, a nem létezés állapotába
beszorító kellő azonosságú rokonok szorítása, a halál szorítása felenged. A kezdetben
sikeresen a szomszédos térrészekbe behatoló szervezetek másokat, a beszállítóikat is
magukkal húzó egyre sikeresebb ágazatokká válnak, és a térre ható kiterjedés lehetősége nőni
kezd. A szakemberek a tanuló társaikat, a legfejlettebbek, a más részletekben hasonlóan
fejletteket, a maguk szakmájában sikeres együttműködőket, a betermelőket, besegítőket is
magukkal, együttfejlődésre serkentő egyre több energiát kapnak a környezetben eladott, és ott
már jóként és keresettként befogadott új hatásaikért cserébe. A kölcsönható rendszer egyre
nagyobb körben kiterjedővé egyre több részecskét érintetté tevővé, a hatósugarában is
növekvővé, sikeresebben terjeszkedővé válik. Minél nagyobb mozgási térré tesznek szert a
táguló fiatal új összetételű, már új és jobban elosztó lélekkel rendelkező részecskék, annál
sikeresebben kijutnak a környezethez képest is új és sikeres megoldású, nagyobb tudati
felbontással készített termékeik és jó hatásaik a környezetbe. Elkezdődik a környezet vissza
és meghódítása, de nem az államhatárok átlépésével, eltolódásaival, hanem a gazdasági
övezeteknek a már túl merev, korszerűtlen és elöregedett államhatárokat átlépő piacszerzés,
akár a piacot birtoklókkal sikeres termelési együttműködések új lehetőségeivel, eszközeivel.
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Az életháló kapcsolat szövevényének a már ismét táguló térbeli struktúrája egyre teljesebbé,
egyre sikeresebben kiterjedővé, egyre nagyobb sikeres hálózatokká épül. A megritkult,
elszakadozott szálakkal bíró, helyileg megsérült, elöregedett életháló isteni szövevénye a
fiatal új hajtásokkal regenerálódik, újraépül, és a környezeti hatáscsere, a változás
gyermekének a továbbítása többféle szervezeti szinten újból eredményesebbé válik. Az
életállapot túl lokalizált, nem áramló, a nemlét és a léz határán vegetáló, dimenziótlan állapota
ezzel véget ér, és a környezeti szorítás engedésével, a tér kitágulásával elkezdődik a térrész
felvirágzása felé fejlődés. A környezetben domináns melegfúziós szervezet méhében
kifejlődő, az új hitben új szövetségbe épülés állapota, a pontszerű magzati állapot elhagyása
után egyre nagyobb térrészre terjed ki, amely az újjászerveződő életet kihordóban rugalmas
felfúvódást és a térbeli méretben kiterjedés növekedést hoz létre. A közös új fejlődési
folyamatban résztvevők általában még nem észlelik, nem tudatosul bennük, hogy ők egy
sokkal nagyobb, fraktálrendszerbe szerveződött életpiramis, valamelyik szintű individuum
egységének az inkubátor, védetté tevő méhében fejlődnek. Az önállónak induló tudat még
nem ismeri a létezésének, az életáramlásra indulásának és a teljes valóságnak a környezet
változásával összefüggéseinek a részleteit, azt az isteni közösséghez kapcsolódó kötöttségét és
függőségét, amely a létrejöttét és a kifejlődését egy energia kölcsönnel, a másoktól ennek
érdekében elvont javak és jó hatások egy részének a később visszaadási kötelezettségével
lehetővé teszi. A fiatal szervezeteknek természetessé válik a sok jó hatáskapás, a folytonos
védelem, és ilyenkor még nem tudatosul bennük, hogy később, amikor már nagyon
gazdaságos és eredményes lesz a környezettel folytatott kölcsönhatásuk, akkor ezeket a
hatásokat csak egy fél életöltőre kölcsönzőknek kamatostól vissza kell majd adni.
Az elporladás és az újjászerveződés, a magzati életidőszak, az inkubátor térben újra-kifejlődés
időszakát, állapotát a kitágulás, és a védelem csökkenése, a kezdeti fordulóponttól, az
életrugalmasságtól függően elhalást, lebomlást, vagy felnőtté válást, szülést, születést
eredményező vertextől, a magzati túl védett anyai térrésztől eltávolodás követi. A fogantatás
után a védetten és a környezet által még nem látható, még rejtett kifejlődés közben kiderülnek
és kijavítódnak a sikertelenségek, a gyermekbetegségek, a papíron, kétdimenziós felületen
tervezett, és a nagyobb anyagi szinten, a háromdimenziós kiterjedésben valóban megvalósuló
dolgok közötti rendellenességek. Ha a magzati életkor végére már minden rész az alkotók
terve szerint, vagy annál is jobban működik, akkor megvalósulhat az életfelszínére kerülés, a
láthatóvá, érezhetővé és tapinthatóvá válás, az élettermék, az utód megszületése. A
megszületés pillanatában az utódok még kevés anyag és nagy aura, háttérbázis állapotában
kezdik az életet, de az életáramlás folyamán az aurában résztvevők beépülnek később az
élettermékbe, míg a termék részei elöregednek, kikopnak, kicserélődnek, megunják a már
megismert életáramlást, és a folyamat végén kifáradt, elhasznált, megpihenni és regenerálódni
vágyó állapotban kerülnek ki a környezetbe. A fejlődési, és a csere állapot a térbeli
dimenziókban az egyre nagyobb méretre kiterjedés, egyre többek bevonásának a lehetőségét
biztosítja, amit az tesz lehetővé, hogy a nagy változássűrűségű térrészben, a környezetnél
nagyobb életnyomással fejlődő új, még érdekes életnek egyre több teret ad a kitáguló, de
egyben a korábbi termékeiben és a termelésben elöregedő környezet szervezeteinek az
engedése, a piacról kiszorulása és az új élettermékekre fogyasztóvá fejlődése. Míg korábban a
szervezetnél idősebb felmenői környezet volt a termelő és az exportőr, a javakat importáló, a
késztermékeit a fiatal szervezet kibocsátó terébe exportáló, beszállító, később, az egyre
dinamikusan fejlődő utód szervezet, (élettermék), szervezettség válik termelővé, és az anyagi
javakat egy időre nagyobb mennyiségben birtokló, ezt működtetni, forgatni akaró környezet,
fogyasztóvá, vagy felhalmozódó tartalékokkal rendelkezés esetén új befektetővé válik.
A kitáguló szervezetben nemcsak a tömeg és a változás sűrűség növekszik, hanem a bejárható
tér is, azaz egyre nagyobbá válik az egymásról sikeres lendületet vevő, kellő és keresett jó
hatásokat adó élettermékek kifutási lehetősége, a kiterjedés, az export. A kezdetben, a
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mozgásterében és a kölcsönható lehetőségében leszűkített, dimenziótlan, áramlás nélküli,
vegetáló, túl erős korlátok közé került élet állapot lehetősége a tér kitágulásával, a látható
felszínre kerüléssel megnövekszik, és a közfigyelem reflektorába kerülő élettermékek ekkor
megmérettetnek, sokféle eltérő aspektusból is nagyító, nagyobb felbontás alá kerülnek. A
három, vagy több dimenzióban is addig bekorlátozott életáramlás lehetőség újra
megkezdődik, egyre nagyobb teret engednek a tágulás után részben felszakadó, lebomló
globalizációs korlátok.
Megkezdődik a kezdetben még lineáris, jellemzően a vertextől még radiális irányba kifelé
terjedő egydimenziós életáramlás, a kapcsolatépítés lehetőségei, a szervezeteket alapító
felmenők, és a sikeres leányvállalatokat létrehozó vegyes utódszervezetek felé. Ez az időszak
az életciklusok, életperiódusok alkáli és földfém hatásanalógiával rendelkező periódus első
időszaki, a fejlődési tavaszt meghozó állapotai. 2. ábra: A térszerkezet állapotai
A Mengyelejev rendszerezésében az S mezős
Sharp?,
(gömbszimmetrikus)
egyenrangú,
viszonylag
ekvipotenciális
részecskefelhő,
Monogám, nagyobb
szerveződés ilyenkor nagyon jó elosztó,
azonosságú
mellérendelt ősközösségi állapotban sikeresen
szervezet
együttműködő részecsketársadalomba szerveződik,
Diploid párba
amelyben szabad az áramlás a keveredés és a
épülő,
szerelem, de alapvetően rend és rendezettség
nyereséges
uralkodik. Ilyenkor a szervezetek egymás felé
szervezet,
amely az
áramlanak, a kapcsolatok szövevényei épülnek, és
utóddal
nem bomlanak, az együttműködések sokszor
tripólusossá
spontán is kifejlődőek. Az egydimenziós, de közös
fejlődik
célra tartó életáramlás, konkrétabb célok felé tartó
információs és kapcsolat vonalakat hoz létre,
Átlagos családi
amelyek még nem túl szövevényesek, a fejlődést
szervezet, két előd
nem korlátozók, hanem segítők. Az életáramlás
del és két utóddal
tavaszként ismert, azonos irányba együttáramlást
létrehozó, az élethalál-váltást eredményező, az
életakadálytól
eltávolodó
szervezetek
új
Eltartott
Túl sok a
periódusában a hagyományos rend erősebb. Az
nagyszü
fogyasztó, kevés
lők
elektronok a környezetben áramlanak, és éppen
az eltartó termelő
megfelelő arányban vannak az eltartó képes
szervezetek, az általuk az eltartottakhoz képest.
A nemlineáris, az életet és az együttműködéseket alapos próbára tevő időszakban,
periódusváltásban lebomlottak az öreg és beteg, eltartandó részecskék, az önmaguktól
életképtelen, és mások által elégtelenül védett szervezetek, és az adott körülmények között is
kellően életképesen, együttműködően maradók, a kapcsolataikat megtartók, a sikeresebb
együttműködők maradnak életben. A sikeres együttműködéseket, az új egydimenziós,
egyelőre még jellemzően csak radiális irányú, alacsonyabb életnyomású, de már nagyobb
lendületre gyorsult áramlásokat, a kétdimenziós, elfolyósodó, átlagos állapot, nagyobb
szimmetriába kerülés, és megmérettetés, párra találás követi. Minél több a közös gazdálkodó
szervezet tömegszáma, az eltartandók aránya, annál messzebb kell az eltartó elektronoknak
áramolni, annál több energiát kell gyűjteni a nem termelő családi rész eltartására. Míg a páros
még gazdaságos szervezet, és befektetési többlete, csere lehetősége keletkezik. Ha azonban az
eltartók, és az eltartandók aránya szimmetriába kerül, kiegyenlítődik, az átlagos család
nyereséges fennmaradási lehetősége megnehezül. Egyre messzebb kell kimenni a közös
térből, a családtól az elektronoknak, ez hozza létre az egyre nyújtottabb elektronpályát. Ha
azonban a korábbi elődök megbetegednek, és ők, vagy az elődök, eltartóknál több gyermek,
fogyasztó kerül a családba, akkor vagy a szervezettséget kell nagyon jóra megnövelni, vagy és
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még messzebb és még gyorsabban kell áramolnia az elektron jellegű dolgozóknak, még
jobban megnyúlik az elektronpálya. A nagyobb dinasztiába, többgenerációs családokba
szerveződéshez már többsoros élőréteg, jobb elosztás és még gyorsabb életáramlás szükséges.
A szerveződési lehetőségeknél a szervezetek tavaszának a végén az állapot differenciálódással
és egymás felé haladó, közös szimmetriasík mentén egymáshoz tapadó párokba épüléssel jár.
Az ilyen szervezeteket kezdetben egy szimmetriasík, felmenői határfelület választja el
egymástól, azaz lényegében olyan élethelyzet alakul ki, mint a nagyobb csillagok
határfelületénél, az Ort övezetekben, amelyekben a csillagok, (vagy családok) aurájában,
külső rétegei felé eltávolodó szervezetek, a szomszédos analóg szervezetekkel közös
határfelültre keverednek. A fenti ábrán bemutatott a d mezős állapot a monogám, később
párokba épülő állapot, a tanulás és a fejlettségi próba, a még nem túl nagy differenciálódás, a
nagyobb lendület és a kapcsolat építés időszaka. Ilyenkor a legnagyobb egyediségek, a
lendületben vagy és az eredőben a legsikeresebb egyedek kiválogatódnak, és folyamatos tudat
és képesség fejlesztés után megméretnek, és a jobbak a szervezeti közös központba kerülnek.
A kezdeti kicsi előnyök a folyamatban halmozódhatnak, és a pillangó effektusként ismert jól
rajtolók tartós előnyökbe kerülhetnek másokkal szemben. Mivel szinte minden más, kevésbé
fejlett részecskéből több van, mint amennyi éppen szükséges, ezért növekvő életverseny,
gyorsuló fejlődés és erős szelekció alakul ki az érvényesülésért. A sikeres lendületet vevő, egy
ideig együtt és azonos célok felé együtt áramló, még csak laza, kovalens (könnyebben
szétbontható, felületi, nem túl nagy kötődésű, kicserélhető alkatrész jellegű), párba szerveződő, új családot
képező élettermékek, az azonos célok felé tartó sikeres együttáramlásban még jobban
felgyorsulnak, és megfelelő összehangoltság, egymás közös célba segítése esetén, lendületenergia
megtakarítást, vagy és gyorsabb fejlődést, a közös tömeggel nagyobb kinetikai lendületet
érnek el. A sikeres gyorsulás következménye a környezeti térbe a kezdeti életsíkon való már
kétdimenziós kiterjedés, amely addig tarthat, amíg kellő azonosságú, a fiatal családok, a
másikat sok mindenben helyettesíteni képes, azonos hatáseredőjű ellentermékekbe,
összehasonlítási lehetőséget adó, nagy azonosságú hasonló anticsaládhoz, ellenszervezethez
nem érnek, akik azonos piaci szegmensekre, azonos hatások kihasználására szakosodnak. Az
egymásnak támaszkodó, és határozatlanná váló, az egydimenziós életáramlási lehetőséget
leredukáló, kétdimenziós kiterjedésű életsíkot létrehozó felületen, egymással egyesülő
állapotba fejlettségi összehasonlításra lehetőséget adó, hosszabb időre egymás mellé kerülő
kellő azonosságú életbuborékok torlódnak. Az egymást lokalizáló, egymásnak térakadályt
állító szervezeti állapotban az egymásnak áramló részek, szervezeti részecskefelhők,
lencseszerű alapzatban egymáson ellapuló térszervezeti felhő következménybe fejlődnek,
amelyeken belül az egymásnak tükörszimmetrikus kellő azonosságú részek egymáson
fennakadnak a továbbáramlás lehetőségeiben. Ez az állapot nemcsak elfolyósítást és
egymáson szétterülést hoz létre, hanem a térszerkezeti fejlettségi összehasonlításban létező
azonosságok és a meglévő különbségek is kiderülnek.
A kellő különbséggel rendelkező, páratlan egyediséggel bíró, nagyobb áthatoló képességű,
dinamikusabb részecskék, mint a többieket is húzó ágazatok, vezető, élenjáró személyiségek,
kellő azonosságú ellenszervezet, részecske hiányában tovább áramolhatnak a másik félrészt
képező, egymással tartósan keveredő két szervezet átlagos torlódást létrehozó szimmetria
felületénél. Ez nemcsak mélyebb behatolást és exportképes, a másik térrészben is kívánatos
keresett állapotot eredményezhet, hanem amíg kellően kicsi arányban jut be, nem méregnek,
hanem a helyi állapotokat javító, fejlődésre serkentő hatásnak tekinthető, amely élénkítheti a
változatosságot, a sokszínűséget. Azt egyediségek és a sikeres élettermékek mélyebb
behatolása a határfelületen túl lévő másik szervezetekbe olyan részecskecserének,
hatáscserének tekinthető, amely mind a két mezőrészben megindítja a másság szaporodását,
arányának a növekedését. Megváltozik a helyzet, ha egyre több ilyen exportképes élettermék,
túl fejlett részecske, és későbbi követői jutnak be a másik térrészbe, mert ami kicsiben még
együttműködésre serkentő gyógyszer, az nagyobb adagban már függőséget létrehozó
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méregnek tekinthető. Ha az egymásnak torlódott szervezetek valamelyikéből, nagyon nagy
tömegű, túlfejlett részecske áramlik be a másik, ez ellen hasonló korszerű ellenhatássokkal,
ellentermékekkel még nem rendelkező, ezért a genetikai anyagként behatolás és az export
beáramlása ellen védekezésre képtelenné váló szervezeti félbe, akkor a nagyobb mennyiség
már nemcsak fogyasztói függőséget, hanem a szervezetben változó, az új hatásokat
fogyasztóknak a közösség együttélését megmérgező közeget, rossz hatást hozhat létre. A
fogyasztói függőségbe kerülő, a saját, kellően ismert hatásokkal rendelkező alapanyagaikról, a
félkész és alapanyagokat, hatásokat létrehozó termelésükről leszokó szervezetekben az
alacsony importár idején hamar függőség alakulhat ki, és ha a saját termelési és szétosztó
bázisaikat hagyják felszámolni, elsorvadni, hamarosan az idegen élettermékeket behozók
fogják meghatározni a monopolhelyzetbe kerülő termékeik árát.
Ilyen következményt vált ki a saját inzulin termelés elsorvasztása, ha rendszeresen sok import, idegen
termelésű inzulint visznek be egy szervezetbe, amely nemcsak kiszorítja a helyit, hanem átvéve az
elosztói hálózatát, ezt követően elsorvasztja és lebontja annak a termelői piramisát. Ezt követően az
ilyen szervezet már csak a benne nem termelődő, külső importból származó inzulintól, az árától és az
adagolásától is függővé, ezen keresztül gazdaságilag is függővé válik. Minden más életterméknél

hasonló, analóg függőség alakulhat ki, a saját piacát másnak átengedő, a saját jó és kellő
azonosságú, közismert termékének az előállítását felszámoló szervezetben, gazdaságban. Az
idegen termékek hatások fogyasztójává válás egyértelmű eladósodáshoz és tartós
függőséghez, azaz a korábbi függetlenség elvesztéséhez, egy nagyobb szervezeti rendszer
részévé fejlődővé, vagy általa kihasználtabbá, piacává, új gyarmattá váláshoz vezet.
A három generációt eltartó, legfeljebb két eltartót, termelőt, és négy vagy több eltartottat, több
utódot, vagy két utódot és két felmenői nagyszülőt együttélésben tartó részecske családok már
nem nyereségesek, ezeknél megnő a fogyasztási igény a kitermelt hatásokhoz képest. Az ilyen
szervezetek ezen evolúciós időszakában nemcsak gyorsabb változásra, szerveződési nyárba
kényszerülnek, hanem jelentősen megnő a fogyasztásuk és a káros anyag, hatás kibocsátásuk
is. Mivel a tartósan veszteséges családok ilyenkor még nem rendelkeznek túl nagy tartalékkal,
ezért ők energia és hatáskölcsönöket igényelnek a már nagyobb tartalékokkal rendelkező,
éppen energiatöbblettel bíró szervezetektől, tehát támogatást kérnek a rokonoktól, vagy és az
idegenektől. Ha a szervezet nem kapcsol gyorsabb életáramlásra, és nem válik a felvett hitelt
kellően törlesztővé, akkor menthetetlenül megnő az adóssága, és egyre nagyobb függőségbe,
kiszolgáltatott, visszafejlődő életminőségbe kerül. Az élet elején felvett, kapott hitel, (szeretet
energiában, eltartásban, gondozásban) visszafizetési lehetősége lényegében a felnőtté válással,
és a párba épüléssel válik lehetővé, legalábbis ekkor kezdődik a családdá váló szervezetek
megtakarítási, visszafizetési és felhalmozási lehetősége. A nagyszülői felhalmozódások,
energiák és tartalékok bekerülnek a család életáramlási energia rendszerébe, és a múltban
felhalmozott többletet átépülnek a jelenbe, lehetővé teszik a családok fennmaradását, jövőbeni
túlélését.
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Az élet dimenziói:
A pont állapot, az életáramlási lehetőségekben áramlási dimenzióval nem rendelkező,
nem áramló életnek, csak létezési lehetőségnek, vegetálásnak tekintett alapállapot.
A létezés lehetőségei aktív áramlási lehetőséggel, vagy passzív létezési, vegetálási
lehetőséggel bíró, amelykor az isteni manna, az információs energiaszintű hatások, hírvivő
angyali részecskeék formájában áramlik át információs energiaként a vegetáló, csak belső
életáramlással rendelkező szervezetek életterén, de a környezettel lényeges keveredés nem
alakul ki. Ilyen állapot volt a posztkommunista időszakban Magyarországon a felszabadulás
után, és ilyen állapot fejlődik ki minden a környezettől elszigetelődő szervezettségben,
amelyekben lelassul a fejlődés, és szinte megáll az idő. Az ilyen szervezet sokáig abban az
állapotban, életcellában vegetálhat, amelybe beszorította a földrajzi, vagy és gazdasági
környezete.
A pont állapotánál bonyolultabb, de mégis a legegyszerűbb megérthető állapot, a
lineáris egydimenziós életáramlás. Ilyenkor már nemcsak a kisebb energiaszintű
információs részecskék áramolnak át a határokon, hanem a hozzámérhető energiaszintű
individuumok, az egyedek életáramlása is elkezdődik, többnyire és egyenlőre csak radikális,
le és felmenői szervezetek, a szövetségesek, a támogatók, és a kihelyezettségek felé. Ha egy
addig nyugodt és nem áramló, legfeljebb a lehetőségeinek a határai között rezgő pontszerű
valóság, lendületet, kinetikai erőt, vagyis dinamikus kölcsönhatást kap, a környezetéből
elmozdul, és egydimenziós kiterjedésű, vonalszerű életáramlásba kezd. Ez az áramlás lehet
elvi egyenes, kiszámítható kicsi ív mentén, vagy sokkal nagyobb görbületű sugár mentén az
irányában, egy, vagy akár több irányban is forgó, nagyobb és összetettebb saját spinnel
rendelkező. Az elsőnek áramló, a legnagyobb közegellenállást legyőző részecskét, soros
lineáris vonalon egyre több később az előzőt utolérő hatás, energia és részecskecsomag
követi, amely kezdetben kicsi ellenállású, nagyon kicsi pontra koncentrál támadási vonalat,
ezért könnyebb áttörési lehetőséget hoz létre.
Minden pontszerűnek és nem áramlónak, nem létezőnek tekinthető alapállásból,
alapállapotból csak akkor lehet ki és elmozdulni, ah az adott részecske, vagy közösség
valakitől a környezetből hozzámérhető impulzusban és lendületváltozásban részesül. Ehhez
nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú, energia tartalékkal rendelkező támogató
szervezet szükséges. A kialakult, kijelölt cél felé áramláshoz tehát a határfelületi közegek
ellenállását legyőző, energiatöbblet és jó időzítés szükséges. Van azonban még egy másik
ismert lehetőség a reménytelen, beposhadt, megragadt, potenciál gödörbe került állapot
megváltozására, ha az adott szervezet, részecske közösség, az eredeti genetikai életanyagot
összeadók, vagy más miatt kellően eltérővé váltak, a közös szervezet belső megosztódásával
egymásnak, azonos célok és közös vertex felé áramlanak, majd egymásról elrugaszkodva,
elválnak, különféle irányba eltávozva nekiindulnak a makrokozmoszt képező világnak. Tehát
a pontszerű állapotba, potenciál gödörbe, fejlődési zsákutcába kerülőknek vagy külső, pl.
elődi, vagy rokoni, baráti segítségre van szüksége, vagy az adott térben változó individuumok
egymás ellen áramlására, a meglévő állapot tovább differenciálására, hogy a holtnak ismert
nem létező, vegetáló állapotból ki tudjanak mozdulni. Energia felhasználás nélkül a változás
nem megy. Az energia azonban mindenhol jelen van, de hol kevesebb, hol több
koncentrálódik, és ha valahol a többlet kellően felhalmozódik, akkor egy időre el lehet venni,
kölcsön lehet kérni belőle. Az életenergiát hordozó, lendülettel és némi tömeggel is
rendelkező, érző részecskék nem viselik el, ha valahol nagyon sok felhalmozódik és
tétlenségre, vegetálásra kényszerül. Az energiahordozó változni, élni akar, eseményekben
részt venni, változatos életet élni, de leginkább gyors tércserére, állandó forgatásra vágyik. Ha
az energia nem forog, ha nagyon valahol nagyon lelassul az áramlása és felhalmozódik, a
pénz ugyan pénzt szül, de ez esetben felhígul és egyre kevesebbet ér. Annak érdekében, hogy
kellően értékálló és keresett maradjon, az energia – mint a cápák – folyamatosan áramolni,
cserélődni, élményeket szerezni akar.

14
Amennyiben sikerül egy jó elképzeléshez, egy sikeresnek látszó élettervhez energiára és
lendületre, életáramlásra és közös megállapodásra szert tenni, az együtt útnak induló,
egymásban és a közös célban feltétlenül megbízó, hívővé váló, bizalmat adó részecske
tömegnek a lendületbejövés segítésére kellő kifutó pályára és kezdetben védelemre, a környezet
segítő támogatására van szüksége. Ezt a támogatást a környezetben változó már korábban
energiához és lehetőséghez jutottak, a felhalmozók és az ilyen felhalmozásokat sikeresen
begyűjtők, a környezettől elvontenergiákat tartalékoló szervezetek teszik lehetővé. A
védelmet a szabad izotróp és minden felől egyenlő hatásokkal terhelt térben az által lehet
elérni, hogy az életáramlóvá váló, egydimenziós szervezetek egy hasonló analóg másik ilyen
szervezet közelébe kerülnek, és egymásnak kölcsönösen árnyékolt térrészt biztosítva nagyobb
közös tömegbe szerveződnek.
A másik jelentős lehetőség, hogy az életáramlási lehetőséghez jutott, lendületre kapó
részecskék egy a térben és az életáramlási életcél felé haladásban életakadályt képező, sokkal
nagyobb tömegméretű, időben gyorsabban változó, fejlettebb szervezethez társul, az
árnyékolását és a védelmét kéri, annak a vazallusává válik. A szervezetek többsége már
megértette, hogy a nagy tesó nemcsak támogat, hanem idővel a magáévá tesz, és mindent
elvesz, amire neki igénye van. A részecskeszervezetek ezért egy idő után megtanulták a nem
hozzájuk mérhető, hozzájuk képest túl nagy tömegű, vagy és túlfejlett szervezeteket elkerülni.
Inkább hozzámérhető tömegű és fejlettségű társakat kerestek a túl nagy lendület elfékezésére,
vagy és a nagyobb energiaszintre, és fejlettségre erősödéshez. A fejlesztéshez energia
szükséges, és ahhoz, hogy egy szervezetnek a fejlődéséhez szükséges kellő energiája legyen,
vagy nagy támogató szervezettől, vagy hozzá hasonlókhoz társulással, szerződéssel és
együttműködéssel, szerveződéssel tudja megszerezni. Az utóbbinál kisebb az esély, hogy a jó
dolgot-tudót elfogyasztják, de ennek is megvan a maga veszélye, mert a szerződésekben nyílt
lapokkal kellene játszani, és ezzel a nyílt játékkal élő betartóval szemben vissza lehet élni.
A túl nagy életáramlás megfékezésére, és a nagyobb szervezettség felé fejlődéshez szükséges
közös, egymásnak térárnyékolást, háttéri védelmet és támaszt adó párba kapcsolódás lefékezi
az egydimenziós áramló, páratlan, monogám állapotot, és kétdimenziós életfelületbe,
életsíkba szerveződést tesz lehetővé.
Mint ismerjük a kétdimenziós felület jellemzően sík, vagy görbült sík, amelynél a két határoló
dimenzió, közeghatár irányában a kiterjedés majdnem nulla, de a nem gátolt életsík irányába
nagyobb térbeli kiterjedés érhető el. Ez az állapot még nem anyagi energiaszintű, jellemzően a
harmadik dimenzió felé nem nagy kiterjedésű, kezdetben információs energia, írás, rajz, ábra
és szemléltetés gyűjtésére, az információs energiaszintű gondolatok, részecskék tartós
rendezettségének a kialakítására, és e rendezettség megváltoztatására is alkalmas. A
kétdimenziós életfelület, később a tér telítődésével és a változási amplitúdó növekedésével
egyre vastagabbá válhat, a harmadik dimenzió irányába is kiterjedhet. A kezdetben vékony
lamináris alakzat, később lencseszerű, idővel már három dimenzióban egyszerre változó,
nagyobb amplitúdóval, magasabb belső feszültséggel változó térszerkezetté formálódhat. A
Mengyelejev rendszerezésében a korábbi ábrán is bemutatott, nem lokalizált, áram és
gördülőképes közös térbe térállapot, a pontszerű, gömbszerű, Sharp és lineáris áramlásra
lehetőséget adó életállapottal kezdődik, amely idővel később ezen állapotából megosztódó,
vagy a másik lehetőség szerint, két ilyen gömbszimmetrikus szervezet párba, kétdimenziós
közös családi életfelületbe lokalizáltabban, kevésbé szabadon áramló családba fejlődésével
folytatódik. A gömbszerű, nagy és sokirányú szimmetriával rendelkező szervezeti,
(szerkezeti) forma nagy rugalmasságú, könnyen el tud mozdulni, gördülékeny, és ha egyszer
egy ilyen életbuborékot képző nagytömegű labda beindul, az kellő ellenhatások nélkül
nehezen állítható meg. Az egydimenziós, jellemzően a közös szervezetben azonos irányba
áramló, gördülő életidőszak a páratlanság és a fiatalkor, a reménység, a tanulás és a
megmérettetések, a vizsgák és a kifejlődés, a tavasz, a monopólus, (éncentrikusság) időszaka.
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Az egydimenziós, felgyorsuló életáramlás fejlődési időszakát, a kétdimenziós, kevésbé
áramló, ellenhatásokkal megfékező fejlődési időszak, a párba épülés ideje követi. A két
egydimenziós, áramló szervezet, párba épülése, egymást a korábbi, féktelenebb áramlásban
megfékező, egymásnak tükröt tartó, referenciás összehasonlítási lehetőséget biztosító közös
platformot hoz létre, ahol az egyezőségek és a különbségek kiderülnek. Az egymásnak
továbbáramlási, vagy és fékező korlátot, a téridős áramlásban kevésbé és lassabban áramló
együttáramlási lehetőséget biztosító párba épülés, olyan már két dimenzió irányába kiterjedő,
nemcsak hosszúsággal, hanem szélességgel és közös réteggel is rendelkező lencseszerűen
egymáson a legnagyobb életnyomású térrészben elfolyósodó szervezeti állapotot hoz létre,
amely lokalizáltabb, leülepedőbb, megállapodóbb, lassabban és megfontoltabban haladó,
kiegyenlítettebben fejlődő életidőszakot hoz létre. Az egymáson sikeres torlódás esetén
nemcsak nagyobb életnyomás, hanem körkörösen egyre védettebb közös, inkubátor tér jön
létre a két szervezet közötti térrészben, amely az addigi izotróp, külső felületeket, és ezeken
változó egymás felé élenjáró részecskéket a közös szervezet belsejébe juttatva egy időre
megkíméli a teljes valóságtól, az élet minden oldalról kitett támadástól. A páros szervezetbe
fejlődés egyrészt lelassítja az azonos irányú társulásokkal korábban egyre gyorsabban áramló,
gördülékeny hidegfúzióssá váló szervezeteket, lefékezi és lokalizálja az egymásra találó
párokat, másrészt a közös életsíkot létrehozó kölcsönös árnyékolás egymásra támaszkodási
lehetőséget ad, és a háttér védelmét is megerősíti. A páros támasz differenciált védelmet ad
egymásnak az izotróp, túl, az életáramlási lehetőséget a túl nagy és körkörös, (izotróp)
szimmetria egyenlő hatások miatt nem támogató környezet energia és lendületelvevő
hatásainak a redukálásával. Az ilyen páros kapcsolatba épülő szervezeteknek nem kell a
mindenfelől érkező összes lehetséges hatásra, gerjesztésre koncentrálnia, hanem a hátoldal
védelmét, a bizalmat élvező társ látja el. A szervezett párba épülő félszervezeteknek ettől
kezdve csak előre kell figyelni, és az érkezési, külső oldalról jövő gerjesztő hatásokra,
veszélyekre kell figyelniük. Ez kevesebb figyelemmel, kevesebb energiával is
megvalósítható, amely miatt a párba épülve együtt áramló szervezeteknek energia
megtakarítási lehetősége, és kinetikai és dinamikai erő, energia többlete keletkezik.
Míg az életidőszak első eszmélési időszaka jellemzően lineáris, vonalszerű, egymást követő,
főleg egy dimenzió irányába kiterjedő áramlással jár, addig a második, a 2. ábrán d- vel jelölt
páros, dipólusos, diploid állapot, ennél statikusabb, de már egymáson főleg két dimenzió
irányába szétterülő állapotváltozással, közös, nagyobb eredő tömegbe épüléshez, nagyobb
pontszerű állapot eléréséhez vezet. A dipólusos, diploid, kétszereplős párba épülés folyamata,
az én az ego, Mivé, kettőre figyelővé fejlődése azonban több stáción át fejlődik egy újabb
életperiódust lehetővé tevő, nagyobb tömegszámú, több energiahordozó részecskét közös
tömegbe egyesítő szerveződésbe. E stációkban az élet lényegében további életnegyed,
emberöltő, életöltő ciklusokban is továbbfejlődik. A kétdimenziós, kétszereplős életáramlási
stációt, a szerveződési nyarat, energia és változás sűrűséget eredményező párba épülést követi
a harmadik, az életterméket, életgyümölcsöt, a szervezeti termést, (eredményt) is létrehozó
családi stáció. Ez a szervezetfejlődési állapot, az élet tartós átalakulását lehetővé tevő d mezős
állapot, amely a diploid, dipólusos, két központúvá váló minőség előbb tripólusossá, a pár
között kifejlődő utódok megfoganásához és kifejlődéséhez vezet. A közös élettermékek
kifejlődésével egyre több családi, szervezeti egységre kell figyelni, az érdekeket, az igényeket
és a lehetőségeket összehangolni, amely a családi szereplők, a dimenziós együtthatók
mennyiségi növekedésével egyre több csomópontot létrehozó térszerkezetté fejleszti a
családot. Az utódok számának a növekedése, a téridő határfelületeinek az átlépése állapoti
periódusokban részleges elporladással és új genetikai anyagnak is tekinthető, nem teljesen
idegen, kellő azonosságú genetikai információs energia, életanyag beépülésével jár. Az
utódok száma azonban nemcsak növeli a közös tömeg számát, hanem növeli az eltartandók és
a közös akaratot, az egységet megosztók, a más irányba fejlődők, törekvők számát is. A d
mezős állapotukban még egyenletesen fejlődő családok, energia felhalmozást eredményező
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nyár, majd hiánynövekedést és lebomlást, részleges energiavesztést hozó ősz ciklusokban
lényegében két félhullámból álló pozitív és negatív egyenlegű szerveződési időszakokba
fejlődik A fellendüléseket, a megtakarítással, életterméssel járó időszakokat felhasználási,
felélési, elvonási időszakok követik, és további három periódusban, embernél évtizedben,
vagy és átlagosan egy emberéletöltőben ezen állapotok váltják egymást. A folyamatban a már
négynél is több pólussal, dimenzióval, már nemcsak a térben, hanem az időben is fejlődő
család energiafelhasználása megnő, de elromlik a termelők és a fogyasztók aránya, a közös
szervezeti gazdaságosság. Egy idő után már olyan nagy lesz a fogyasztók és a még, vagy már
nem termelők aránya, a még eredményesen termelőkhöz képest, hogy az egyre nagyobb
teherviselésére kényszerülő, megélhetést biztosító munkáért egyre messzebb elmenni
kényszerülő, tartósan túlterhelt szervezetek egyre jobban lemaradnak a jelenben keletkező
zavarok megoldásával, a problémák elhárításával. Az egyre jobban elfáradó, a saját belső
szervezetét, a részecskéit egyre jobban kihasználó, ez miatt a jobb életre vágyó, túl sok
elvonást elszenvedő, a legjobb részecskéi által elhagyott, megöregedő szervezetek, a
fennmaradásért vívott harcban vesztessé válnak. Amikor Akella először elvéti az ugrást, ez
csak a jelen valóságának a felszínére érkező jele a jövő felé fejlődő állapotnak a múlt, az
elmúlás felé fejlődéssé, a szervezeti őszbe fordulásnak. A szervezetek többsége az első
komoly kudarctól visszafogottabbá, óvatosabbá, jobban tervezővé, de ezzel lassabban
végrehajtóvá, kevésbé gyorsan reagálóvá, a válaszokkal időben elmaradóvá válnak. Az életért
folytatott küzdelemben elfáradó szervezetek egyre jobban megöregednek, és a sokdimenziós
irányú változást (figyelmet) igénylő aktív életáramlás helyett egyre jobban a nem áramló
passzív létezésre, a változó világ dolgainak a szemlélődésére, a csak információban értesülés
nagyobb nyugalmára vágynak.
A két, majd a három dimenzióban, később a negyedik dimenzióban, az időben is egyre
gyorsuló változás olyan sok impulzust hoz létre, hogy az aktív életáramlásban változó
szervezetek az életfolyamat alatt elveszítik a kezdeti energiakölcsönt adó, elporladó
részecskéiket, amelyek megfiatalodó kisebb, eredeti alkotó részekre bontódva elhagyják a
számukra érdekes, új eseményeket, jó életcélokat már adni nem képes életteret. Miközben az
elöregedő szervezetek már nagyon sok dimenzióban egyszerre változó, kaotikus, a tudattal
követhetetlen sok szálon egymáshoz kapcsolódó közös teret alkotnak, amelyben a
központosított szervezettség, a gazdaságilag már nem fenntartható, nem javítható, nem
toldozható összeomlás felé fejlődik. Az élet végén bekövetkezik a Morffy mondásaként
ismert természeti igazság. Ha valami nem működik nagyban, fel kell bontani sokkal kisebb,
még jól működő egységekre, és a jól működő egységeket kell egymással párosítva új
szervezetbe felépíteni. Az elöregedő szervezettségek alkonyában a szervezetek, az isteni
akarat következményeként ezt teszik. A már nem fenntartható, energiát és támogatást az egyre
több elesettnek, kisemmizetnek adni nem tudó, anyagilag és energiában is kimerülő, tartósan
és már helyrehozhatatlanul veszteségessé váló szervezet feléli a részecske vagyonát, majd
eladósodik a környezetnek, amelyért a részecskéivel, majd a terével tud csak fizetni. Idővel a
már szervezetlen egységek összeomlása nem kerülhető el, amikor a hamvába hulló
főnixmadár még egy látványos változást produkálva szétszórja a környezetbe a magvait, és
átadja az életterét a magvaival a saját genetikai állományával, minőségével is beoltott
környezetnek. A környezet ilyen globalizációs határleomlásokkor beáramlik a megszerzett
élettérbe, piacra, amelyben a honos részecskék egy időre elveszítik a dominanciájukat, de
mivel hazai és ismerős környezetben maradnak, ezért gyorsabban és sikeresebben fejlődve
egy idő után ismét átlépik a vegetálás és az életáramlásra, anyagi lehetőségekbe fejlődés
potenciálját. Amikor a magvait és az utódait, a saját terét elvesztő szervezet szétszórja a
mindenség felé, nemcsak diaszpóra, magszórás, hanem egzodus alakul ki. A felszámolt, túl
nagy azonosságú, elöregedett szervezetek elvesztik az életterük többségét, egységét és a
szervezettség feletti felügyeletet, dominanciát, azonban kisebb egységekben, a szélrózsa
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minden irányába szétszórt részeikben megtartják az identitásukat az eredet származási és
létezési körülményeiről, szokásairól, tudásáról.
Amikor a négy dimenzióban, a térben és az időben már fejlődni nem képes élet összeomlik,
majd tűzmadárrá, spórafelhővé változva a többség idegen, környezeti térbe kényszerülve
szétszóródik, és az addig kívülről három és az idődimenzióval lehatárolt teréből az ötödik
dimenzióként ismert, a spóra részeknél sokkal nagyobb más szerveződések által elfogyasztva,
azok belső valóságában, idegen térben élni kényszerül.
Az Aspektus könyvsorozat 5. könyve a szervezetek melegfúziósan legfejlettebb de még
cserélődő rétegébe, az ötödik dimenzióba, a külső környezetből beáramlóknak idegen
szervezettségbe, száműzetésbe, kitaszítottságba kerülő élet receszív változási, fejlődési
lehetőségéről szól.
A változás hatására az érzetek eredőjének az átalakulása:
Az életáramlási lehetőségekben nagyon sok azonos, hasonló ismétlődés alakulhat ki,
amelyekben a korábban már megismert téridős események szinte azonosan, analóg módon
megismétlődnek, amely egy idő után nemcsak megérthető, hanem megtanulható érzeteket hoz
létre, hanem a később túl sok azonosan zajló, már megismert, már nem új és nem érdekes
fejlemény unalmassá válhat. Ahhoz, hogy ez idő előtt ne következzen be, és az életáramlás
újdonsága, érdekessége, izgalma ne vesszen el idő előtt, az élet megtanulta a változási
eseményeket egy kicsit időbeli, térbeli, részbeli vagy más egymáshoz képesti elfordítással,
arányok vagy az eltérővé váló környezetek megváltoztatásával mássá tenni, eltérőnek,
érdekesnek éreztetni.
Ahhoz, hogy túl nagy azonosság, ismétlődés, dejavű érzés és gyorsan megunható érdektelen
életváltozás ne alakuljon ki, vagy a belső, vagy és a külső tér állapotának, arányának,
minőségének, tehát a körülményeknek, vagy benne a szervezetek, állapotok egy részének meg
kell változnia, valamely az időbeli folyamatot vezérlő tényezőnek módosulnia, eltolódnia
kell! A külső, vagy a belső tér, az aktívan és a passzívan változók egymáshoz való
viszonyában azonban elegendő lenne csak az egyik félnek változnia, de ha a tér, a szimmetria
felülethez képest kétszereplős ellenirányú fejlődésben változó, akkor a belső térből a külső
térrészbe, vagy a külsőből a belső térrészbe, az egyik szervezettségből a másik
szervezettségbe átáramló bármilyen kicsi egység is megváltoztatja a két addig relatív
szimmetriában változó rész viszonyát, az egymáshoz, vagy és a közben szintén változó
harmadik félhez, az isteni környezethez való állapotát. Bár ilyenkor a nagyobb rész lehet hogy
csak nagyon kicsit, a változás által érintetté váló tömeg arányában módosul, azonban ha a
nagyobb rész változása bármilyen kicsi egységben változik meg, ez a változás sokkal nagyobb
tömeget érint. Egy nagy létszámú szervezettségben keletkező, hozzámérhető változás
érdekességet, más állapotot, új körülményt hoz létre a helyben élőknek, amelyektől elinduló
információ ki és szétterjedve elviszi a módosulás, az új fejlemény híreit. Egyre többen válnak
kíváncsivá, az eltérővé, mássá lett, még nem ismert újdonságra, amely lehet egy újszülött, egy
a térben kívül, vagy és beül is beálló, egymással együtthatóban, reciprokban változó
módosulás. Ez a kíváncsiság, az érdeklődés, az eseményre és az újdonságra vágyás az élet és
a létezés egyik fő hajtóereje. Ez megindítja az információs energiaszintű érdeklődést, majd
ennek a valahol felhalmozódása nagyobb részsűrűségre is ható áramlást indít el, amelytől
ismét változás következik be, és a kicsi új eseménytől egyszer-csak a téridőben is áramlóvá
válik az életáramlásra alkalmas tér. Ahhoz hogy ez megtörténhessen, azaz az életáramlás
létrejöhessen, egyrészt kellő különbség szükséges, másrészt az egyenletes, és a változásnak
ellenálló közegnek differenciálódnia kell, kisebb energiasűrűségű, az életáramlást segítő, és
ennél nagyobb sűrűségű, az életáramlást fékező, a nyugalmat segítő részekre kell osztódnia.
Ez alatt a környezetével, vagy másik részszereplővel hatást cserélő másik fél, amely pl. egy
önálló egyedrészt, egy sokkal kisebb, de arányos mikrokozmoszt szervezetbe épülést jelent, a
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saját tömegszámához képest sokkal nagyobbat, és részarányosan változik. A két külön
változás, a rész egészhez, egymáshoz képest megváltozása mind a két félben eltérő érzetet
kelt, amely az egyikben esetleg nyereségként, energia többletként, (és a tér szűküléseként)
vagy és a másikban veszteségként, egy elvesző tag, egy ettől kezdve hiányzó rész hiányaként
realizálódik, érződik. Az adott tér által elveszett, kiáramló egy vagy több részecske
megváltoztatja, csökkenti, a másikban pedig növeli a tér változtató képességgel rendelkező
energiahordozóval telítettségi állapotát. A két külön rész eltérő, sokszor reciprok együtt
változó érzék viszonyát azonban egy harmadik érzet is kiegészíti, mégpedig a helyet és teret
változtató, a tömegszámában a legkisebb, ezért a legjobban érintett résznek, - amely a hatáscserét
és a tényleges változást elszenvedi, közvetíti, a térbeli cserét, az eredő érzetek megváltozását végrehajtja - a
legerősebben változó érzéseivel. Tehát a nagyobb, makrokozmoszt képező tér, és a benne
változó, mikrokozmoszt képező tér, a világban élő egyed eltérően módosuló relatív érzeteit, a
két térrész között helyet és teret változtató harmadik rész érzetmódosulása kiegészíti. Ez a
helycsere, életcsere történhet két egymás mellett lévő, kellő azonosságú térben kialakuló
olyan cserével, amely csak az egymással hatásokat cserélő szereplőket érinti, de a nagyobb
környezetnek az állapotán nem változtat. Az ilyen belső változás a környezetet lényegesen
nem, legfeljebb csak információs energiaszinten, értesülési lehetőségében változtatja, ezért
nem kelt a szükségesnél nagyobb ellenhatást, ellenérzést és az isteni, többségi, nagyobb
környezet részéről beavatkozást. A változás akkor válik nemlineárisan változóvá, a nagyobb
isteni környezet által is módosítottá, ha a kisebb rész változása kihat és befolyásolja a
nagyobb környezet biztonságát, kiszámíthatóan változó valóságát, vagy a változás egy külső,
sokkal nagyobb tömegszámú környezetben történik, amelynek csak következménye, és nem
kiváltója a kisebb egységek állapotváltozása, és a benne változó kisebb egységek szubjektív
érzeteinek a módosulása.
Természetesen a saját arányait tekintve a legkisebb tömegű, a változással a legjobban érintett,
a legtöbb impulzust elszenvedő rész érzetváltozása a legnagyobb, de a változás
következményeit alapvetően, lineáris kiszámíthatóan fejlődő időszakban e három érzet
viszonyának a változása fogja meghatározni. Lehet, hogy az a rész, amely elvesztett néhány,
számára értékes részecskét, sokkal jobban megsínyli, mint az a nagyobb rész, amely ezzel
esetleg az arányában számára kevésbé, (értékes) következményt nyer. A változó, a két rész
viszonyában a hatásváltozást közvetítő harmadik, a ténylegesen életteret, élőhelyet változtató
legkisebb rész egyaránt nyerhet, vagy veszíthet a változással, de sok esetben ők fizetik meg az
árát a nagyobb terekben kialakuló módosulások megváltozásának. Az érzeteket tehát a térben
áramlani képes változó és érzetekkel rendelkező valamilyen energiaszintű információs
energiát és hatásokat is létrehozni képes részecskék közvetítik, akik a hatásaikat nem eléggé
jól megbecsülő térrészből, a várakozásaik szerint sokkal jobban megbecsülő olyan térrészbe
áramlanak, amelyek az ismereteik szerint nincsenek túltelítve az általuk képviselt, bennük az
együttváltozó, átáramló közösségben továbbáramló hatásokkal. Az életáramlás, a
helyváltoztatás, az életminőség változtatásának a célja a jobblét, a több sikerélmény, a
nagyobb megbecsülés, a jobb érzet kialakulása. E hatáscsere háromszereplős viszonyában, a
nagyobb tömegszámú egység, szervezet az idősebb, az életáramlást korábban kezdő. A hármas
viszonyban az APA, pontosabban az ELŐD, amely a szent közös isteni téren, határfelületen
keresztül egységcsoportba szerveződött, benne a nagyobb tömeg, vagy a könnyebb helyettesíthetőség, a
nélkülözhetőség miatt kevésbé értékes információs jó hatásokat, és hatáshordozó részecskéket ad
át a FIÚ, vagy a leány utódjának, a sajátként ismert gondozói térrésze egy részében az utód
várományosnak. A többlethatásokat kapónak, a kisebb tömegszáma, és a kisebb tömegre jutó
nagyobb változási eredő miatt jobb hatáskövetkezményként, esetleg kapott energia
támogatásként, a változtatóképesség növekedéseként realizálódik. Ha csak a hatáscsere
viszonyában első rálátásra észlelt két nagyobb szereplő hatáscseréjére koncentrálunk, akkor a
kettőjük érzet és viszonyváltozása mellett, hajlamosak vagyunk elhanyagolni az áramló
tényező, a legkisebb egység, viszony és érzetváltásának a közös eredőre tett módosító
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következményeit. Ez esetben, ha az adónak, az elődnek az átadás már nem igazán veszteség,
és a csomagot kapónak, az utódnak egyenesen nyereség, akkor az ilyen hatáscsere elvileg
tökéletes és nagyon pozitív eredőjű, mert látszólag mindenkinek sokkal jobbá válik az
életlehetősége, az életegészsége, a változási egyensúlya. Ez azonban Einstein és a hozzá
hasonló, csak a nagyobb igazságokat észlelő, de nagyobb felbontásban rossz megfigyelők
téves értelmezése. A tér változása nem két, hanem legalább három, vagy többszereplős
érzetváltozást, eredő változást hoz létre, amely mérlegnek mindenkor érzeti és
hatásegyensúlyban kell maradnia. A térben nem vész el, és nem keletkezik új tömeg, csak
helyileg sűrűsödik, vagy ritkul a változtatóképes energia, és a hordozók száma. Az Einstein
által is keresett univerzális állandó nem csak a két nagyobb fél érzeti változásából áll, hanem
ezt kiegészíti a nem látható, és nem mérhető harmadik és lánchatásban n.dik érintetté váló
egységek érzetváltozása, amelyek együtt az eredőjükben egy egész részt képeznek és a
globális értékükben nem változhatnak. Tehát ha két nagyobb egységben a változás a relatív jó
hatásérzet felé mozdul el, akkor a harmadik és az n-dik környezeti tényezőkben, a szent
lélekben, a mások jó hatásának, jobb életének az árát megadókban, a receszív és indomináns
legkisebbekben, a mindenkori kisebbségben ez olyan nagy negatív érzetet fog kelteni, hogy
ezzel kiegészülve már megmarad az érzeti hatás eredő egyenlősége.
Tehát ha az adónak nem veszteség, de a megajándékozott utódjának, kedveltjének, a
kiemelten és szubjektíven támogatottjának egyenesen előnyös pozitív hatást kelt, az hogy
számára értékelhető, szükséges jó hatást kapott a közös részecske vagyonból, a hatás és
energiahordozókból, akkor e pozitív érzethatás többletét valakinek negatív érzetekkel, az
elvont hatások hiánya miatt meg kell fizetnie. Ez a valaki a szent lélek, a küldönc, az angyal,
az információs hatásokat és üzeneteket, és a tényleges hatáscseréket közvetítő éppen
földönfutó, szétszóródó kisebbség. A tér energia mérlege nemcsak a statikus, hanem az
áramlás és térváltozás alatt lévő dinamikus mennyiséggel együtt adja ki az egészt.
Amennyi mennyiség hiányzik a statikus állományból, az éppen úton van, helyet és életteret
cserél. A számítások azért hibásak a lamináris, statikus, vagy dinamikus egységekre, mert
csak a saját életsíkon áramló, a könnyebben megszámolható, kellő azonosságú mennyiséget
veszi figyelembe, a más életsíkokból éppen átáramlásban, hely és érzelmi eredő változásban
lévő teljesebb, radikálisabb kiegészítők nélkül. Az áramlásban lévő hajlamos az elég
azonosságú, szintén áramló mennyiségre koncentrálni, a statikus pedig a helyhez kötöttsége
miatt nem látja a máshol nyugvó statikus részeket. A teljességhez tehát ezen ismeretlen, éppen
úton, vagy máshol, távol lévő, nagyobb érzeti változást elszenvedő mennyiség is szükséges,
de e három, pontosabban négy eltérő helyen, vagy állapotban lévő egység tényleges aránya, a
kialakuló érzetváltozás eredő aránya előre ritkán ismerhető meg. Mivel a térben, a létezésben
és az életben változók legnagyobb közös egysége a változás, ezért feltételezhető, hogy a
semleges nagyobb rész, és a jobb eredőre jutó kisebb (kapó) rész érzeti eredője csak a
harmadik, a ténylegesen változó legkisebb egységgel, a nagyobb terek között áramló szent
lélekkel, és a közben máshol nem látható, nem észlelhető statikus állományba épültek
érzeteivel együtt válhat neutrálissá, egymást kiegészítővé. Ha tehát az előbbi két egység érzeti
eredője, hatáseredője a nekik jó, a pozitív irányba mozdul el, akkor a harmadik és a negyedik
egységnek tekinthető a hatásokat közvetítő lélek számára sokkal nagyobb, és valószínűen
negatív hatás, tehát akarata ellenére küldés, vagyis rendszerint kényszer. Ha a máshol változó,
pl., a neutron csillagokban nagyon kis térbe besűrítve vegetáló neutron állomány érzeteit nem
érinti a helyi változás, akkor a három tényleges módosulást elszenvedő, elviselő, létrehozó
életszereplők között oszlik meg a jó és a rossz érzetet keltő részérzékelés eredője.
Ha azonban a hely és életváltozásra kényszerülő, nagyon rossz sorsban, érzeti eredőben lévő
harmadik, könnyen jó hitre bírható, csak a reményben, a Jó isteni közösségben bízó lélek
részecskéket az ígéret reményével megkecsegtetve indítjuk útnak, hogy ott majd nektek jobb
lesz, akkor a jobb lehetőségbe vetett várakozás és Hit, a reménység érzetének a keveréke
lebonthatja a küldöttek ellenérzését, a rosszabb is lehet negatív várakozás félelmét. Ha olyan
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nagyon rossz állapotok keltődnek egy tömeges lebomlást okozó helyen, hogy a ki nem
mondott, de átérzett kényszer miatt, sokmilliárd részecske indul el a jobb élet, a jobb lét, vagy
csak a benne továbbszállított információs hatások, a tapasztalások és a képességek, adottságok
átvitele érdekében, a remény, a jobb létezésbe vetett hit az, ami együtt az életáramló
közössége, élettere, helyszíne elhagyására készteti. Ez az otthonát és a már ismert, hozzá sok
ezer szállal kötődő környezetét elhagyó rész az elhatározásával máris elkezdi fizetni az
érzelemváltozás eredőjét. Előbb lélekben és gondolatban szenved veszteséget, elválik a hozzá
sokezer szállal kötődő környezetétől, a szeretetteitől, a helyhez kötő emlékeitől, a barátoktól
stb. A hazát, életteret elhagyóknak el kell szakadniuk az emlékeiktől, az anyagiak nagyobb
részétől, a házaiktól, a materiális kötelékeiktől, és csak a bennük tárolódó egyedi hatásokat és
képességeket, az adottságaikat, a megszerzett tudásaikat és az eredő képességeiket és a
reményeiket, a várakozásaikat vihetik tovább. A kötelékek és az érzetek, az érzelmek
megbontása az, amit az életáramlással el lehet veszíteni, de az áramlók által magukban
hordozott információs és adottsági, tudási eredőt adó részecskéket nem lehet elveszteni. Az
élet vagyona az, amihez kötődik, amivel kapcsolata van, amit csak megérintett, amihez
valamilyen viszonyban valamikor köze volt. Minden mást elveszíthetnek, a szállítók, a
szervezők és közvetítők becsaphatják őket, földönfutókká válhatnak, és miközben elveszítik a
kapcsolataik többségét, az új kapcsolatok még sokáig nem stabilizálódhatnak. Akik
emigrálnak és elveszthetik a hont, a kötődést, azokat az új, esetleg befogadó környezet
generációkon át idegenként, legalább másként, jövevényként kezeli.
Ha egy templom elszegényedett, éhező egere megelégeli a gazdasági eredőben rossz sorsát, de nem
becsüli meg a másban jobb sorsát, pl. hogy neki, akár egész temploma, benne hívő és morzsákat vivő
közössége, papja és őt már elfogadó környezete, élettere van, akkor ha ez az egér, elhagyja a vagyonát,
a templomát, az életterét, a hozzá valamiben kötődő részeit, súlyosan elszegényedik, magára marad, és
ettől kezdve a kisebb tömegűvé és magányossá váló, a kapcsolataitól, az érzelmi szálaitól megfosztott
szervezet, a változás rá visszaható hatásait sokkal erősebben érzékeli. Hasonlóan elszegényedik

minden szervezet, amely elhagyja az övéit, az életterét, a környezetét, amelyhez sokezer
érzelmi szállal, húrral, emlékkel kötődik, amelyekkel együtt kellően gazdag, érzelmileg
kiegyensúlyozott. Az élettér és a megszokott környezettől, a kötelékektől elszakadás tehát
veszteséget, és fájdalmat hoz létre, az élet és a hatáscserében közvetlenül és a legjobban
érintett, a csak a benne tárolt emlékhatások, érzetek és adottságok megmaradó birtokára
elszegényedő szervezeteknek. Mivel az ilyen, az övéitől elszakadó szervezet tömegszám és
érzeti aránya nagyon erősen megváltozik, a magára maradó, sokkal érzékenyebbé váló
egységet érintő egészen kicsi változás is hatalmas módosulást kelt benne. Amíg egy ezres
tömegszámú szervezetben egy egység megváltozása, csak egy ezrelék érintettségét, és lassan
körbeadódó, de sokakat csak információs szinten tájékoztató, érintő változást vált ki, akkor ha
egy ilyen egység, változást kiváltó összetűzésbe, impulzusba kerül egy sokkal kisebb, pl. csak
tízes tömegszámú egységgel, akkor amíg a nagy egységben 1000-re létszámon oszlik meg az
érintet hatás, addig a kicsiben 100-szor akkora lesz az eredő érzet és következmény változás.
Ha egy a közösség gondviselésére megbízott, vagy ilyen lehetőséget megszerző ELŐD, már
idősebb, domináns, a közösbe kerülő javak elosztását meghatározó Apa szervezet, a közösségi
javakat az időben nem teljesen egyenletesen, csak egymás után, de viszonylag egyenletesen
osztja el, még az esetben is időbeli szimmetriahiány keletkezik, ha teljesen egyenletesen oszt.
A korábbak azonos adagot, hatást kapó szervezetnek, a kapott hatás még nem devalválódó,
nagyobb értékkel bírhat, mint az azonos energiaszintű, időben később a jussához jutó
szervezetnek. Ha később a többi szervezet, utód, támogatott is arányosan kap a közös részből,
akkor elvileg az infláció mértékével nagyobb részt kellene kapniuk, de már az is hátrányt
okozhat, hogy amíg a másik már hozzájutott a lehetőségéhez, ő e jobb hatásokban még nem,
csak ígéretekben részesül. Tehát az azonos, de nem egyszerre osztás lokális hátrányt okozhat
a sorban, az eseményekben és az időben későbben azonos értékkel megtámogatottnak.
Nagyobb zavart okoz az időbeli eltolódásnál, ha a megbízott gondviselő, - még ha sok érdeme is
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van a közös felosztható hatásvagyon kialakulásában, - nem egyenlően osztja szét a lehetőségeket a
rábízott részecskéknek. Ráadásul a kapott hatásérzet is eltérő, azt a vágyakozás, vagy és a
tényleges következményeredő is szubjektív értékrenddel ruházza fel. Más a jó értékhatás
érzete akkor, ha adjuk és más, ha kapjuk, és más a rossz hatás érzet következménye, ha
másoknak adjuk, vagy ha mi kapjuk. Ha a gondot viselő domináns szervezet, a rábízott
javakat egyenlőtlenül osztja el, ha a hozzá azonosságban, érzelemben stb. közelebb álló, vagy
őt viszont támogatónak a rá jutók statisztikai átlagos érétkénél többet ad, ez esetben a
maradék lehetőségeik a pillanatnyilag nem, vagy csak kevesebbet kapóknak a már kiadott,
szétosztott lehetőségekkel csökkennek.

Amikor az élet apró kicsi lépésekben elromlik, az entrópia a rendezetlenség egyre nagyobb
térre és állapotra terjed ki. A kezdetben jó élet, ha rendszeresen nem tartják karba, ha
állandóan nem hozzák rendbe a menet közben elromló kicsi egységeit, az alkotóit, egyre
rosszabb eredővel működik, és a kezdetben kicsi hibák egyre nagyobb zavarokká növik ki
magukat. Ha az elromlott dolgokat rendszeresen kivonják a forgalomból és kidobják, - a
fogyasztói társadalmakban nincs idő a gazdaságos megjavításokra, - egy idő után olyan nagy
mennyiségű selejt, hibás élettermék kerül ki a környezetbe, hogy miközben a folyamatosan
javított, cserélt élettér részek állandóan működőképesek és egyre jobbá válnak, a selejttel és a
rosszabb minőségű, silány élettermékekkel telítődő környezet egyre rosszabbá válva leromlik
és lepusztul. Ha egy környezetből folyamatosan kivonják a jó hatásokat, a jó és tehetséges
szervezeteket, a legjobb találmányokat és az energiákat, akkor, amely környezetbe ezeket
koncentrálják, ott nagyon széppé és jóvá, modell értékűvé fejlődik az élet, de ahhoz, hogy a
valóság helyett egyes reflektorfénybe kerülő helyeken, térrészekben téves illúziókat, az
életáramlásra és a fogyasztásra vágyakat keltő reprezentatív valóságot hozzanak létre, az ez
idő alatt a máshonnan elvont, kivont jóval fizető környezetekben elromlik az élet valósága. A
dekorációs valóságra törekvő, illúziókat keltő élet ára tehát az, hogy mialatt a
célcentrumokban javul, máshol, a jó hatások elvonásai helyein jelentősen romlik az élet
minősége. Súlyos téveszmébe került az egyébként hasznos példamutatónak és a gazdaságot maga
után húzónak fejlettségi mutatónak szánt EKF, azaz kiemelt kulturális Fővárosokat kinevező,
ilyeneket a valóságosnál egy időre jobbá tevő, képmutató Európai politika. A rendezvény és a
fejlesztési koncentrálás olyan kiemelkedő, a környezetnek jó példát mutató
Akárcsak a Berlinben túlméretezett új városközpont fejlesztésbe belerokkant az erős német gazdaság,
úgy a Magyar hasonló modell, a Pécs városának a Kulturális fővárossá kinevezése, egy szegény ország
szegény gazdaságában a Pécs városának, de lehet, hogy az országunk belerokkanását hozhatja létre.
Miközben az eredeti szándék az lett volna, hogy a lokálisan koncentrált fejlesztések példaértékű
fejlődést mutassanak fel, és a többmilliárdos beruházástól helyileg megpezsdüljön a teljesen
mélyponton lévő gazdaság. Ezzel szemben a máshonnan a területre özönlők elvitték a gazdasági erőt,
a működtetési energia fedezet nélkül itt maradó túlméretezett dolgok működtetésére nincs tartalék.
Miközben a helyi iparnak és a helyi gazdaságnak, a vendéglátásnak és a szolgáltató szektornak kellett
volna példamutatóan fellendülni, a már csak vegetál, visszafejlődött, tetszhalott régió már nem tudott
élni a lehetőséggel. Ha a helyi ipar és szolgáltató szektor, az alkotó eredeti célja szerint lendületbe jön,
ez mag után húzhatta volna a környezeti régi kellően életképes vállalkozásait, de ez helyett, az
országban még talpon levő, kivételezett, utoljára megtámogatott nómenklatúra hűbéreseihez vetették
oda a koncot. Nem véletlen, hogy fejetlen, előkészítetlen, kaotikus kivitelezésben, nemcsak a helyben
lakó érdekeltekkel való egyeztetés maradt el, hanem az egész rendezvény összehangolása, az arányos
fejlesztés sem valósult meg. Miközben Pécs már a kaotikus, két főútra beszorult közlekedése sem
képes levezetni a város szent keresztirányú átkelő belső forgalmát, a rendezvényre érkező vendégsereg
közlekedését ezek az utak már nem bírják elvezetni. Ha a nagy igyekezet és a megmaradó hit miatt
valamennyire mégis sikerül a városba új életet lehelni, ahhoz hogy a jó lélek megfelelően járja át,
átjárható közlekedési utakra, kellő számú parkoló helyre, arányos kerékpár utakra és sétányokra van
szükség. Ha a főutak átbocsátóképessége kicsi, a város közlekedése ellehetetlenül, és az életáramlás
beszűkülő keresztmetszete nem jó példát, csak indulatot és a főutak forgalmának a leállásával verőér
elzáródást okoz. Hasonló koszorúér elzáródást hozhat létre, hogy nem kerültek kivitelezésre a belváros
körüli elkerülő utak, a körutak és a kivezető egérutak lehetőségei.
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Lehetséges azonban olyan érték és hatáscsere is, amikor a folyamatosan romló élet azzal
javítható meg, hogy az entrópia ellentételezéseként, a valahol nagyon felhalmozódó,
elértéktelenítő rossz, többlethatásokat, és ilyen hatásokat hordozó részecskéket, amelyekből
lokálisan már nagyon sok van, olyan térrészekbe szállítjuk, irányítjuk, amelyekben ez alatt
hiány alakul ki az adott minőségben, hatásban. Ezzel sokáig, - de nem végtelen ideig csökkenthető a területek kiégettsége, a talaj életuntsága az egészség romlása. Az élet egyik fő
zavara a megfelelő keveredés elégtelenségéből, a túldifferenciálódás következményéből
fakad. Ha az élet belendül, nem képes megállni az ideális, éppen legjobb, optimális
lehetőségeinél, és mindig túllendül, ezért ha valahova jó hatásokat szán, abból rövidesen túl
sok és a helyi viszonyokat már mérgező hatások keletkeznek, és ha valahonnan elvonja a
kialakult többletet, abból rendszerint nemcsak a felesleg, hanem annál lényegesen több, a
helyi állapotokat elrontó következmények fejlődnek ki. Éppen ezek a túlzott, túl nagy
segítések és elvonások megelőzése érdekében fejlődött ki az életpiramis helyi viszonyokat
jobban kezelni képes lehetősége, de a lokális döntéseket sokszor és értelmetlenül is
felülbírálják a nagyobb életpiramisban a helyüket nem megfelelően megértő nagyok. Ha egy
szervezetben a kellően kontrollált, több szinten ellenőrzött és visszajelzett, visszacsatolt
sokszintű kapcsolatrendszer megfelelően működik, a túlzott hatások és a hibák
csökkenhetnek, és az igényhez közelebb kerülő realitás fejlődhet ki. Minél kisebb körben
történik meg a felesleg és a többletnek a hiányokra átirányítása, a túl nagy életnyomásnak az
elégtelen életnyomású környezetekbe átirányítása, annál egyenletesebben fejlődhet a
szervezettség, a gazdaság. Míg a lineáris életidőszakban ezek a helyreállító mechanizmusok
általában elegek a túl szélsőséges, túl nagy feszültséget okozó élethelyzetek elkerülésére,
nemlineáris változásokkor, amikor nagyobb egységek, országok, gazdaságok, bolygórétegek
kerülnek a saját életperiódusuk végére, ezek a kisebb adagokban helyreállító hatás cserék már
nem elegek. Ilyenkor kerül sor a felmenői környezet beavatkozására, szeretet és
ajándékcsomag, vendégek, központi biztosok kinevezésére, a rossz helyzetből a helyi életet
kivezető, több és korszerűbb információt kapó jobb lelkek bevetésére. A szabad térben
változó, mikroszintű, de fegyelmezett élettel, kellő folytonossággal rendelkező, a jelen
valóságnak a zajára kevésbé figyelő, kellően érzékeny, már nagyobbrészt elporladt
részecskékkel rendelkező szervezetet folyamatosan legalább DNS szintű információs energiát
kapnak a nagyobb szinten fejlődő majdani jövő terének, a hatodik dimenzió állapotában
változó izotróp valóság zavarairól. Mivel ezek a visszajelzések, még kisebb energiaszinten
kialakuló kezdeti zavarokat jeleznek, amelyekből a majdani jövőben a 6. dimenzióban csak
időben későbben lesz nagyobb és nehezebben kezelhető életzavar, ezért az átlagos szintű négy
dimenzióban változó, még jelentős tér és időkorlátokkal rendelkező élet képes megérteni és
közvetíteni e zavarokat a nála is gyorsabban fejlődő 5. dimenzióban, időben gyorsabban
változó, még jobban elszigetelt mikrokozmoszok, a valóságot gyorsabban modellező műhely
szervezetek felé. Általában az ötödik dimenzióban korrigált, kialakult javítások, a negyedik
dimenziós szimmetriafelületeken át érintkeznek az elromló valósággal, amelyet így még a
kisebb hibák nagyobb szinten életzavarokká fejlődése előtt képesek korrigálni, kijavítani. Ha
azonban nagyon sürgős a beavatkozás igénye, és gyorsan terjedő élethiba alakul ki valahol
nagyobb szinten, akkor az ötödik dimenzióban a kisebb modelleken kikísérletezett sikeres
megoldások, néha közvetlenül juttathatók el a zavarok forrásához. Ilyenkor a negyedik
dimenziós életfelület, szint néha kimarad a fejlesztésből, és mialatt a nagyobb szinten az
életzavar kijavítása folyik, ez a zavar valamennyire begyűrűzhet e szintre is, amely elrontja a
helyi átlagos életminőséget. Az ötödik dimenziós, a környezettől elzárt, és kellően elszigetelt
térrészek, a dolgok nagyobb energiaszintre kiterjesztése előtt a szükséges laborok, a tervező
és tesztelő helyiségek, a kísérleteket kipróbáló színterek, az átlagosan fejlett élőrétegek,
legfejlettebb szervezeteinek a hét részből álló rétegeinek a belsejének tekinthető, kintről
befelé az ötödik rétegként ismert élettérrészben találhatók. E térbe már nem juthat be akárki, a
fejlettségét és a rátermettségét, hosszú időn és gyakorlati megvalósításban bizonyító, a kellően
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konstruktív és együttműködő képességét sokszorosan ellenőrzött, a jövő fejlődését
meghatározó műhelyekben, laborokban nincs hely az átlagos szervezetek számára, ide csak az
élet elmaradottabb, leszakadtabb, korszerűtlenebb valóságában bizonyított, sokszorosan
ellenőrzött, a saját szakterületükben legkiválóbb egyedek juthatnak be.
Ha a legalább hét jelentősen eltérő életciklust, hét egymásba ágyazott élőrétegben eltöltött
időnek, élettapasztalási lehetőségnek tudjuk be, akkor az ennél kisebb léptékek, fejlődési
lépcsők és stációk, ezen rétegek belsejében osztják még kisebb időciklusokra az életet. A hét
réteg végigfejlődése az emberi szervezeteknél átlag 7 x 10- 12 évet vesz igénybe, azaz a
fejlődési gyorsaságtól is függően, a melegfúziós szervezetek 6-7 ciklus alatt, a hidegfúziós
szervezetek átlagosan 7 ciklusidő alatt járhatják végig a tapasztalások útját.
A toroid típusú szervezetekben a hatodik és a legbelső réteg is összeér a környezetben lévő, a
négydimenziós rétegtől kifelé lévő külső rétegekkel, de valószínűsíthető, hogy a hetedik réteg
nem a szervezet körül zárt, hanem a környezetet képező, a melegfúziós szervezetek között
lévő izotróp térrésszel van folytatólagos kapcsolatban, összeköttetésben. Ez nemcsak a forró
dróton keresztül valósulhat meg, hanem a befelé haladó fejlődésben feltételezhető a váltórend,
azaz a kétdimenziós állapotról az egy és a három dimenzióban is változó rétegekbe lehet
differenciálódni, míg a már három dimenzióban változó, anyagba épülő rétegekben a két és a
négydimenziós életállapot felé, de valószínűen ezeken keresztül akár az egydimenziós
eláramló állapot felé is le (vissza) lehet fejlődni. Ennek alapján a már négy dimenzióban
változó élet fejlődési lehetősége vagy a háromdimenziós állapot felé történő visszafelé
fejlődés, és ezen keresztül az áramló képesebb kevesebb dimenziószám felé, tehát akár súlyos
visszafejlődés felé történhet, vagy a másik irányban az ötödik dimenzióba bejutással, a
szervezeteket elfogyasztó nagyobb szervezetben kialakuló túlélési és alkalmazkodási
lehetőséggel, amely később dominanciába kerülési lehetőséget, és az irányítók, a szervezők
közé bejutási lehetőséget enged. Minden szinten kialakuló differenciálódásban tehát felfelé, a
nagyobb változássűrűséget engedő magasabb dimenziók felé, amelyekben az egyszerre
változó és követhető események száma, a párhuzamos valóság figyelemmel kísérése egyre
több dimenzióban lehetséges, vagy ha a lélek a fejlettségét meghaladó fejlettséget igénylő
környezetbe kerül, akkor hamarosan erős lebomlás és súlyos visszafejlődés lehet a része.
Alapos oka van a szerzőnek annak a feltételezésére, hogy az életút nem enged tartós lineáris
fejlettséget, hanem éppen a rendszeres túlfejlődés kialakulása miatt, minden túlfejlődő
ciklusvég, - mint a villámfejlődés ioncsatornája - csak visszafelé fejlődő kisebb dimenziós
fokozaton át juthat magasabb fejlettségű rétegbe. Ahhoz, hogy a 3. rétegből, a három
dimenzióban változó valóságból fejlődjünk, bár el lehet jutni a negyedik dimenzióban, az
időben is változó élőréteg felé, azonban ez rendszerint magasabb tudati fokozatot, nagyobb
lendületet, áthatoló képességet igényel, mint amellyel az odaérő még részesedik. Ezért előbb
vissza kell fejlődni, hogy kellő nekifutást, lendületet szerezhessen, hogy a következő,
gyorsabban és egyszerre több dimenzióban is változó valóságba kellő mélységben
bejuthasson. Ha feltételezzük, hogy a megmaradási, megtapadási igényhez át kell haladni az
adott réteg átlagos szimmetria felületén, állapotán, akkor valószínűen ebben az átlagostól
beljebb, távolabb jutó állapotban a többség sodrása már nem visszafelé, hanem a magasabb
fejlettség felé sodor. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy a negyedik dimenziós, a mi
valóságunknak megfelelő állapotban kialakuló erős differenciálódás után, - amelyet éppen
jelenleg élünk át – az élet kb. negyede továbbfejlődik az ötödik dimenziós réteg, a már
egyszerre öt dimenzióban (szinten) változó valóság élőrétegébe. A továbbfejlődőknek
azonban több mint fele, feltehetően legalább kétharmada, vagy háromnegyede a ciklus során
kialakuló differenciálódásban vissza fog fejlődni, le fog bomlani, ki fog kopni a számára túl
fejlett, és a tudatával nem követhető, túl bonyolultan változó rétegekből, és legfeljebb a
negyede juthat a következő rétegbe, hogy később onnan is a háromnegyede a következő
ciklus során lebontódjon. A kifelé haladó, visszafejlődő rész valószínűen hasonló arányban
nem tud megmaradni a számára túl idegen és ismeretlen, vagy és szokatlanul túl szigorú, túl
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erkölcsös szabályok szerint változó élőrétegekben, ezért a visszatérők aránya is beáll egy
kiszámítható átlagos értékre.
A túl melegfúziós, és a túl hidegfúziós életben csalódók, az ilyen rétegekbe túl mélyen
beáramlók a csalódás és kiábrándulás után visszatérnek az átlagosabb rétegbe, amely
rendszeresen túltelítődik, ezért a hasonló átlagos szervezetekben periodikusan túlkínálat és
telítettség fejlődik ki. Az átlagos rétegben a megnövekvő telítettség hatására periodikusan
elértéktelenedik az élet, és a túl nagy kínálat miatt a réteg a feleslegtől megszabadulni
igyekszik. Mivel a már a túl meleg belső rétegeket, vagy a már túl hidegfúziós külső rétegeket
megjártak már nem igazán hisznek a szélsőséges állapotok felé fejlődésben, az átlagos
keskeny rétegben pedig a túl nagy tömeg nemkívánatos, egyidőben sokan nem fér el, ezért a
szélsőségesek által ide szorítottak, a vegyes négydimenziós változást lehetővé tevő, az idő folyamatában,
a legnagyobb szimmetriában lévő egyenlítői rétegben, részben a centrifugális erő, részben az
őket kiszorító, e rétegben otthonosabban mozgó, élő náluk fejlettebbektől serkentve egyre
kijjebb szorulnak. Az idő szimmetriasíkján differenciálódók nemcsak elfáradnak és
elporladnak az élet küzdelmeiben, hanem az általuk felélt, elszennyezett, élhetetlenné, a
minőségük számára lakhatatlanná tett térrészből egyre kijjebb kényszerülnek. Előbb csak
elhagyják a túlnépesedő, egyre nehezebben és egyre gazdaságtalanabbul fenntartható
belvárosokat, majd a gombákhoz hasonlóan egyre nagyobb boszorkány körben távolodnak a
régi centrális élettértől, a kezdet terétől, origójától. A fejlődés közben az átlagos rétegek lakóit
a déli melegfúziósabb rétegek lakói észak felé, az északi hidegfúziós térrétegek lakói dél
irányába kényszerítik, amely végül a korábbi lamináris élőréteg radiális irányba befelé, vagy
kifelé elhagyását eredményezi. Amely szervezetek képesek a nagyobb változássűrűséghez, az
egyszerre és egyre több dimenzióban változó élettérhez alkalmazkodni, valami olyan irányba
szakosodni, amelyet a belsőbb, gyorsabban változó rétegek lakói keresnek, jobban
megbecsülnek, kívánatosnak tartanak, azok idővel bejuthatnak, és tartósabban
megtapadhatnak az élet ötödik dimenziójába változó, az átlagosnál beljebb lévő, ezért
önmagával nagyobb azonosságú, a környezettel kevésbé keveredő rétegekben. Hasonló a
lehetőség a kifelé fejlődésre. Amely szervezetekből egyre több, a változás gyors
feldolgozására, azonnali jelen idejű reakcióra képes részecske szorul ki, azon szervezetek
alkalmazkodó képessége csökken a túl gyorsan változó valóság rétegeiben változáshoz, ezért
ők inkább kifelé vágynak a természetbe, a szabadba, a bennük változó többség vágya szerinti
nyugodtabb, fegyelmezettebb és kiszámíthatóbb irányba. Az átlagos rétegen, az életspirálon
kifelé kényszerülő, egyre nagyobb körben keringő részecskék, életbuborékok nemcsak
lehűlnek, összehúzódnak és egyre nagyobb térsűrűségűvé válnak, azaz a nagyobb méretű saját
tér felől az egyre kisebb méretű saját térbe koncentrálódnak, amely miatt csökken a
közegellenállás velük szemben. A folyamat a kinetikai lendület növekedéséhez, az egyre
nagyobb áthatoló képességhez vezet. Ez fokozza az eltávolodást a kezdet terétől, és egyre
nagyobb körben, életspirálban keringve, egymással az azonos fejlettségűek összetartva, soros,
lineáris füzér sugárban áramolva egyre közelebb kerülnek a saját vonatkoztatási rendszerük
külső határához, amelyet a csillagoknál az Ort övezetként, a faluban, városban, lakótelepen
nevelkedőknél a szomszédos falu, város vagy lakótele határaként ismerünk. A saját kellően
jól ismert terüktől egyre távolabb, de az idegen, kevésbé ismert térrészekbe egyre mélyebben
bemerészkedő szervezetek azonban már idegenként és jövevényként, behatolóként érkeznek a
számukra idegen, és a legalább részbeni másságuk, az eltérő szokásaik, távolabb esetén, az
eltérő kultúrájuk miatt őket nem egyenrangúan kezelő, egy kicsit más szabályokkal élő
környezetbe. (Lehet hogy az átlagos rétegtől befelé és kifelé is legalább hét, de egymással eltérő
irány felé fejlődést lehetővé tevő réteg van, amelyben a befelé és a kifelé haladók, bár eltérő rendben
és irányban, nagyjából ugyan azokat a tudatfejlesztési stációkat járják végig, csak egymáshoz képest
ellenkező irányban, és időben eltoltan.)

Hamarosan megtapasztaljuk, hogy a négydimenziós életspirálon változásban differenciálódás
is vagy az ötödik dimenzióba, vagy és a háromdimenziós külsőbb réteg felé vezet, amelyeken
át tovább lehet fejlődni az egydimenziós áramló állapot, vagy és az egyszerre változik
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körülöttem minden környezeti állapot, élőréteg, szervezettség felé. Ugyanakkor a belső ötödik
rétegből, az ötödik dimenzióból is vissza lehet fejlődni a kevésbé magas változás sűrűségű,
négy és a három dimenzióban változó külső rétegek felé, vagy a toroid (alma) alakú
szervezeteknek a belsejébe is benyúló, izotrópabb, a sokkal nagyobb másságú külső rétegek
felé, csak valamiről, valakiről el kell rugaszkodni az élőréteg váltáshoz, vagy és impulzusba
kell kerülni egy befelé, vagy kifelé lendítő, a kezdeti löketet megadó részecskéről. Az
élőrétegéből nem kifelé induló, hanem befelé szoruló, egyre beljebb igyekvő, egyre
gyorsabban változó élőréteg felé fejlődő élet mind beljebb jut a belső, és egyszerre pokoli
gyorsan változó, csak nagyon kevesen követni, alkalmazkodni képes változású, sok
dimenzióban változó térrészekbe, és szinte észre sem veszik, hogy eközben kijutnak a már hat
dimenzióba egyszerre változó izotróp, nem kivételező, védelmet nem nagyon biztosító, jelen
időben változó valóságba. A szabadabb izotróp térbe kiérőknek már minden lehetséges
változásra számítani kell, nem csoda, ha állandóan gyanakvókká, paranoiássá válnak. Mivel a
belső és meleg térrészekből az életörvényekben a hideg valóságba kijutó szervezetek
rendszerint még kellően telítettek hőenergiával, magasabb részecskesűrűségük miatt
változtatóképes, energiahordozó részecskékkel, tehát energiával, ezért a hidegebb térrészbe
kijutva, az energiában hideg környezeti részecskékhez viszonyítva ők energia leadókká, és a
térben összehúzódókká válnak. A részecskékkel telített, energiában dús szervezetek, kijutva a
lehűtő hideg és rideggé tevő valóságba, a térbeli összehúzódás közben nagyobb sűrűségűvé,
de sokkal kisebb térméretűvé válnak, megtanulnak sorosan, kisebb keresztmetszetben, kisebb
közegellenállást keltve áramlani. Az a különbség a legbelső rétegekből az izotróp térrészbe
kijutó, magasabb energiasűrűségű részecske szervezetek, és a külsőbb, valamint az átlagos
rétegekből a hidegebb környezetbe kijutó, energiával kevésbé telítettebb szervezetek között,
hogy miközben a telítettek lehűlve és összehúzódva nagyon rideggé válnak, bár sokkal
lassabban hűlnek le, de a külső határfelületeik gyors lehűlése és összehúzódása miatt,
megakadályozódik a túl nagy energiavesztés. Ez viszont idővel rideggé váló és a belsejében
telített, magas feszültségű, szilárd életbuborékokat hoz létre, amelyek belsejében még sokáig
magas energiasűrűség lokalizálódik, és az életkeringés, a körfolyamatok a megszilárdulás
után csak igen kicsi szinten, nagyon magas áthatolóképes részecskék szintjén alakulhat ki. A
nagyobb energiaszint leblokkol, felejt, és idővel megnyugszik, de a belső feszültségét sokáig
megtartja. A kevésbé telített, sokkal több élethézaggal rendelkező, a belsejében kellően üreges
részecskék, életbuborékok a külső rétegeik lefagyása és összehúzódása után, még kellő és a
tágas hézagok, a belső üregek miatt, viszonylag jobban hőszigetelő, de még kellő szabad
térrel rendelkeznek, ezért az életáramlás és az élettudat jelentős része az ilyen szervezetekben
megőrződik, esetleg még tovább is fejlődik.
A Mengyelejev rendszert ezért egymásba fonódó élethálóként is lehet ábrázolni, amelyben,
mint a napraforgó tányérjában a spirálsorok nemcsak befelé képeznek folytatólagos spirált és
fejlődési lehetőséget, hanem az életháló fonalait és csatlakozási pontjait, ellenkező irányban
tekeredő csavarmenetben kifelé is a szent keresztben kereszteződő, két, egymással szemben
fejlődő spirál alkotja. Lényeges, hogy a gömbszerkezetre felrajzolható, többrétegű életháló
kereszteződései merőleges kereszteződésekben könnyen áthatolhatók, körforgalmakkal
tarkított, egymást elkerülő, alul és felüljáró rendszerű DNS pályákat képeznek, míg a
hegyesszögben egymáshoz csatlakozó, vagy leágazó hidegfúziós járatok jellemzően, nem túl
nagy áramlási sebesség különbözettel azonos irányba haladást tesznek lehetővé. A viszonylag
pontosan betartott kozmikus közlekedési rend ellenére, a balesetek és az impulzusok
folyamatosan élénkítve a túl szabályos áramlást fenntartják az életcserét és a változást, a
mássá fejlődést. Ha tehát a Mengyelejev féle periodikus rendszerben akarjuk követni a
fejlődési lehetőségeket, akkor valószínűsíthetően sakktáblaszerű irányokba kell haladni, ahol
a gyalogok jellemzően csak kisebb lépésekben és előre, néha átlósan impulzusba kerülhetnek,
de csak a tiszteknek, a nagyobb energiaszintű, vagy és nagyobb tömegszámú szervezeteknek
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előre és hátra, átlósan vagy és akár lóugrásban is lehet fejlődni. Minden elemi állapotból tehát
nemcsak egyenesen és az idő szokványos útján lehet továbbfejlődni, hanem a következő
generációknak merőleges és elkanyarodó, vagy átlós irányokba is, de a rétegek közötti váltás,
sokkal fejlettebb élőrétegbe jutás a bevándorlókra általában mérgezően, elsorvasztóan hat. Ha
a fejlettebb rétegbeli nála sokkal kevésbé fejlett részecskék élőrétegébe kerül, hamar
dominanciába kerülhet, vezetővé válhat, vagy és elfogyaszthatja, magába, vagy és a terébe
építheti, a hűbéreseivé, vagy a jobbágyaivá, a rabszolgáivá teheti a hozzá képest nem elég
fejletteket, a sokkal lassabban gondolkodókat, a lassabban cselekvőket, reagálókat. Hasonló
probléma keletkezhet, egy a saját fejlettségénél sokkal fejlettebb, más szabályokkal változó
közösségbe kerülő, a térrészhez képest alulfejlett szervezettel. Ha egy erkölcsös, konzervatív
közösségbe, sokkal nagyobb szabadsághoz, szókimondáshoz, szokott, de korlátokat nem
ismerő, másokhoz alkalmazkodni nem képes, jelentősen eltérő gondolkodású, ideológiájú
szervezet kerül, a közösség azonnal kiveti magából, elítéli, megfegyelmezi, vagy és akár
erőszakkal, - a többség érdeke és nyugalma érdekében - a maga rendjére kényszeríti.
Az élet szervezői kellően bölcsek ahhoz, hogy e zavarokat megértsék, és lehetőleg az ilyen
durva visszacsatolásokat megakadályozzák. 3. ábra. Az egymást metsző életspirálok,
határfelületek hélixei.

Ha a Mengyelejev rendszerezésű elemi állapotok életállapot eredők a melegfúziósabb környezetből
belülről kifelé tekeredő, pl. ballos spirálban áramlik, akkor az északi hidegfúziós térrészből az északi
póluson és a felületen befelé áramló, már lehűlt, megnyugodott, hidegfúziós eredőjűvé és
rendezettebbé vált részecskék ezzel ellenkező irányú jobbos csavarodásban kívülről befelé áramlanak.
A két egymással szemben haladó, áramló réteg a merőleges kereszteződésekben vagy a térben, vagy és
az időben kerüli el egymást és az összeütközést, vagy más kiépített alul és felüljáró rendszerben
tudnak elkanyarodni a kívánt merőlegesen eltérő irányokba, a saját élőrétegükbe visszatérés, vagy
munkába haladás közben. A körforgalmi csomópontoknál nem merőleges be és leágazásokról be, vagy
ki lehet sorolni átlós, köztes irányokba, a köztes állapotú rétegekbe. Míg az ilyen centrálisan nagyobb
azonosságú életkörzetben, a belső térrészben a halogén és rendezetlenebb, kaotikusabb, gettósodott
állapot uralkodik, amelyeken a legbelső nemesgáz neutrális vonalon, a szervezeti tengelyen az energiát
vesztő, túlhevült, túlfeszült állapotból a már melegfúziós, és túl nagy amplitúdójú részecskék
kijuthatnak az izotrópabb, rendezettebb, természetesebb állapotban lévő környezetbe, a szabadba. A
külső élettérben, a múltabb állapotban lévő, egzotikusabb és kisebb változás sűrűségű környezetből, a
forgalmasabb belső centrális részekbe, a melegfúziós szervezeti belsőbe visszatérő, már hidegfúziós
eredőjű részecskék megnyugodva, megpihenve, kevesebb feszültséggel, rendezettebben és
türelmesebben áramolnak vissza a lakóhelyükre, vagy és a munkahelyet adó életterületekre.
Gondoljunk a nyugat Európai országokból a nyári szabadságolásra hazatérő arab vendégmunkások,
vagy és az olasz Riviérára megpihenni szabadságra menő Közép Európai turizmus periodikus
áramlására.
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Ha a Földbolygó magassági és szélességi köreit berajzoljuk, akkor megérthető, hogy nemcsak
a tisztán egymáshoz képest közel merőleges irányokba lehet áramlani, közlekedni, hanem
ezen irányok között átlósan is. Ha azonban a lamináris áramlást kiegészítjük az egymásba
ágyazott élőrétegek rétegközi, radikálisabb és spirális irányú áramlásaival is, akkor
megérthető, hogy nemcsak egy rétegben és három dimenzióban, azaz térirányban, plusz
idődimenzióban áramlanak az eltérő energiaszintű és más ritmussal változó részecskék,
hanem az egymásba ágyazott rétegek között sincs teljes elszigeteltség. Viszonylag kevés
(szándékos) kölcsönhatással a belső rétegekből a külsők felé, és a külsőkből a belsők felé is
folyamatos az áramlás. Az élőrétegekben az eltérő frekvenciák miatt statisztikai eredőben
nem erős a beavatkozás, az áthatás, hanem csak a váratlan eseményeken át, és Morffy
szabályainak a teljesüléseként észleljük a kisebb és eltérő energiaszintű részecskék által
befolyásolt, megváltoztatott valóságunk módosulásait. Ilyenkor a dolgok, - hiába terveztük
kellően körültekintő alapossággal, mégis statisztikai valószínűségi arányban sikertelenné
válnak, módosulnak, és nem igazán a tervezettek szerint sikerülnek. Ezeket az eltéréseket,
éppen úgy a kisebb energiaszinten ás más ritmussal változó élőrétegeknek a rétegünkön
átáramló, többnyire nem szándékos beavatkozásai keltik, mint a számítógépek viszonylag
megbízható programjában bekövetkező, véletlennek látszó, akaratlan dupla egérkattintásokat,
a már túl gyorsan reagáló, kapkodó, az információs szintű munkájukat szelesen végző,
nemrég munkába állt, türelmetlen információhordozó részecskék keltik. Hiába tervezzük a
dolgainkat alaposan, ha az élőrétegen átáramló mikroszintű részecskék áradata befolyásolja a
mi terveink szerint áramló saját részecskéink haladását, amelyek néha impulzusba kerülnek,
kihagynak, nem, vagy csak nem úgy, vagy nem akkor, és olyan eredővel teljesítik a máskor
habozás nélkül pontosan végrehajtott elképzeléseinket, vagy és az adott időben és pillanatban
nem ott és nem azt teszik, amelyre szól a fraktálláncon keresztül adott megbízatásuk. Minél
több, kellő azonosságú, a saját részecskéinkre kölcsönhatóképes részecske áramlik át az
elöregedés miatt ez ellen védekezni nem képes téridőnkön, annál kevésbé sikerülnek a
dolgaink, az elképzeléseink annál kaotikusabban, és eltérően sikerülnek. Mivel ezek az eltérő
célok felé haladó, de a térben már túl nagy változássűrűség miatt túl gyakran irány és
útváltásra kényszerülő részecskéinket egyre több helyen fenntartják, elterelik, időveszteségre,
vagy balesetre késztetik, az élőrétegünk makroszintű egyedeinek sem sikerülnek a terv szerint
a dolgai. Mindig jön egy nem várt esemény, egy módosulás, egy nem tudatos, előre nem
ismert módosítás, egy másik késztetés, egy elterelődés, vagy egy új szabály, amelyek ha túl
sűrűn változnak, a szervezetlenné váló térben elromlik az élet szabályossága,
kiszámíthatósága. Az eltolódások az időben halmozódnak, és könnyen kialakul a káosz, a
követhetetlen, irányíthatatlan állapot.
Téves hit keletkezik azokban, akik azt hiszik, hogy az élet változása csak az élőrétegünkben,
az általunk látott, ismert, fizikailag megfogható szinten zajlik. Valószínűsíthető, hogy sokkal
több keresztmetszetű rétegben, időben és a térben is párhuzamos, és egymást a
fraktálrendszerben valamennyire befolyásoló változás folyik a térben, amelyből a lokális
réteglakó individuumok csak azokat érzékelik kellően, amelyek kellő erőséggel, vagy és
hatással feladódnak, közvetítődnek a közös tudatuk, vagy legalább a helyi érzetünk felé. A
helyi érzékelés ezt követően információs, vagy nagyobb energiaszinten továbbgyűrűzve
kiterjeszti a hatásváltozásról szétterjedő értesüléseket, a változások híreit, és felerősödik a
megérzésünk. Ha materialisták vagyunk, és csak viszonylag nagyobb energiaszintű, kellően
durva részecskéink vannak, akiknek megszakadt a kapcsolatuk, vagy és nem elég
folytonosságú az érzékenyebb, elporladtabb állapotban lévő rokonaikkal, társaikkal, akikhez
vagy nem jutnak el a kisebb energiaszinteken keltődő változások hírei, vagy kétségben vonva
a fontosságukat, a jelentőségüket le és megtagadtatnak, akkor az érzékelésünk alacsony, csak a
három egymás mellett változó eltolódott apa,-utód, vagy vegyes rétegre kiterjedő érzékelési szinten marad.
Ilyenkor csak a durva, már fizikailag is fogható hatások, és csak a jelen, a közelmúlt és a
közeljövő eseményei adódnak fel a közös tudatunknak. Ha azonban magas biodiverzitású,

28
kellő folytonosságban lévő sokféleséggel rendelkezünk, és a nagyobb energiaszintű, de kellő
sokféleséggel rendelkező részecskéink, igen jó kapcsolatokat ápolnak a már elporladt, idősebb
és sokkal bölcsebb, sokat tapasztalt, sokkal érzékenyebb, a távoli hatásváltozásokat is korán
megértő és beazonosítani képes részecskéinkkel, akkor nemcsak a saját rétegünk fizikailag is
megérezhető hatásait észleljük, hanem a finomabb szintek akár nagyságrendekkel
érzékenyebb jelzései is eljuthatnak hozzánk a fraktálláncon át tudatosodva. Valószínű, hogy a
sokkal sikeresebb érzékenyebb fraktálrendszert képező individuumok sokkal több életszint
egyszerre párhuzamos, egyszerre és egymásra is kölcsönható változását észlelik, ezért is
jobban megértik a látszólag egymástól függetlenül zajló, fizikai kapcsolatba nem hozható,
külön változónak látszó események összefüggéseit. A tudat azt mondja, hogy ahány nyelvet
ismersz, annyi ember vagy. Ez azonban csak az adott lamináris élőrétegen belülre vonatkozik.
Ha egy szervezet kellően elporladt, érzékeny részecskékkel, antennákkal rendelkezik, akkor
nemcsak a saját szintjén és a jelen időben zajló, fizikailag rajta nagyobb energiaszinten
változtató dolgokat, hatásokat és változásokat észleli, hanem akár négy-öt, néha a hatodik
eltérő szintről érkező feladásokat is. A hetedik szint már nem tartozik az adott vonatkoztatási
rendszerhez, ennél több eltérő érdekű szintet, szervezetet nem lehet egymással kellő
együttszervezésbe összehangolni, ezért ez egy másik külső, vagy belső vonatkoztatási
rendszerbe átnyúlás, másik élettérbe, a más világba átáramlás, átmenet szükséges. A téridőben
e genetikai idő és fejlettségi eltérésű távolságnál távolabb egy életen át nem nagyon
érzékelünk. Azonban kellően érzékelhetjük a más rétegekben folyó változást olyan kellő
kölcsönhatóképes információ közvetítő angyaloktól, hírvivőktől, akiknek kettős átfedésben
van a frekvenciájuk a mi és a már közvetlenül általunk nem érzékelhető, nagyobb, vagy
sokkal kisebb ritmusban változó szervezetekkel. Nem véletlenül hívja a genetikai tudástár
információs állomány angyaloknak, hírvivőknek, összekötő közvetítőknek az ilyen rétegek, és
oktávok, frekvenciaszintek közötti sikeresen közvetítőket angyaloknak, azaz információ és
üzenet közvetítőknek. Ilyen közvetítő, szélesebb érzékelési spektrumú angyalok lehetnek a
nagyon idős és bölcs, magas biodiverzitású emberek, és a nagyon fiatalok, a még magasabb
frekvencián változók. Természetesen az ő szervezeteik hét frekvenciája, hét saját szintje egy
részben eltérő, az időben és a frekvencián magasabban, gyorsabban, vagy lassabban változó
szintekre átérő.
A térbeli változás érzeteit, következményeit tehát legalább hármas viszony, szint
érzetváltozása alakítja ki, amely nem függetleníthető egymástól. Az érzelmi szálak, a
kötődések és a kapcsolatok elszakadása, fájdalom érzetként veszteség érzetet keltve
realizálódik, amelyben az érzetek eredője lehet az átlagosnál jobb és rosszabb is. Az isteni
szervezet egykori alapítója valószínűen azt ismerte fel, hogy az életnek rossz hatások,
látszólag maguktól, spontán, a nem látható kis változásban, az eltérő frekvencián változó
kölcsönhatásoktól is elromlanak, és az entrópia természetes eredője romló tendenciájú. Ha
viszont ez önmagában teljesen igaz lenne, nem lehetne élet és szervezettség, tehát azzal, hogy
tudjuk, hogy az élet körfolyamatai állandóan regenerálódnak és megismételhetők, folytathatók
maradnak valamikor és valakiknek a romló állapotokat kijavítással folyamatosan helyre kell
állítani, az élet közel azonos esélyű újrakezdési lehetőségeit biztosítani szükséges. Ha az
életnek valahol rossz hatásokat, a helyi állapotokat a rosszabb eredő felé módosító, ,,rossz,,
fiatal és tudatlan, fékezetlen kis ördögök, még neveletlen részecskék biztosítják, akkor kell
hogy legyen, egy a rendezettséget állandóan javító helyreállító, valószínűen hasonlóan
alacsony energiaszinten zajló jó irányú ellenható, a rendezettséget rendszeresen megjavító jó
eredőjű folyamat. Az ilyen regeneráló, az elromlott dolgokat helyreállító angyali részecskék, a
hírvivők és a cselekvők, az élet jelen állapotaiban változó térrészekben információs jó
hatásokat szállítva segítenek a náluk nagyobb energiaszintű jobbítóknak, az anyáknak,
apáknak és az azonos időben eltolt átfedésben együtt élő nagyszülőknek az elromlott dolgok
helyrehozásában. Az időben elfoglaltabb, több dologra figyelő, több dologgal foglalkozó
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felmenői, többdimenziós változást is lekezelni képes felmenői szervezetek, nem képesek a sok
kicsi hatásban romló entrópiát folyamatosan, csak periodikusan, megjavítani. A javító hatások
lehetnek sok kisseb, információs energiaszintű hatáscserében, sok kicsi dologi jobbításban,
vagy nagyobb anyagi szintű hatások, energia csomagok átadásában. Mivel az anyagi
energiaszintű, nagyobb tömegű hatások nagy távolságra gazdaságosan kis mennyiségben, csak
nagy tömegben, vagy szállító pályákon kicsi, de folyamatos egységekben nem szállíthatók el, ezért az
ilyen nagyobb javítások, energiaadások csak ritkábban és nagyobb adagokban
megvalósíthatók. Az ilyen ritkán, de nagy adagokban érkezett felmenői segítséget kell, a
hatást kapó családban, szervezetben, a közösségben együtt élőkre a teendőket, az
instrukciókat és a részeket megfelelően fel és szétosztani. Mivel azonban az élettér eredője a
hirtelen és egyszerre adott, túl nagy adagú javításokkal jelentősen megváltozik, könnyen
elromlik. A kellő hígításban, kicsiben adott jó dolog túl nagy mennyiségben az életnek méreg,
ezért a ritkán, a már elkerülhetetlen átrendezésekkor adott, a nagyobb szervezetekhez
hozzámérhető, arányos nagy adagú hatóanyagok, a sokkal kisebbeknek gyors telítettséget és
minőség eltolódást eredményező méreg. (Nem véletlenül ismerte fel helyesen a Homeopátia
kidolgozója, hogy a jelentkező tünetet, az azonos tünetet okozó hatással kell orvosolni, de ebben az
orvoslásban nem ez a lényeg, hanem az, hogy a hatóanyagokat nem a felső szintnek adjuk túl nagy
mennyiségben, és felülről lefelé, a tér durva hatásokkal elárasztásával akarja az elszennyeződött
forrást megtisztítani, hanem sokezerszeres hígítással. A folyadékban oldható, a szervezet zavarait már
nagyon kicsi ezrelékes hígításban is beadható hatóanyagokat, a hibás források, a felzavarodott,
elszennyeződött élet erek felkutatásával, a helyes diagnosztikával kell kezdeni, és nem a már
elpiszkolódott, elszennyeződött élettengert, nem a nagyobb és már szintén zavaros életfolyókat, hanem
csak a közös élet erekbe, a szennyezést kibocsátó forrásokat kell megtisztítani. Ez egyrészt sokkal
kevesebb energia befektetéssel, másrészt sokkal kisebb környezet bolygatással, átrendeződéssel, az
élet kisebb háborgatásával valósítható meg.) A tünet az egyensúlytalanságot okozó jelzés és nem
betegség!

A hidegfúziós megoldás, az apa szeretet csak nagyobb energiaszintű hatásokban, nagyobb
adagokban segíti az utódait, de akkor erősebben és maradandóbb következményt létrehozva.
A melegfúziós anyai szeretet ezzel szemben folyamatosabban adhat, sokkal kevesebb kárt
okozó, sokkal kisebbre elporlasztott szeretetenergiát, érzelmi hatásokat keltő fotonokat, az
utódainak, ezért azok az anyai támogatástól nem fejlődnek jelentősebben vissza, igaz, hogy ha
rossz útra tévedtek, a szeretet energia csak lassan téríti vissza és nem mindig eredményesen a
megtévelyedett, ezért a túl rossz irányba tartósabban beáramló, utat és célt tévesztő utódokat.
A durva és nem lineáris változásokat okozó, de viszonylag ritkán adott felmenői
beavatkozások mellett, az élet folyamatos kis információs csomagokban is kap segítséget a
gyorsabban fejlődő, az élet nagyobb tömegszámban lehetséges, de csak lassabban kifejlődő
lehetőségeit, fejlődési változatait kicsiben gyorsabban megvalósító és kipróbáló, nagyobb
frekvencián, gyorsabban fejlődő a jövő állapotában élő szervezetektől. Az átlagosnál sokkal
gyorsabban keveredő, változó, a lehetséges valóságokat kisebb energiaszinten és
tömegszámban másoknál előbb kipróbáló térrészekben, csak az előbb az elméletben elképzelt,
a kétdimenziós felületeken még csak tervezett, de a háromdimenziós térbeli korlátok között,
csak teljesen zárt, lokalizált állapotban kipróbált, majd a negyedik dimenzió, az idő próbáját is
kiálló megoldások valósulhatnak meg a kisebb kísérleti modellezéseknél sokkal nagyobb
tömegszámú éles változatokban. Az élet teljes valósága a tér köztes, de szigorú szabályok
között változó részeiben csak lassan és megfontoltan fejlődik, ezért lehetőség van az ennél
gyorsabban kicsiben kifejlődő lehetséges valóságok, különböző viszonyok közötti kísérleti
lemodellezésére. Az élet ötödik dimenziója, a melegfúziósabb szervezetek belsejében, a
nekünk jelent képező egyszerre már négy dimenzióban változó felszínén belül, kisebb
tömegben de gyorsabban változó, elszigetelt környezetben megélt, már még kisebb szinten
sikeresen kipróbált, megvalósított és az idő próbáját is kiálló fejlődési változatok nagyobb
szinten való modellezése, a külső és nagyon nagy tömegben megvalósuló végleges valóság
előtt az utolsó ellenőrzése, a kisebb szinteken bevált dolgok kipróbálása. Mivel a kicsiben,
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kísérleti szinten létrehozott életformák sokszor jó eredményt adnak, de ezek a jó eredmények
néha nagyobban nem hozzák a tervezők és a fejlesztők várakozásait, ezért mielőtt a hosszabb
távra az élet lehetőségeit meghatározó sikeresnek látszó fejlesztéseit a legnagyobb szervezeti
szinteken kipróbálnák, előbb kellően elszigetelt körülmények között, a modelleknél nagyobb
köztes méretben is életpróba alá viszik. Mielőtt nagy és bonyolult konstrukciókat,
szervezeteket véglegesen összeszerelnének egymással, előbb a kisebb egységek
megfelelőségét, működését sokféleképpen tesztelik, és csak akkor kerülnek a már
bizonyítottan jó dolgok beépítésre, amikor a szükséges életpróbát, a minőség és a tartósság, a
megfelelőség próbáit a kisebb szintek stációiban is kiállták. Amikor a kisebb egységekben
sikeres próbák után, a még nagyban és összeszerelt bonyolult tömegi állapotban még ki nem
próbált szerkezetek, szervezetek zöld utat, továbbfejlődési lehetőséget kapnak, ez még mindig
nem teszi lehetővé a végleges helyükre építésüket. Előbb a kisebb és bonyolultabb egységeket
összeállítva a korábban máshol és külön már kipróbált részeket együtt is ki kell próbálni, az
együttes tervezett és a gyakorlatban kialakult eredőjüket is nagyító alá és össze kell vetni. A
már jó működő egységek annál több tesztelésen, életpróbán, vizsgálaton mennek át, minél
bonyolultabb és összetettebb az a dolog, rendszer, amelynek a működésében később részt
vehetnek. Ahhoz, hogy a nagyon bonyolult és összetett dolgok megfelelően működjenek, nem
elég a kisebb egységeket külön – külön kipróbálni, hanem az együttműködésüket, az
élethelyzetben, éles helyzetben kialakuló reakcióikat is meg kell figyelni. Csak azok
kerülhetnek a végleges helyükre, amelyek nagyon sokféle aspektusból vizsgálva, minden
egyes stációban is kiállták a próbát. Ha nagyon nagy erőművekre, hajókra, űrrakétákra és még
nagyobb szabású, sokkal nagyobb tömegszámú részecskéből összeszerelt, gigantikus, és
nagyon bonyolult szervezetek, szerkezetekben bármelyik fontos alapegység, akármilyen kicsi
részében, az éles helyzetben ki nem javítható, hiba, zavar keletkezik, akkor hiábavalóvá
válhat az összes többi sikeresen működő, jól vizsgázó rész, ha a túl nagy bonyolultságú
szerkezet, egy bagatellizált vétség, gondatlanság, ellenőrizetlenség miatt nem megfelelően
működik. Az isteni egység a teljesség hibátlan működéséhez nem elég csak a legfontosabb
egységek hibátlan és megbízható működése, hanem a sokkal kisebb, részeknek is
önmagukban és a nagyobb egységekkel szervezetségben is megfelelően kell működniük. Csak
ez esetben egész az élet, csak ilyen ember, csak ilyen szervezettség képes a téridőben és a
dimenziókban is folyamatosan növekvő isteni bonyolultságba épülni. A bonyolultságba és
szervezettségbe épüléshez közös és együttérzés, együtt gondolkodás és egymás megértése
szükséges. Az együttműködés csak egy ebből következő későbbi lehetőség. Ha az azonosság
túl nagy, ez ellenérzéshez és leértékeléshez, szétáramláshoz, differenciálódáshoz vezet, de ha
az azonosság nem elégséges, akkor az együttműködés a megfelelő kommunikáció hiányában
nem fejlődhet ki. Az élettudattal és életérzéssel rendelkező részecskékben és szervezeteikben
a legnagyobb azonosság, közös tulajdonság az érzelem, az érzés, és csak sokkal később jön az
élettudat, majd ezután később a közös tudat. Ezt megelőzi a saját érzés, a megérzés, és csak
később jön az én vagyok, én érzek, a velem történik felismerése, és az életérzés, majd a közös
érzés. Az érzelem erősebb, bár vékonyabb szálakkal de sokkal összekötő kötőerő, mint a
tudat. Valamennyi dologban azonban a legnagyobb összekötést az azonossági fok, hatás
eredője határozza meg, ez pedig a lehetséges dimenziós jellemzők összességének az
azonossági eredője. Csak egy nagyon keskeny az az azonossági sáv, amelynél kellően
kölcsönhatóképes és jól működik a kommunikáció, és a hatáscsere. A Bábeli zavar
figyelmeztethet bennünket is arra, hogy lokálisan túl nagy és szervezetlen változás esetén, az
eltérő ritmussal beszélő részecskék összekeveredhetnek, elveszthetik az egymással összekötő
folytonosságot biztosító megértés fonalát. Az azonossági eltérések és átfedések azonban
lehetővé teszik, hogy az eltérő frekvencián változás, az eltérő nyelv ismerete ellenére, a
köztes utódok, mint közvetítők az elődeik, vagy és az utódaik felé, a folytonosságot biztosító
hatásokat, időveszteséget okozva lefordítsák, továbbadják, hogy egymást az életáramlás
szépségeire, a sikeres együttműködések örömérzéseire is megtaníthassák.
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Fejlődés, tanulás, megértés és a saját akarat!
Megismertük, hogy az időben változó, és változtatóképes anyagként ismert élőmezők kezdeti
evolúcióját, az ionos anyagszerveződés felé szakosodó életág felé differenciálódás lehetősége
nyitotta meg, legalábbis mi ezt a fejlődési szintet, módszert ismerjük a jelenünk elsőként
tudatosuló múltbeli eredeteként. Az atomi fejlődési szintű, és térméretű mezők nagyobb
tömegszámú, de kisebb egységekben, elektron tömegméretben (individuumokban) is
elkezdtek információt, anyagot, hatásokat és energiát cserélni, azaz az élet elektron szintre
fejlődött egyedei, elkezdtek a környező térben és időben kirándulni, utazgatni, életteret és
egymással hatásokat, élményeket cserélni. E szerveződési szinten ez az a jelentős
energiaméret, arány, individuum egyedbe szerveződött részecskemező, amely jelentős
kölcsönható-képes változást tud generálni. A fejlődés e stádiumában az élet már, vagy még
elég fejlett a tudatosság kialakulásához, de még elég kis tömegű a helyzetváltoztatás könnyű
lehetőségéhez, a számára nyitott tér és idő beutazáshoz… Még kisebb egységekben sokkal
kisebb indítóerő, kisebb tömegi tehetetlenség miatt könnyebb az elindulás, kevesebb a
veszíteni való. Míg az egymáshoz képest közel azonos tömegű vonatkoztatási rendszerek
szervezeteinél közel azonos energia kell a helyzeti lendületenergiában hiányos állapotról a
nagyobb lendületbe jövéshez, a sokkal kisebb tömegszámú, anyagi terheket nem cipelő kisebb
közösségek kevesebb energiával is elindíthatók, könnyebben a szökési sebességre
gyorsíthatók. Valószínűen a személyi áramlási és cselekvési rugalmasság, a reakció, sokkal
gyorsabb kisebb szinten, a tapasztalás és a megértés felé fejlődés csak a kicsi energiaszintre
lebomlók, a barátok által is elhagyottak privilégiuma marad. Ezek a többlethatások és
lehetőségek ellensúlyozzák az anyagi hatások, az erők és a tehetőség másirányba fejlődés
eltérő dimenzióit.
Az egyre nagyobb változássűrűségű mezőkben, egyre kisebb térbe kényszerített atomnyi
élőmezők hamar felbomlottak akkor, ha az egyensúlyúk, a szimmetriájuk túlságosan eltért egy
megengedett értéktől. Egy példával szemléltetve, a lendületdimenzióban nem kellően
szimmetrikus mezőkben, ha valamelyik irányban túl nagy lendület keltődik, abból túl nagy
változás, áramlás alakulhat ki, amely a mező szerveződését, az élethossznyi időre jutó
változási lehetőségeit nagyon hamar megszünteti. Ugyanez igaz a perdület, a nyomás, az idő
vagy az esemény, azaz a változási dimenziókra is. Ha az életidőt, a szerveződési lehetőséget a
változóképesség/esemény mennyisége függvény oldaláról közelítjük meg, az evolúciós cél
akkor eredményez minél nagyobb egyensúly, azaz szimmetria igényt, ha ezzel az összes
átélhető változás mennyisége és minősége egyre nagyobb lehet. Az élet törekvése nem
feltétlenül a sokáig tartó élethez kötődik, hanem az életidő alatt átélhető mind nagyobb
életöröm siker átéléséhez. Ez megtörténhet hosszú idő alatt, kis egységekben változó,
viszonylag unalmas hosszú életet eredményezve, de megtörténhet sokkal gyorsabban, pergően
és eseménydúsan leért változatos életben is. Ha az utóbbi sokkal rövidebb idő alatt hasonló
mennyiségű vagy és több életélményt, sikert eredményezett, az átélőnek a rövidebb, de a két
végén egyszerre égetett élet izgalmasabb, érdekesebb lehetőséget eredményezhet. Ráadásul a
lehetséges életeseményeit és az életélményeit gyorsan leélő élet előbb kerül másik evolúciós
ciklusba, másik újabb életfolyamat körforgásaiba. A nemlét ideje alatt csak lassan telik, vagy
vánszorog az idő, de lehetséges, hogy az eseményekben szegény életidőszakban a belső
változást nem, csak a környezeti élet híreit észleljük, csak a külső eseményekből értesült
információs energián tengődünk.
Az életfolyamatban nem szükségszerű a lassú élet a sok életélmény átéléséhez, a lassú, vagy a
gyors csak egy másik eltérő ritmushoz viszonyítva különböztethető meg. Az életet lehet
gyorsan lángolva élni, amelyet ugyan időben rövid, de az életeseményben sűrűbb és
változatosabb élet lehetőségeként ismerjük. A hosszú idő alatt de lassan változó élet unalmas,
és ha ez az örökvalóságig, (vagy az óta) tart, mire a következő és általa észlelhető, vele
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kölcsönható jelentős lenyomatot hagyó esemény megtörténik, a megszerzett régi
életélmények nagy részét már elfelejti az így élő.
Már az emberi evolúcióban is ismert, a fejlett városokban gyorsan változó élet, és a világunk
változásaitól elszigetelt térségekben folyó, látszólag unalmas lassan pergő élet különbözősége.
Ez azonban csak a gyorsan változó élet téveszméje, hogy a kisebb energiaszinten változó
valóságban érdektelen és unalmas változás van. Az élet élményeinek, hatásainak az észlelése
csak a tudat és a figyelem felbontásán múlik. Ha nagyon kicsi részletekre fókuszálunk, akkor
a kis szinten is nagyon sok eltérő másságot észlelhetünk, és hamar kiderülhet, hogy bár
messziről nézve minden néger fekete, de közelebbről és nagyobb felbontásban ők is és a
hangyák, a méhek és a halraj egyedei is jelentősen mások. Az eltérő a látszat ellenére egymástól
nagyobb felbontásban figyelve már jelentősen már nem csak feketék, vagy fehérek, sárgák,
hanem megismerhető tulajdonsági körrel rendelkező egyediségek, Joek, Jackok, Geremik és a
felszíni első látásra észlelt különbségeiken kívül a belső tulajdonságaikban is mások.
A magas belső ritmusú egyének a változatos gyors életre vágynak, az ilyen életben elfáradók,
az eseményeket nem élvezők, a gyors változásokat követni nem tudók azonban a
nyugalmasabb vidéki életet választják. Bár vidéken általában nagyobb az anyagi energiákban
a szegénység, és sokat kell dolgozni, de sokkal nagyobb a szabály azonosság, és az
együttműködő képesség. Az élet még fiatalabb korban türelmetlen és egyszerre akarja
megismerni a teljes valóságot, de a közös gondviselő már valószínűen sokszor megtapasztalta,
hogy az élet folyamának ez a rapszodikus változás káros. Ha túl gyorsan megismer minden
lehetséges változást, célt az élet, céltalanná válva csak sodródik a világban. A nem egy
életciklusból, és nem egy életkörből álló életet addig lehet élvezni, amíg benne sok újdonság,
az érdeklődést és a kíváncsiságot, a megismerési vágyat fenntartó változatos ritmusú
életfolyamatokban, a gyorsabban, hol lassabban fejlődő élet, az igényei szerint megtalálja a
neki és a környezetének is a legmegfelelőbb, izgalomra is késztető, sikereket adó
életállapotokat.
A csillagvilág felé haladó ionos evolúciós ág, az élet elején a mikrovilághoz képest a lassuló
változás és az egyre nagyobb részecske, anyagi sűrűség, a közös, de megnyugvó tömegbe
épülés felé halad, amelyben az általuk észlelhető, kellően nagy energiaszintű, egységnyi
változást okozó események egyre ritkábban, egyre hosszabb időközönként következnek be.
Ha elégtelen az ilyen szervezetek gerjesztése, esemény feldolgozása, akkor az ionos
szervezeteknek lelassul az idő rohanása, a feldolgozó képességükhöz képest kevés esemény,
megszilárduló, együttváltozó, elmeszesedő közösséget hoz létre. Ilyenkor a külső térben a
környezetként ismert makrokozmoszban, és az egymással közös belső térben változó
mikrokozmoszban, eltérő a változás sűrűség és az esemény és információ feldolgozó
képesség. E kettőnek az aránya dönti el, hogy az adott mikrokozmosznyi térben együttváltozó
szervezettség eredője nyugodt és unalmas, lassan változó alulgerjesztett, vagy gyorsabban
változva állandóan lereagálja az esetleg éppen az általa folyton gerjesztett környezetből reá
visszaható eseményeket. Ha a nála nagyobb sűrűségű közegbe kerülő szervezet, folyamatosan
elégedetlen a helyzetével, állandóan izeg-mozog, ficánkol, akkor a nagyobb sűrűségű közeg
kidobja magából, ha pedig a mikrokozmoszában változó belső közegnél kisebb átlagos
sűrűségű környezetben nem tud megnyugodni, akkor az általa keltett, de e környezetről
visszaható energia (változás) hullámok egyre mélyebben belenyomják az őt hamarosan
elnyelő esemény mocsárba. Az ilyen a környezeténél nagyobb sűrűségű, a tömegben és az
esemény feldolgozó képességben fejlettebb szervezet, - mint a folyóvíznél sokkal kisebb
sűrűségű, légbuborékokkal feltelt iszapos ingoványba tévedt vad - egyre mélyebben belemerül
a nála kisebb sűrűségű közegbe, és addig evickél, amíg kellően hozzámérhető sűrűségű,
fejlettségű közegbe nem merül. A kevésbé gerjesztő környezetben a fejlettebb szervezeti
eredő átmeneti nyugalomra lel. Ez csökkenti e vonal időbeli törzsfejlődését és a biológiai idő
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ritmusát, de meghosszabbítja a rendszeridejét. Az ilyen környezetből lebomlik a nem oda
való, e környezetben megélni nem képes életrész, de a helyi minőséghez alkalmazkodni
képes, ebben fejlettebb részecskék megtapadnak és konzerválódnak, az őket már tovább nem
lebontó, hanem segítő környezetben. Az élet delétől a környezeti gerjesztés miatt a belső
változási ritmus szinkronba kerül a feldolgozó képességgel, és a külső környezetben kialakult
változás sűrűséggel, és míg a feldolgozó képesség, a hatásokkal és az információval is feltelő
szervezetekben az öregedés felé csökken és túlterhelődik, a környezeti eseménysűrűség, és az
addig nem megtapasztalt dimenziók észlelése növekszik. A nagy mezők azonban
fraktálrendszerben felépült kis energiaszintű mezőkből épülnek fel, amelyek változási eredője
folyamatos, amelyekben az élő anyagcsere hol kisebb, hol pedig időszerűen nagyobb
szervezeti egységekben következik be.
Az emberiség életritmusa analóg folyamatban fejlődik. Hogy ez kényszerű folyamat vagy
elérendő cél, ez még nem ismert, de hogy az ilyen szerveződés egyre nagyobb bonyolultságba
épülésének ez az ára, az, kétségtelen. Ez esetben az atomi szerveződési és evolúciós szinten
áthaladó, az anyag egyre gyorsuló változásából kifejlődő emberi és a fénylények is nemcsak
egyre gyorsuló ritmusban élik az életüket, hanem a tömeg csökkenésével, az azonos irányba
ható, azonos célokra rendezett áramlással a térdimenziók egyre nagyobb átlépési lehetősége
nyílik meg számukra. Az eseménysűrűség és az elporladás növekedésével, az életélmények,
az érzékelhető hozzámérhető változások száma az időegységre jutóan növekszik, és az
érzékelt impulzusokkal átélt változások az életet pozitív és negatív élményekkel töltik fel. A
még élményekkel kevésbé feltöltődött fiatalabb korban jellemzőbb életélményekre vágyás, a
mind nagyobb élménysűrűség igénye gyorsítja az idő ritmusát, előre viszi a fejlődést, de
eközben a miniatürizálás, az elporladás felé kényszeríti az életet. A fogamzás utáni tér
megritkulásával, a környezet árnyékoltabbá válásával, az idegen izotróp hatások nagy része
kizáródik, és egy viszonylag információban és hatásokban kevésbé feltöltött, nem megértett,
nem megerősödött életélményekben viszonylag ritka információs hiányként is azonosítható
kezdeti állapot alakul ki. Ezen időben, (mint a fiatal új holdak kezdeti ideje esetén) a
szervezetbe beépülő információk az ilyenekben, a még ismeretlen hatásokban alacsony
nyomásúnak számító térrészbe, szinte beszívódnak a környezetben feleslegessé vált anyagok
és hatások, de mivel még nincs belső telítettség, ezért ezek ellen nem alakul ki ellenreakció. A
fiatal holdak és szervezetek tehát mindaddig nem ellenreakció, és nem szülőképesek, amíg
legalább annyira fel nem töltődnek belső hatásokkal, amely eléri a telítettségi szintet, és csak
ezt követően alakulhat ki bennük a már kellően kitöltött hatások további beáramlása esetén, a
túl nagy zavart okozó kellően azonos hatások ellen azokat a szervezetből utódként kivető
ellenreakciós, szülési esemény. A beérkező anyagok, a beépülő hatások eseményeket és
életélményeket adnak át a részecske szervezeteknek, amelyeknek az érzéseken felül a
megértéssel is követhető lehetősége, a megértett eseményekre alapuló tudást hoz létre. Mivel
azonban az eltérő események eltérő érzéseket és más hatásokat kelthetnek az eseményben
jobb eredő, és a rosszabb eredőre végződő szervezetekben, ezért nemcsak eltérő érzetek,
érzések, hanem eltérő tapasztalat és tudás ülepedik le az adott dolog érintettségi aspektusától
függően. Ha pedig azonos eseményeknek a másképpen átélt dolgairól eltérő tudás születik,
ebből eltérő értelmezés, és más ideológia fejlődhet ki. Ha az életnek ideális dolgokat a tudat
megkísérli csoportosítani, akkor lényegébe ideologizál, azaz vallási, érzeti vagy tudati alapon
rendszerezve csoportosítja azokat az általa jóként értelmezett hatásokat, érzeteket, amelyek
javítottak a megmaradási lehetőségén, vagy és jobbítottak az életélményei átérzési, átélési
lehetőségein. Ha az egymással szemben ható, ellenértelmezésű érzések kavarognak a közös
szervezetben, ezt a felkavaró, ellentétes érzésekként éljük át, amely az érzelmi átéléseket
feleleveníti, de az eltérő részletekre visszaemlékező átélés semlegesítődése után nem ülepszik
le belőle közös új tudás. Más történik, ha nemcsak a vegyes életérzések, hanem a több
tapasztalattal, vagy és már ideológiával, (az életnek ideális lehetőségek közel azonos eredőjű
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tudásával) is megtámasztott, de eltérő életideológia hitek csapnak össze a jóként, vagy és
rosszként értelmezhető dolgok érzetein, tapasztalásán. A közös tudás és a közös ideológia
értékére, mértékére csak az a többség által azonosan érzett, megtapasztalt, azonosan elhitt
tudás és tapasztalási eredő emelkedhet, amelyben a kellő, legalább kétharmados többség
ekként megállapodik. Ha ennél kevesebb és megosztottabb a közös tudás és hit ideológiája,
akkor szervezeti határozatlanság, közel egymást semlegesítő eredő alakul ki, ezért az ilyen
határozatlan állapotra kerülő közösség együttműködő képtelenné válik egymással. Mivel
többnyire ellentétesen értelmezik a környezeti változásban kialakuló érzeteket, ezért nem
jutnak egymással és a véleményükkel, a hitükkel, a céljaikkal dűlőre, ha pedig nem tudnak
kialakulni közös célok, azonos irányú áramlások, akkor a szervezet megosztott, kihasználható.
Valószínűen ennek a felismerése hozta létre valaha a párba épülést, az egymással társuláshoz
és differenciálódáshoz vezető, később életerős, kellően határozott utód foganásával és
megszületésével végződő folyamati esemény sorozatot. Ha nagyon megosztottá és
határozatlanná válik egy addig életáramló közösség, bizonyos lehet, hogy általa még nem
tudatosult idegen, ellenirányú szervezetek áramlottak át az életterén, vagy ő áramlott át ilyen
megosztásra, és később egymással szembefordításra alkalmas, nála nagyobb részecske
sűrűségű, valamiben fejlettebb szervezetek téridején. Ha egy együttáramló közösség áramlási
útjába kerül, egy nála nagyobb sűrűségű, vagy a nagyobb azonossága miatt összefonódottabb,
nehezebben felbomlásra bírható, fejlettebb közösség, mint például az áramló víz (Cunami) vagy folyó
útjába kerülő sziget, vízválasztó, vagy és a szél útjába kerülő autó, vagy fa, fák közössége az erdő, de akár
bolygó, vagy csillag is lehet, akkor az ellenálló szervezeti közösség részecskéi által megosztásra

kerülő, egymás téridején áthaladó szervezetből, a kisebb sűrűségű, a kevésbé összefonódó,
tehát az azonosság irányában könnyebben szétválasztható egyik szervezeti fél részecskéi egy
része az egyik irányba, jobbra, a másik fele balra a másik irányba kitérve megkerüli az
életakadályt. Miközben lehet hogy a nem egyforma kerülőútra kényszerített, később az
életakadály elhagyása után már egymással szemben áramló közösség egy része nem ismeri fel
a közben megváltozott, eltérővé vált régebbi társait, és az életakadály után már szemben
áramolva új differenciálódásra készteti, az ellencél, ellenirány felé vele szemben áramlókat.
Bár az okosabbak, a már páratlanok, és az elporladtabbak, a tapasztaltabbak, a nagyobb
életrugalmasságúak kikerülik az ellenirányból áramlókat, vagy és a nagyobb kinetikai
tehetetlenségűek bekerülve azok közé párkapcsolatba kerülnek. A párosodás és a keveredés, a
vegyülés a kellő azonosságú, megfelelő téridős fejlettségű, tehát a jellemzően egy korábbi
életakadálynál más irányba induló, más célt, szakosodást, fejlődési irányt választó
szervezettséggel valószínűbb. Ha nem egyenlő az életakadályt kikerülő tömeg, hanem az
egyik irányba jelentős többségi vélemény, cél és irányváltási akarat alakul ki, akkor az adott
szervezetben a többségi közös életideológiát választók nagy eséllyel győzni fognak az
áramlási irányváltás meghatározásánál, és ez arra is jelentős lehetőséget ad, hogy a
kisebbségben maradók, de a közösséget a kötődéseik és a kapcsolatrendszerük miatt, elhagyni
nem képesek vagy szakítanak és megosztják a közös teret, vagy kényszerrel, kihasználható
kisebbségként tovább és együttáramlanak az akaratukat hamarosan rájuk kényszerítő
többséggel. Azonban nem biztos, hogy a többség előérzete hite adja a későbben jobb eredőt,
ez csak statisztikai előérzet, érzési eredőre alapuló választás. Ha a többség előérzete,
várakozása azonos irányban hat, és ezért a nekik jobb életirány felé áramolnak el, ez még
lehet a kisebbség által a nagyobb időtávlatban jobban megérzett, helyesebb cél. Az élet
azonban jellemzően nem tud a nála fejlettebbek által állított, időben gyorsabban változó
életakadályokon átlátni, ezért meg kell tapasztalnia, meg kell érezni, át kell élnie a választott
irány helyességét, vagy helytelenségét, pontosabban a választása következményét. Csak az
átélt, megszerzett, a többsége által azonosan érzett friss megtapasztalásból épül fel a
korábbiaktól eltérő tudás, eltérő cél felé áramlás. Az előtt meg kell tapasztalni a rossz cél, a
rossz hit felé áramlás következményeit, át kell élni a tudáshoz vezető stációkat, fejlődési
fokozatokat. Ha valamely szervezet kihagy egy-két stációt, fejlődési fokozatot, akkor ezekben
sokáig tudatlan marad, és később, amikor már nagyobb és több a vesztenivalója, akkor fogja
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átélni az általa kihagyott, semmibevett, vagy csak elbagatellizált tanulni valókat. A Tao útja
hosszú, és élethosszig tartó életosztályokból, fejlődési időszakokból áll, amelyeknek a
sikertelen megismerése, elhanyagolása, a szükséges tudás és ismeret, átélt tapasztalat meg
nem szerzése újabb azonos élőrétegben, hasonló körülmények között átélendő ismétlődéseket,
a megtanuláshoz és a megértéshez, az értelem kialakulásához vezető tapasztalatszerzést
követel. Az isteni közös térben, az azonos időben egyszerre aktív életáramlást élő szervezetek
nem hagyhatják ki a fejlődési stációkat, és ha mégis kimarad egy-egy dolog időben
megtapasztalása, az adott dolgot még kellően nem értő szervezetnek, szervezettségnek azonos
élethelyzeteket, azonos életállapotok átélési megértési lehetőségeit, a megszerzendő
megértéshez szükséges megtapasztalásokat kell gyakorolnia.

Gondolati kitérő a homeopátia megértését segítő irányába:
Az egyre gyorsuló életélmény igénye, a nagyobb változássűrűségű, időegység alatt több
életélményt adó mezőközpontok felé viszi az élet fejlődését, az egyre több dimenzióban
változó, az élet dolgait és eseményeit egyre több szinten egyszerre kezelni képes
mindenhatóbb állapotfejlődés, a pokoli körülményekben, és a védetlen teljes valóságban is
megélni képes állapot, az időben egyre nagyobb bonyolultság megismerése és megértése felé.
A túl védett és az izotróp környezettől sokáig elszigetelt szervezetekhez nem jut el a valódi és
könyörtelen élet vadsága, ezért nem képesek átélni és megérteni a korábban megtapasztalt,
sok illúziót keltő védett valóságtól jelentősen eltérő életfolyamat kéretlen és könyörtelen
szabályait. Az életideológiák és tapasztalások már csak azért sem lehetnek egymással
azonosak, mert a fogantatás és a fiatalkori fejlődés, a tapasztalatszerzés időszakában,
rendszerint nagyon más körülmények között fejlődnek ki az együttváltozó, együttáramló
részecske közösségek azonos érzetei, tapasztalása és megértéshez vezető szubjektív tudata.
Más lesz a tudati eredője és az élettapasztalása a nagyon védett környezetben nevelkedő, a
védetlen izotróp vadság pokoli valóságát fiatal korban még csak hírből sem ismerő
szervezetnek, amely túlvédett térben fogant, és az izotróp tér, az idegen és a kisebbségi sors
valósága felé tart, és más lesz annak a teljesen védetlen izotróp valóságban, elnyomottságban,
megaláztatásban, kihasználtságban és kisebbségben fejlődőé, amely ebből az állapotból, ilyen
környezetből egy számára sokkal jobb állapotot létrehozó, és az élete végén őt kivételesen jó
helyzetbe hozó téridő felé tart. A két, egymástól a legjobban eltérő életállapot, tapasztalási út
és tudatfejlődés, valamely szélsőséges állapotú kezdetből, egy ellenkező szélsőséges állapotú
vég felé fog fejlődni. Az életet másképpen, átlagosabban átélők statisztikai többsége azonban
nem tapasztalja meg, ezért nem hiszi el, hogy ilyen rossz is lehet az élet valósága, mert az
átlagos eredője szerencsére kellően pozitív, az életigényt és az életáramlási vágyat
folyamatosan fenntartó. Az élet tehát nem mindig olyan, mint amennyire jónak mi hisszük,
bár az eredője valószínűen statisztikai viszonyban a többségnek kellemes és jó életcélként
megtartható. Néha a lokális élet, a korábbi védett, kivételezett helyzetéhez képest nagyon
elromlik az ilyen rossz hatások ellen még védekezni nem képes, ilyen környezetben életképes,
kellően ellenálló részecskékkel nem rendelkező, tapasztalatlan szervezeteknek. Ezért kell a
megfelelő keveredés, a jó és a rossz egyenletesen, lehetőleg átlagos elosztása, az átlagoshoz
közelibb, nagyobb belső sokféleséggel rendelkező életállapot. A nem termelő idegen, de a
korábbi életfázisukban nagyon rossz körülmények között felnőtt, az eltartó, vagy elviselő
környezetben kisebbségi részecskéknek a befogadása, eltartása azért szükséges, mert csak ők
kellően kölcsönható képesek a külső térből érkező, az átlagosnál rosszabb, szélsőségesebb, de
velük nagyobb azonosságú idegen részecskék megállítására. Nem véletlenül ismerte fel
Sámuel Hahnemann a Homeopátia atyja, hogy a kiváltott tünetet, az azonos tünetet létrehozó
analóg hatóanyagokkal, részecskékkel kell gyógyítani, a túlszaporodásukat a helyi
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azonossággal meggátolni. Az ilyen ,,rossz,, más részecske szervezetekkel nem rendelkező
nagyobb szervezettségen, élettéren, mint a kés a vajon úgy áramolhatnak át a páratlan, és
kellő kölcsönható, ellenálló szervezetek hiányában megállíthatatlan, a szervezettséget
átalakító részecskék. Az a szervezet, amely nem tart kellően rossz, sokféleséget, magas
biodiverzitást a szervezetében, az országában élő belső, de az eltartó és életteret adó hazának
kellően elkötelezett részecskéket, az csak az élettere megállíthatatlan lepusztulását fogja
észlelni, ha ilyen részecskefelhőn áthalad, vagy és ilyen felhő halad át a téridején. Érdekes
gondolatot vet fel a kisebbségi zavar homeopátiás megoldása. A magasabb biodiverzitás, a
szervezetek belső sokfélesége, azaz az éppen szükséges ellenhatásokkal rendelkező, már
honosított kisebbségek nagyobb ellenhatásra bírása, védekezésre ösztönzése hogyan valósul
meg az észlelhető zavart okozók felismert szervezetellenes hatása, ha a hasonló, analóg
antiszervezeteket adva a közösségnek módosítjuk a belső arányait. Ha sokszoros hígításban
megerősítjük az élettérben meghonosodott, eltartottakat, azaz az adott mennyiség eltartására
képes környezetben átmenetileg megnöveljük a valamely dologra, irányra, hatásra
szakosodottak arányát, akkor az eltartó képességénél nagyobb terhelést kapó
szervezettségben, a régi és a helyzetet jobban ismerők, és az újak a betelepülők egymással
konkurencia és érdekellentétbe kerülnek. Valószínűen a sokszoros hígítású hatóanyagok
csepegtetésével, azaz a többiekhez, a dominánsakhoz nagyon mérsékelt, de jó arányú, kellően
felhígított, elosztott betelepítésével, nem koncentrálódnak a kelleténél jobban a szervezetnek
egyébként mérgező hatású, egymással kellő azonosságú, rokon részecskék, de nagyon
gyorsan érzékelik a területükre betévedt konkurens idegeneket. A szervezet ellenreakciója
ilyenkor nem kerül teljes mozgósításra sor, hanem csak az érintettek ellenállásának a
megnövelésével, a hazában jobban otthon lévők előnyével, egymással a betolakodók elleni
összefogással, azaz csak a forrásánál elszennyeződő piszkossá váló életforrások kerülnek
lokalizálásra, és nem kell letarolni az agresszív seregekkel a saját szervezettséget. Tudomásul
kell venni, hogy egyes életterek, életfelszínek zavarait nem a teljes térség részecskéinek az
elromlása, hanem általában viszonylag kevés, túl agresszív körülmények között felnőtt,
féktelenné vált, a rossz mintát elterjeszteni képes szervezet okozza a bajt. El lehet őket
pusztítani a terület teljes életre alkalmatlanná tételével, felégetéses módszerrel is, úgy hogy
minden lehetséges élőlény írmagját is kioltjuk, de azzal is meg lehet fékezni, szelídíteni őket,
ha Hahnemann, vagy Gandhi tanácsait megfogadjuk, és csak az életfolyót elszennyező
szereplőket kiválogatva megfékezzük, a saját ellenhatású ellenérdekelt de kellő azonosságú,
velük kölcsönhatóképes antirészecskékkel párosítva egyedenként hatástalanítjuk.
Amely szervezettségnek, pl. falunak, nincs általa eltartott ismert koldusa, kisebbsége, az
hamarosan számíthat arra, hogy sokkal agresszívebb kisebb azonosságú koldusok, vagy
kisebbségek, idegenek, kezdetben a helyiek észlelése és ellenállás nélkül betelepülhetnek,
vagy és lopással, károkozással átjárhatnak a saját koldust el nem tartó közösségén. Ha
azonban minden szervezetségnek, pl. falunak van saját általa eltartott, a terében megtűrt
koldusa, kisebbsége, akkor mielőtt az átlagos közösség észlelné, a nagyobb azonosságú
koldus, kisebbség azonnal megérzi, hogy a csak őt eltartani képes környezetnek az ő
részesedését megfelező, az életlehetőségeit elrontó új vámszedője van. Ez vonatkozhat a helyi
földesúr eltűrésére, a már kellően megismert és ezért a többség által kiszámítható, eltűrhető
rossz hatások okozóira. Hasonló a hasonlóval vonatkozhat a helyi hadsereg hiányára, a helyi
pap, orvos, ügyvéd, rendőr, tanító hiányára, amelyeknek e helyieket kellően ismerő
egyedeinek a hiánya esetén, idegen megbízott lélektelenül, személytelenül és vagy túl
erőszakosan sértőn, vagy erélytelenül, hatástalanul láthatja csak el a közösséggel kapcsolatos
munkáját. Ha nincs mozgósítható, a saját területét ismerő rendőröd, hadsereged, akkor idegen
had erre áramlása, a hon egyedeinek a túl megosztottsága esetén úgy járunk, mint amikor a
tatárok, vagy a törökök bevonultak és betelepedtek a hazánkba. Hasonlóan, amely
életgyümölcs, szervezettség nincs beoltva valamelyik fogyasztóval, de ilyen eltartást adó
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hatásokat kitermel, akkor úgy jár, mint a fürkész, vagy a gubacsdarázs által beoltott
együttváltozó részecske közösség, a még ilyen ellenanyagot nem tartalmazó gubacs, amelybe
ilyenkor a sikeres szűzföldre találó hódító, a lokalizált teret teljesen felélő fogyasztó utódot
helyez az általa felfedezett, ilyen ellenhatású ellenreakciót nem adó termésbe, mint a
spanyolok Amerikába. A lényeges fejlettségi eltérés miatt, az amerikai Indián őslakosságnak
egyszerűen nem volt hatásos ellenszere a területükre betévedt, de túl fejlett spanyol kisebbség
ellen. Lehet hogy az általuk elporlasztott, visszafejlesztett részecskék, csak évszázadokkal
későbben tértek vissza bosszúállásra, és elterjesztve a spanyolnátha hasonlóan
szaporodóképes utódjait, visszavágtak az egykori mészárlásokért.
A Homeopátia a sikeres felderítés érdekében azonos hatóanyagokat, szervezeteket vet be a
betolakodóval szemben, akik kellően ellenállva a közös nyelven, frekvencián tudatják az
inváziósokkal, hogy nem olyan könnyen megszerezhető ez az általunk megfelelően lefejt piac.
Ilyen megoldás esetén, a kellő sokféleséggel telített, minden jóval és rosszal is ellátott
élettérbe nem tudnak nagy tömegbe behatolni és betelepedni, megmaradni az adott térségben
már kellő mennyiségben a piacon lévő hatásokkal analóg élettermékeket importáló, vagy
bevivő invázorok, idegen termelők. Ha kellő arányban telített a tér megfelelő
antiszervezetekkel, akkor a behatolók nem energiát visznek el, hanem jó hatásokat adnak a
helyieknek, amely lenyomja az árat, de mivel nem tudnak elterjedni és elszaporodni, ezért a
beruházásként a területre bevitt energiákat is, a nem a várakozásaik szerint működő piacon
általában veszni hagyják. Az ilyen térrész, amely megfelelően gazdálkodik a benne kialakuló
sokféleséggel, folyamatosan energiát nyer, csak arra kell vigyáznia, hogy a gazdasági
ágazatok kulcspozícióit, az idegen élettermékek megfékezésére alkalmas saját termelését ne
adja ki a kezéből. Az a szervezettség, amely megszédül a könnyen kapott olcsó áraktól, és
felszámolja a saját hatóanyagainak, hatásainak, az ellenanyagainak a termelését, az úgy jár,
mint a belső biodiverzitását elvesztő Magyarország, amely felszámolva az iparát, a
kereskedelmét, a mezőgazdasági termelését, lényegében a beáramlók megosztása és
egymásnak áramoltatása, nagyobb életversenyre késztetése helyett, szinte ellenállás nélkül
átadta a piacát a terébe beáramló inváziósoknak. Ez okozta az ország vesztét, betegségét, a
mesterségesen meggyengített immunrendszer védekezésre képtelen leukémiás állapotát. A
szervezetek leukémiaként ismert zavarát, a fertőzésben érdekelt, a szervezetbe beáramló túl
gyors és az áthatoló képességben már túl fejlett, túlgerjesztett idegenek által el és feltalált,
erősen felgerjesztett, nagyobb mozgási lehetőségre, gazdagodásra segített helyiek
túlszaporodása, a megfertőzött térség, szervezettség termelésről és ellenanyagok
létrehozásáról leszokása, és túlfogyasztóvá válása okozza. Bővebben a dologról a Magyarország
egészsége és betegsége című, Aspektus 20. könyvében is olvashatsz.

A változás harmóniájának, a folyamat szimmetriának, az egészséges állapot elvesztése, egészségtelen, azaz a teljesebb életlehetőséget elvesztő, betegségként ismert állapotot hoz létre. Ha
egy szervezet külsejét, felületét megtámadja egy idegen energia elvonó hatás, másik
szervezettség, akkor kívülről támadó felületi zavart okozó, kívülről befelé ható betegségről
beszélünk. Ha egy az átlagosnál nagyobb sűrűségű, a belsejében hidegebb életbuborék,
belemerül egy nála kisebb sűrűségű, melegfúziós közegbe, akkor a nagyobb sűrűségű elmerül,
míg a felületére kiszorulnak a mélyebb rétegekbe behatolni nem képes, környezeti közeget
képező könnyű életbuborékok. Ezért a melegfúziós szervezettség inkább kívülről támad, hatol
be. A nagyobb kinetikai lendülettel érkező hidegfúziós, nagyobb sűrűségű részecskék viszont
a szervezetek belsejében támadnak, könnyebben és koncentráltan behatolhatnak, belülről
fejtik ki a megtámadott szervezetre káros hatásaikat. Ha a belső környezet támadja meg a
betegség, az ellenség, a homeopátia ideális gyógymód a belső, elszigetelt elszennyeződött
életforrások felkutatására, a zavarok kijavítására. Azonban a melegfúziós szervezetek
általában először kívülről támadnak, hatolnak be, ezért nem biztos, hogy a homeopátiás
módszerrel és belülről kell a megtámadott, megbetegedett szervezetet kezelni. A régi idős
doktorok által ajánlott környezetváltozás, a külső, megbetegítő térrészből eltávozás, a
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helycsere és az életcsere sok esetben elégséges, hogy a kívülről támadó zavart kijavítsa. Néha
azonban kívül és belül is egyszerre támad a betegség, és ekkor a külső környezet
megváltoztatása, kezelése éppen úgy szükségessé válhat, mint a Homeopátiával kezelt és
lokalizálásra bírható belső környezet hatóanyagokkal megváltoztatása. Minél nagyobb tömegű
egy szervezet a felületéhez képest, annál nehezebben érhető el a benne elszigetelve mélyen
lévő dolgok, az esetleges fertőzési gócok. Ilyenkor a kívülről adott külső kezelés általában
nem elégséges, ezért a belülről jobban elérhető feltáró, helyzetjavító gyógymódok, - mint
amilyen a Homeopátia - általában a belső zavarforrások ellen hatásosabbak.

A periódusos rendszer és az évelő fejlődés
A Mengyelejev által rendszerezett periodikus elemek féle táblázatban, az elemek többsége, az
elporladást és szervezeti átalakulást, átszerveződést, megújulást eredményező nemesgáz
állapot után, az elektron többlet jellegű poros aura és egyenletesen elosztó, kisebb hatások
cseréjére átszerveződik. A halogén állapotban elhaló elöregedett szervezeti állapot egy
nemlineáris eseménysort, párosodást és nagyobb energiaszintűvé váló, családi állapotot hoz
létre, amelyben az egymással közös tömegbeszerveződő, túlélők mellett, az elporladók és a
fiatalabb, kisebb egységekre lebomló kapcsolatainak a lebomlása, visszafejlődése adja az
átalakuláshoz az energiát. A következmény, hogy a közös szervezetbe egyesülő két,
egymáshoz képest hideg és melegfúziós eredőjű részecske szervezet, az egymásnak áramlás
során torlódik a közös felületen, majd valamilyen relatív szimmetriába kerülve az egymás felé
közeledésében lelassul. Ez sokkal nagyobb kezdeti vezetőségből sokan feleslegessé válnak
közös gazdaságban, ezért a két egyesülő központi tömeg erősen megkarcsúsítódik,
lefogyasztódik, tovább differenciálódik, és a vezetésből kiesők és az elporladók részecskéi
kikerülnek az aurába. Tehát a gömbszimmetrikus Sharp állapotban még egyistenes és
egyközpontú, magas szimmetriában változó, jól elosztó közösség fejlődik ki. Mivel a
periódusos rendszerben az aurában keringő, dolgozni még messze járó sok részecske és
munkáskéz tovább differenciálódik, ezek egy része az anyagi szint alá bomlódva negatív
eredőjűvé, tömeg nélkülivé, nincstelenné válik, míg a nagyobb tömegre és tehetősebb
részecskevagyonra szert tevők befelé kezdenek orientálódni a közös tömeg felé. A közös
tömeg felé áramlók egyre nagyobb helyi sűrűségbe épülnek, meggazdagodnak és eközben a
családok energiaszintje és tömegszáma rohamosan gyarapodni, és az általuk fenntartott,
elfoglalt tér energiában sűrűsödni kezd. Ezzel valamennyi periódusban megnő az
egyedsűrűség, a keménység és a teherviselő képesség. A nagyobb részecskék közötti
élethézagok, a mind sikeresebb életpiramisba épülés közben betöltődnek, a tér egyre jobb
hatásfokkal kitöltődik. Az első, monogám, haploid állapotú életszakasz, periódus elmúlása
során a szervezetek feltöltődése még folyamatban van, ezért a még nem telítődött szervezetek,
mint a szivacs szívják magukba a tudást hordozó és emlékeket eltároló, kellően töltött
részecskéket, amelyektől a második életciklus, (stáció), periódus elérése után még viszonylag
lágy az átmenet a halogén állapotból az alkáli állapot felé, tehát sok az elhaló, kevés a túlélő,
de a sok elhaló miatt sok a születő. A rendszerek fiatalodnak, a változtató képességben
növekednek. A harmadik periódus során, a Nátrium állapotot Magnézium lágy állapota
követi, amely után még az Alumínium, a már kellően jól energiavezető, az elektronjai
sikeresen cserélgető állapot, javuló rendezettség alakul ki. Ez megnöveli a szabad munkások
arányát, ami miatt a szervezetek ebben a d periódus fázisban igen jó energia cserélőkké, az
élethézagokat a hatásaikkal jó kitöltőkké válnak. Azonban a harmadik stáció, periódus
második részében, a gyors szerveződési nyarat erős ősz és jelentős lebomlás követi, amely
során a 3. évtizedükbe jutó emberi szervezetek elérik a telítettséget, a nemzőkorabeli teljes
érettséget, mint férfias, hidegfúziós, és mind nőies állapotú szervezetek kiteljesednek. A

39
szervezetek eljutnak a negyedik életstációba, a negyedik évtizedükben, az életidejük 4/7
szakaszára. Ebben az állapotban a nemesgáz állapot és a harmadik utód születése során már
nagyon magasa a belső telítettség, és a d állapotban nagyon teljesedik az életpiramis. A
negyedik ciklusban a Titán, Cobalt Nikkel fázis között, nagyon magas belső térkitöltési eredő
alakul ki, amely a későbbi periódusokban a d mező III-VIII oszlopa közötti állapotokban
magas keménységet, tértelítettséget és jó kölcsönható cserét, elektron és energia elosztást hoz
létre. A kezdeti S mezős fogékony és agresszíven fejlődő életszakaszt, a d mezős kemény és
telített időszaka után, a túl sok belső impulzus miatt a kiürülés és a kisebb sűrűségűvé válás,
valamint a könnyen egymáson elcsúszó, romboid, lágyabb fémes állapot váltja fel. A
negyedik évtized, periódusban a nikkel kemény állapotát, a lágyabb és jól vezető réz, ezt
pedig az ennél is lágyabb, képlékenyebb Cink állapot váltja fel, ahol a kezdetben erősen
férfias hidegfúziós szervezetek felengednek, elnőiesednek, elkezdődik az elfolyósodás, az
elöregedés, az okosabb enged időszaka. Az ötödik periódusban analóg folyamat, állapot
fejlődik ki, de minden periódus egy kicsit eltolódik a korábbihoz képest. A nyári
túldifferenciálódás után a túl nagy életnyomású állapotot nem jól viselő szervezetek jelentős
része elhal és lebomlik, amely a közös szervezet ellágyulásban az ezüst, a Kadmium és az
Indium állapot jellemzi az elöregedő élet istennek engedelmességét, a hidegfúziós azonos
rendezettség kialakulását. A hatodik életfázisban a gyorsan kifejlődő, többnyire utolsó tavasz
után a megkeményedő, nehezen olvadó, kitartó Wolfram nagy sűrűségű (szikár) állapot után,
a Rénium, Ozmium, Irídium még nagyon nagy belső sűrűségű fejlődési fázisok után megkezdődik
a nagy tömegszámú platina és az arany ellágyulása. A kemény időszak elmúlása azonos
irányba tartó közeli rendezettsége felé nagyon magas elektron vezetőképességet, jó energia és
hatáselosztó időszakot eredményez. Az arany állapot után azonban az elfolyósodó, átlagossá
és határozatlanná váló higany állapot jelzi a még kellő szimmetriában kifejlődő késő
vénasszonyok (indián) nyarának, és a szervezeti ősz, az esős idő beköszöntét, az adott
életciklusban az októbernek és novemberi időszakkal analóg állapot kifejlődését. Ebben a
periódusban, életsávban a higany az átlagos elfolyósodós állapot után, még átmeneti lágy
időszak, és vezetőképes, elektroncserére még hajlandó Tallium, ólom, Bizmut állapot alakul
ki, de az egyre több eltávozó elektron, dolgozó részecske hiánya miatt a rend és a
szervezettség gyorsan csökken, azonban az ősz bomlása felerősödik. Mivel ilyenkor már a
melegfúziós szervezetek fiatalkori nagy életrugalmassága régen elmúlt, az elmeszesedett,
elmerevedett, részecske és csontritkulásossá váló, kiüresedő, egyre jobban felfúvódó, elnőiesedett
szervezetek már nem képesek az utód kihordására. Az egyre merevebb szervezetek a beléjük
került idegen, az életteret meg fertőző, és többségbe kerülő idegen életanyagokat már nem
tudják elkülöníteni, nem tudják a saját, kisebbségbe kerülő részecskékkel semlegesíteni.
Elkezdődik, illetve felerősödik a bomlás. A szervezetbe bejutó idegen, ellenzéki részecskéket
az életnyomás növelésével lefoglalják, az egyre nagyobbra felfúvódó részecskéik között
megnövelt élethézagaikon a környezetnek le adják, de az egyre kaotikusabban változó, egyre
jobban felbomló élettérből e hézagokon egyre több saját, életerős és még túl fiatal részecske is
el tud távozni, amely felgyorsítja a kisebbségbe kerülést, a közelgő szervezeti összeomlást. Az
a baj a felfúvódást eredményező nagyobb életnyomással, hogy ez egyrészt megnöveli a
határfelületekre jutó és lamináris irányba elterelődő átlagos és még jobban keveredő
részecskék lamináris áramlását, amely következtében e rétegek még jobban összezárnak.
Azonban ez az erősebb határzár már csak a megfáradt, túlságosan is legyökerezett, az anyagi
és a kötődési miatt eltávozni nem tudókat tartja vissza, miközben a még túl kicsi és fiatal,
nagyobb reménységű részecskék sokasága kifolyik, mint a finomliszt a durva rosta lyukakon.
Bár egy időre javulhat a határmenti ellátás, de az erősebb és nagyobb differenciálódás az
átlagos felülettől, a szimmetriahéjtól beljebb az életnyomás növekedése nem az élethézag
tágulást, hanem tömörödést, sűrűsödést, a rendelkezésre álló ionizált életteret egyre jobban
kitöltő, ionosan sokszögletű, az életbuborék részecskék között lévő mikro hézagokat egyre
jobban lezáró, az elosztást és a peremvidékek ellátását, a közlekedést és a szállítást is lerontó
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állapotot hoz létre. Hiába bontja le a zsírokat és a máj energiatartalékait is mozgósító elöregedő
szervezet a már kevésbé szükséges részecskéit, ha azok nem jutnak át a túl magas változássűrűségű
átlagos határfelülete, nem tudnak az izotrópabb környezetbe kijutni, a továbbfejlődéshez szükséges
társat találni. Országos szinten ez a helyi vállalkozókra analóg, akik nem tudnak a gátolt
határfelületen, a határokon kijutni, nem tudnak a külső térben bővelkedő potenciális partnerekhez
eljutni. Bár ezzel a belső tartalékok lefogynak, de az egyre rosszabb energia-beáramlás miatt a
bőrrétegek alatt felhalmozódnak, tehát a szélsőségesek és melegfúziós szervezeteknek nőnek a
tartalékaik, vagyonosodnak, gyarapodnak. A belső tartalékok után, az elsorvadó izmok, és a csontok
részecskéinek a lebontására kerül a sor, és a csontritkulás, izomgyengeség jelzi, hogy a szervezet
véges tartalékai vészesen fogynak. Azonban a melegfúzió elöregedő szervezetekben, a könnyen
mobilizálható, a bőr alá rakódó, (a belső térben kifejlődött, túlfejlett gazdagoknál lecsapódó)
(könnyebben kinyerhető energiában túl gazdag) zsírszövetek nemhogy fogynának, hanem a rapszodikus,
kiszámíthatatlan ellátás miatt egyre jobban beosztandó tartalékok felhalmozódnak. Az elszegényedő, a
családjuk fennmaradása érdekében egyre kevesebbet fogyasztó, melegfúziós szent léleknek tekinthető,
energia adó nőies, anyai szervezetek, egyre több étkezést, energia bevitelt kihagynak, és a minőségi
fogyasztás lecsökkenése után a mennyiségi fogyasztásukat is redukálják, hogy a közös szövetségben
élő családtagoknak több maradjon. A szervezetek részecskéi egy ideig tudomásul veszik, hogy nem
növekszik, inkább ritkul a bevitel, hogy a termelés és a fogyasztás aránya nagyon elromlik, ezért az a
kimerülés és az összeomlás elkerülése érdekében könnyen felszabadítható energiatároló készletekbe,
zsírszövetekbe menekítik az izomsejtek és a csontsejtek lebontásából visszanyert tartalékaikat.
Ez okozza az idősebb nők terebélyesedését, és minél többet koplalnak, diétáznak, a zsírpárna
készleteik annál nagyobbra nőnek, annál jobban híznak. Ez okozza az inflációs időben is könnyebben
beváltható, értékállóbb műtárgyak, az arany és értéktartalékok felhalmozódását a gazdagoknál.

Az egyre nagyobb belső életnyomású, már melegfúziós, elfáradt, elöregedett szervezetekben
már magas az elporlódottsági arány, sokan el tudják hagyni a szervezetlenné és nazarobinná, a
törvényeket megtagadóvá, be nem tartóvá váló, a lebomlás felé fejlődő, az utolsó életszakaszt
megkezdő szervezeteket. Az egyre nagyobb életnyomáson működő, még viszonylag
egészségesnek és kiteltnek látszó, de belül már elöregedő, kiürülő szervezetekbe ilyenkor már
csak hálni jár a lélek, valójában már az aurába és nagyon messze jár dolgozni, és az elektron
jellegű részecskék többsége új élőréteg és új szervezettség építésébe kezd. Mivel a hatodik
stáció, életciklus alatt és után a szervezetek már egyre több részecskét veszítenek, egyre több
még kellően életképes, nagyobb életrugalmasságú megfiatalodott, átszerveződő részecske már
egy külső, vagy egy fejlettebb belsőbb, dinamikusan épülő élőrétegbe jár dolgozni. Már nem
idegenben dolgozó vendégmunkásnak számít, hanem otthon válik egyre ritkábban ott
tartózkodóvá, egyre ritkábban haza járóvá, már csak néhanapján hazatérő vendéggé.
A hetedik életperiódusban a kaotizmus és a változás sűrűség már nagyon magas, a bomlás
messze meghaladja a szervezetek épülését, az élet folyamatosan bomlik, de egyre kevesebb
életképes utód születik. Mivel ebben a periódusban teljesen felerősödik a hatodik
életperiódusban kialakult globalizáció, és az izotróp teljes valósággal összeolvadó,
egybefolyó, egyesülő, azaz az élettengerbe ömlő, a nagyobb részt képező isteni közösséghez
visszatérő szervezettségben egyre több addig elszigetelt gócot fenntartó élőréteg határfelülete
pattan el. Az addig a kellően elszigetelt védett valóságban fejlődők elérnek az izotróp szabad
állapotú, minden egyszerre változik, a tudattal szinte követhetetlen, az anyagi energia
maradékát is felemésztő elkülönült életállapot végére. Az elöregedett szervezetek ekkor már
elhasználták a múltban és a jelenben beépült energiáikat, és a többség már a még létre sem
hozott, az élőrétegébe, a szervezetségébe be sem érkezett, még általa meg nem fizetett
részecskék fogyasztása miatt karmikusan nagyon eladósodik a környezetnek, és az
elszegényedett, negatív energia értékűvé váló szervezetek végleg elvesztik a korábbi
függetlenségüket. Az időzavarba kerülő, nem kellő szimmetriában fejlődő statisztikai többség
ekkor már nemcsak eladósodik és visszafejlődik, hanem elveszti a függetlenségét, és az őket,
vagy és a szervezetüket elfogyasztók, bekebelezők rabszolgájává, kiszolgálójává, irányítható
kisebbségévé válik. Mivel az izotróp, minden lehetséges állapotú környezetben, az eddig túl

41
védett élettérben fejlődők többsége nem képes megmaradni, sokan lebomlanak, indominánssá
válnak és ilyen receszív állapotban élnek tovább hasonló (valószínűen kétszer) hét, de legalább
egy hétszintes életperiódust. Az élet csak akkor tud működni, és időnkénti domináns
szervezetként életben maradni, ha eközben másik indomináns, receszív állapotban szolgálnak,
és pontosan teszik a dolgukat. Ha az általunk megismert élethez viszonyítom, akkor a
periódusok időbeli eltolódása miatt legalább 9/10 indomináns, vagy passzív létezési idő
szükséges, hogy az 1/10 elit gazdag életet átélhesse. Ha a szervezetek többsége betartja az
isteni tér szerveződési szabályait, az istennel kötött szerződését, akkor ez a változási rend
megfelelően működhet. Ha azonban sokan megtagadják a szükséges időben elhalást, az élettér
és az életélmény szerzés lehetőségének az átadását másoknak, akkor ez az arány súlyosan
elromolhat, ami elöregedő társadalmakhoz, kaotikus élethez és reménytelen fiatalsághoz
vezet. A lebomlással járó szerveződési ősz, a gyengébbeket és a szimmetria hiányosokat, az
életképteleneket elvivő, lebontó halogén állapot előbb felbontja az elöregedő szervezeteket, és
a szelekcióban kiválogatva a még megfelelő szimmetriában változókat elviszi az élet
színteréről az eltartandó, túlfogyasztást okozó már életképtelen szervezeteket. Ez miatt az
egészségesebb, nagyobb szimmetriában változó életképes állomány megszabadul az élet egy
jelentős, addig őt erősen visszafogó tehertől. Mielőtt egy elöregedett, elhaló szervezet
felbomlás szintig differenciálódna, előbb még kap egy jelentős lendületet, egy vénasszonyok
nyarát, egy utolsó felvirágzás lehetőségét, hogy még egyszer kiélvezhesse az elmúló alkony,
(ősz) állapot maradék szépségét. Az utolsó felvirágzás, fellendülés azonban már nagyon
erősen szelektál, és minden szervezetben elkülönítési lehetőséget ad a még kellően
gazdaságosan, és másokkal együttműködni képes, túlélési lehetőséget kapó szervezetekre, és a
már másokkal sem együttműködni, hatékonyan, gazdaságosan termelni nem képeseket, a már
nagyon összefonódottság miatt a szövetségeseiktől szabadulni nem képeseket a megújulás és
a tisztítótűz tere felé irányítja. Az élet csak azon az áron válhat gazdaságossá, egyre
fejlettebbé, ha az életképtelen, egészségtelen, csak terhet okozó szervezeteket fogyasztói
rendszerben lebontja. Amely élet éppen fordítva fejlődik, amely humánus, vagy egyéb
félreértett érzelmi szálakon kötődés miatt, az életképtelen, sok energiát és eltartandó
szervezeteit megtartja, azok eltartói rétegére egyre nagyobb teher hárul, ráadásul a gondozók
is kiesnek a keresők, eltartók közül, és maguk is eltartandókká válnak. Az a szervezettség,
amely az életképtelen, beteg szervezetek elfogyasztása, visszabontása helyett azok
fenntartását és egyre nagyobb mennyiségben eltartását vállalja, nemcsak a gazdaságosságát és
a fennmaradási lehetőségét veszítheti el, hanem a szervezettség egészséges-beteg, eltartó és
eltartandó arányromlása miatt, az egyre egészségesebb, egyre életképesebb, egyre kiválóbb
genetikai állomány helyett, az egyre életképtelenebb állomány, a visszafejlődés, a degeneráció
felé fejlődik. A természetben a többség a racionalitás és a gazdaságosság alapján működik. Az
átlagos szervezetekben valószínűen nagyobb szubjektivitás és érzelmi kötődés megengedett,
de amit a melegfúziós, már érdektelen és gazdaságtalan érzelmi kötődés fenntart, az az
izotróp, valós világban, az eredőjében nem megengedett. Ha a fejlettebb fogyasztók a beteg
szervezeteket kiválogatják, eltávolítják, a megmaradó állományt egyre nemesebbé, egyre
egészségesebb, egyre életképesebb állomány felé fejlesztik. A már reménytelen és
gazdaságosan nem javítható, nem gyógyítható betegjeit, a sikertelen és életképtelen,
együttműködésre képtelen, túl öreg rossz szervezeteit eltávolító evolúcióban, a felbontott és a
már együttműködésre képtelen részecskék szabaddá válnak, de a még életképes jó egyedek,
(az élet csereszabatos alkatrészei, egyedei) más, még megfelelően működő szerveződésekbe
mehetnek, azokban javíthatják az életet, jobbíthatják a közösség életminőségét. A valóban
rosszak, a megújítandók, a már együttműködésre teljesen képtelenek a tisztítótűzbe kerülnek,
felolvasztatnak, elporlasztatnak, szabaddá téve, nagyobb azonosságú életanyagba kerülve
megfiatalodnak, velük kellően azonosakkal kerülnek új szövetségekbe, közös élethálós
szervezettségbe.
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A melegfúziós szervezetekben felolvasztott, elgőzölögtetett, elpárologtatott, hidegfúziós, nagy
sűrűségű részecskékkel, - mint a homok és szemcseszóróban - bombázott, a nagy nyomású
élettérből túl kis nyomású környezetbe kerülve felfúvódó életbuborékok elpukkanása,
globalizációja nem kerülhető el. A külső határrétegek globalizációja után a belső rétegek is az
izotróp térbe ürítik a melegfúzióban kiégő, a buborékokból a közös térbe átáramlani képes
hőenergiában még gazdag részecskéket. Miként a belső melegfúziós térrészbe áramlók is
felfúvódás után leadják az édes terhüket a környezetnek, hasonlóan a külső, kisebb
életnyomású térrészekbe kiáramló életbuborékok is kipukkadnak, kiürítik a tartalmukat a túl
kisnyomású környezetben. A közösség közös életutazása ilyenkor véget ér, és bár a kicsi
energiaszintű egyedek nem halnak el, a közös emlékek és tudás a kisebbekben tovább él, de
természetesen kellően erős lenyomattal, emlékképpel csak azok, amelyeket személyesen is
átéltek, esetleg információként értesültek. A hideg csillagtéri közegen az átáramlásban lehűlő,
rideggé váló, és ezt követően az Ortszerű határfelületeken, az Isteni tér malmaiban egymással
ütköztetett, a határfelületeken elporladt részecskék nagyon apró csak résztudással és
információs emlékrészletekkel rendelkező részecskékre bomlanak, amelyek a vegyes
határfelületeken összekeverednek egymással. A nagyon sokféle életélmény részben
semlegesíti egymást, más részben az inaktív állományba kerülő részecskék tudatában és
képességében tovább élnek a megismertek, a megtanultak, de a legtovább a megértettek!
A nagy és jól kevert részecsketömeg neutrális eredőjűvé válik, a sokféleség kiegyenlíti
egymás rossz és jó hatását. Ezen aspektusból szemlélve már meg lehet érteni a Homeopátia
atyjának, Hahnemann Sámuelnek a pozicionálásra és a rázásra vonatkozó, az egyre kisebb
koncentrációjú hatóanyagokkal, egyre jobb eredményt elérő gyógymód hatásmechanizmusát.
A hatóanyagok nagy azonosságú tiszta, viszonylag homogén folyadék közegben feloldása és
többszörös hígítása rontja az egymást semlegesítő tömeg statisztikai közös eredőjét,
egyneműbb, és valamilyen tulajdonságban, képességben, hitben, tudásban határozott
többséget hoz létre, amelyben könnyebben alakul ki azonos gondolkodás és azonos irányú
hatáshalmozódás. A hígítással csökken az azonos tudású tömeg egymást semlegesítő
koncentrációja, az egymást neutrális eredőre kényszerítő hatása, és a valamiben az egyediség
felé fejlődő élet kölcsönös semlegesítő hatása redukálódik. A rázogatással folytatott
potenciálás egyrészt biztosítja a higított oldatban az egyenletes elkeveredést, másrészt a
legérzékenyebb szinten ez a rázogatás földrengésnek és Cunaminak tekinthető, amely nagyon
sok impulzust hoz létre, és ezzel biztosítja az egyre kisebb energiaszintű részecskékre
bomlást. A természet ezzel megakadályozza, hogy nagyobb lokális koncentráció kialakulását,
és azt is, hogy kevesek lenyúlják az új hatásként a szervezetbe beáramló kellően egyedi
tudású, a szervezeti problémát, a zavart, a határozatlanságot, a cselekvő képtelenséget és a
céltalanságot, ezzel legyőző részecskéket. A nagyon sok kisebb részecskére bomló, a beteg
élettérbe beadva a sokszoros hígításban egyre jobban eloszló új hatóanyag, az adott hatással
nem telített térrészben, (szervezetekben) ilyen hatás, ellenanyag hiányában mindenhová el
képes jutni, kellően gyengéd és finom marad a hatása, és mindenkinek jut belőle. Ha a
betegséget határozatlanság és az erőviszonyok túl nagy megosztódása váltotta ki, akkor a
minden szervezet tudatába beépülő, azonos hatású, információs energiaszintre visszabomló
részecskék, szeretet energiaként azonos gondolatokat sugallnak. Azok a szervezetek,
amelyekbe e hatóanyag hordozók bejutnak, azonosan gondolkodóvá, és e gondolatokban
megerősödővé, egymással sokkal sikeresebb együttműködőkké válnak. Az ilyen
meggyógyított szervezetben hamarosan közös és sokak, a többség által elfogadott jó új célok
alakulnak ki, és az együttműködés a közös célok érdekében felerősödik. Így már megérthető,
hogy az egyre nagyobb hígításban akár az ötvenezred részére csökkent koncentrációjú
hatóanyag csak akkor fejti ki a legjobban a hatását, ha ezt a mesterséges hiányt nem zavarja
meg más erősebb, fűszeresebb, energiában dúsabb életanyag hegemóniája. Nem egyértelmű,
hogy a hatóanyaggal többletet, vagy mesterséges hiányt hozunk létre e minőségben.
Valószínűen mind a kettőt, azaz a korábban szinte különbség nélküli, ezért alacsony szinten
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vegetáló, határozatlanná váló élettérben energiahullám, különbségképzés kezdődik. Ha
hiányhullámot jelzett a betegség, akkor a valamilyen hatásban hiányos térben, az ellenkező
antianyag elszaporodhat, ha többlet alakul ki, akkor az antianyag elfogyasztódhat. Bármelyik
életanyagnak, részecske állománynak, kellően nem ellensúlyozott anyagnak a túlzott
elszaporodása, túl nagy hegemóniába kerülése zavart, és energiahullámot, változást vált ki az
időbeli egyensúly környékén változó szervezetekben. Tehát vagy ezen, vagy-és az antiszinten
jelentős fellendülés és hiányhullám-pár alakul ki. A túl nagy egyenlőség megszűnése, a
különbség felerősödése kimozdíthatja a kátyúba, túl alacsony életnyomásba, elégtelen
különbségbe, potenciál gödörbe került szervezettséget a holtpontról, és azonnal közös céllá
válik a közmegértett, és ebben végre egyetértő legnagyobb hiány kielégítése, vagy a felismert,
megnevezett ellenség elűzése, megsemmisítése. Az ilyen ellenségnek kinevezhető a parlagfű, az
allergia kinevezett bűnbakja, de társadalmi méretekben rendszerint valamely, önmagában a
védekezésre képtelen kisebbség válik az elit által a többség elé állított céltáblává. Ilyenkor nevezik ki
általánosítva a cigányt tolvajjá, a parasztot Kulákká, a Zsidót uzsorássá, csalóvá, vagy és a nemzeti
kisebbségeket a rossz okokról tehető közellenséggé. Az ilyen közcélok veszélyesek és sokszor célt
tévesztők, de sajnos beválók, a figyelmet a lényegről sikeresen elterelők.

Sokan ráhajtanak, rászerveződnek a látványos hiányok kielégítésére, és felvirágzik az az
iparág és kereskedelem, közvetítő életcsatorna, amely megfelelő körfolyamatokat tud kiépíteni.
Ez a fellendülő hullám, (sikeres húzó ágazat), a lendületet hordozó fejlett részecske, vagy
termék, - bármelyik sikeres szervezettség következménye - nemcsak lendületbe és
körforgásokba hozza az életanyagot, hanem a lendületbe jövő hatásoknak szívóhatása
keletkezik az alapanyagokra és a félkész anyagok forgalmát, a beszállítói háttérgazdaságot is
belendítik. Ha jól szervezik a dolgokat, megindul az átalakított hatások áradata a hiány
kiegyenlítésére, és tartós kiszámítható lineáris evolúcióban feltölti a felkeltődött igény által
támasztott keresletet. Az új termékekbe, energiahullámokba koncentrálódó lendület elszívó
hatása további hiányosabb és alacsonyabb életnyomású térrészeket, (hatásokat) hoz létre a
beépítésre kerülő anyagokban, hatásokban, ezért csökken a túlnyomás, és az új célok felé
áramlás során megnő a közös lendület. Mivel azonban az élet sohasem tudja, hogy mikor elég,
(és valószínűen a szerencsénkre) nem tud leállni a megfelelő pillanatban, az optimális
állapotban, ezért mindig túllendül a célon, és nemcsak feltölti a hatáshiánnyal bíró térrészeket,
szervezeteket, hanem jelentős túltermeléssel az igénynél sokkal nagyobb túlkínálatot hoz
létre. Ha az egyik, pl. az anyagi szint túl nagy szimmetriába kerül, akkor kisebb szinteken
éppen nincs szimmetria, tehát az élet átlendül a holtpontokon. Valószínűen ezt segíti a
téridőben való eltolás, mint az autók motorjában a lendkerék, a kisebb szintű tömegi
tehetetlenség mindig átviszi az életmotort a holtponton. Bárhol és bármiben alakul ki helyileg
túl nagy koncentráció, lokálisan túl sok azonos minőség, a kiszorult ellenhatás máshol
hasonlóan felszaporodik, de a lokális többség kialakulása esetén, máshol a környezetben a
véges minőségekből mindig hiány alakul ki. Csak egyenletes elosztás és eltérő, egymástól
eltolt fejlettség a jó élet függvénye. Ha valahol nagyon magas helyi koncentráció alakul ki
valamely hatásban, ez nagy életnyomást és jelentős le és elértéktelenedést hoz létre a
túlszaporodó szervezeti minőségben, de ezzel lehetővé teszi, hogy az azonos hatásba
szerveződése miatt, a máshonnan elvont, ezen túltermelt életanyagba épült hatásokból máshol
új hiány állapot, és oda irányuló áramlás alakulhasson ki. Egy zárt kétszereplős rendszernél ez
ide oda áramló apály és dagályhullámokat és rezonanciát eredményez, de egy legalább három
szereplős, vagy sokoldalú, kellő biodiverzitású életspirálba szerveződött rendszerben, a
rendszer elejére kerülő élenjáró, életpiramis kúpba fejlődő sikeres szerveződés, vagy és a
sikeres élettermék a húzó ágazattá válik, amely a nála a jelenben keletkező, a múlt felé haladó
különbség hullámpárt keltve ezt végigvezeti az életspirál kifelé nyíló, a kellő különbséggel
nem folytonosan rendelkező izotróp térrészbe vezető csatornáján.
Ha a minden lehetséges hatással jól ellátott, telített izotróp környezetet, olyan térrésznek
tekintjük, amelyben nemcsak kellően vegyes, egymás között mindenféle hatást sikeresen

44
cserélő közösség lakik, hanem mivel egyenletes az ellátás, és szinte mindenből telítődés
alakul ki, a termék és hatás ellátás igen magas, de a hőenergia és a szeretet energia, amellyel
fizetnek a sokféle hatásért állandó hiánycikk. Az ilyen térrész a sok terméket beszállítók felé
elkötelezetté és függőségben maradóvá, átláthatóbbá válik. Minél többet vásárol, fogad be
hitelbe, előre, minél magasabbá válik az elkötelezettsége, az általa létrehozott, a tartozása
fejében átadható, törleszthető értékhez képest, annál jobban eladósodik, és a jelen állapotában
negatív energia eredőjűvé válik. A negatív eredőjű szervezet gazdálkodása, jövedelmi
viszonyai általában átláthatók a hitelezői számára, az ilyen szervezetek a túlvásárlásaikkal a
jelenük eladásával eladják a jelen érdekében a jövőjüket, a függetlenségüket és
kiszolgáltatottá, irányíthatóvá válnak. Ezek szerint az életáramláshoz nem szabad mindenből,
mindenhol egyformaságot és egyenlőséget kialakítani, az élet megtartásához tartós és állandó
hiányokat és ettől elkülönült többleteket, csomókat és lyukakat kell fenntartani. Ha minden
csomósodás, amikor betölt egy lyukat, és egyben túltölti a környezetet az adott hatással,
egyúttal hiányt hoz létre máshol, akkor az ilyen nem teljes, csak folyamat szimmetriát tartó
élet, képes mindörökké életváltozásban maradni.

A kiszámíthatóság és az átláthatóság.
Ha a nagyobb életközösségi szervezetben, az államháztartásban bevezetjük az általános
számítógépes hatásnyilvántartást, és gazdálkodási teljes átláthatóságot, megszűnik a fekete
energia kialakítási, cserélési lehetősége. Az ilyen környezetben hamarosan lecsökken az
egymáshoz viszonyított illegális különbség, de növekszik a különbség a környezetből az
energiát elvonó, központosító szervezetek felé. A lecsökkenő fekete gazdaság kifehéredése
egyre átláthatóbb energia és hatáscsere forgalmat hoz létre, amelyben a különbség
mérséklődése csökkenti a hatáscsere energia szintjét, mértékét, de növeli az életáramlás
tisztaságát, az átláthatóságot.
A családi szervezetek, ősközösségi kommuna jellegű közösségeknek tekinthetők, amelyek
azért tudnak gazdaságos működésben maradni, mert viszonylag kevés eszközt többen, az
eszközök életidejére vetítetten kellően gazdaságosan használnak, valamint az eredményeiket
és a költségeket is optimálisan megosztják egymással. A gazdaságos, jól szervezett családi
szervezet, mint a társadalom, a nagyobb tömegszámú szervezet alapja, nemcsak a munka és
az eszköz megosztásban, közös házban él és gazdálkodik, hanem sikeresen együttműködik a
jó és a rossz hatások, az információk, és az érzések, gondolatok elosztásában és a terhek
viselésében. Az ilyen kisebb, statisztikai valóságban általában hétnél kevesebb tömegszámú,
egységből álló kis szervezet gazdálkodása még jól átlátható, a beérkező energiák, az
egyenletes elosztások még viszonylag jól nyomon követhetők, és a legfontosabb, ami
összetartja a családot, a bizalom egymásban, a közösségben, az egymás szövetségében még
egyértelmű és erős. Amíg a bizalom és a hit egymásban, és az arányos elosztásban
megfelelően kitart, és a család költségvetése nem lesz nagyobb, mint az ezek megfizetéséhez elegendő
takaró, addig a rendszerint hét főnél nem nagyobb családi gazdálkodó egység stabil és
kiszámítható egyensúlyban együtt fejlődik. Ha azonban valamelyik szereplő nagyon
függőségben kerül, másoktól, italtól, drogtól, vagy gazdasági hiteltől, a lehetőségeinél
nagyobb túlvásárlástól, túlfogyasztástól, azonnal lyuk keletkezik a családi gazdaság terén, és a
változási harmónia, és ha a gazdasági egyensúly megbillen, a körfolyamatok periodikus
megismételhetősége veszélybe kerül. Ha a családi gazdaságon keletkező lyukat nem foltozzák
be rövid idő alatt, a tartós energia kiáramlás leszívja a közösség gazdasági erejét, és a család
elszegényedik. Elég, ha nagyon dohányos a család többsége, vagy más tartós függőséget, (túl
nagy költséget) okozó szenvedélybetegséggel rendelkezik, sokat lottózik, a kocsmába, vagy
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az uzsorásokhoz hordja a közösség termeléséből beáramló energiákat. A tartós negatív hiány
állapot nemcsak elszegényedést, gazdasági függőségbe kerülést, hanem egyensúly és
bizalomvesztést eredményez. A közös gazdálkodású társulatok, a szimbiota szervezetek
együttes haszna csak addig mérhető, ameddig a szervezet együtt többet, vagy
biztonságosabban ki tud termelni, közös egyensúlyban tud maradni, azaz az egyéneknek
érdeke, szimbiota haszna keletkezik az együttélésből. Az ideális tömegszámú család, időben
és egymáshoz képest a fejlődésben is kellően eltolva, nemcsak három egymás mellett
egyidőben változó élőréteget alkot, hanem a rétegekben egymás mellett élők is általában
egymástól eltérő irány felé, legalább fél életfázis eltolódással 180 fokos ellenirányba
fejlődnek. Az ideális család rendkívül jól kiegészíti egymást, mind a térben, mind az időben
és a képességekben, az igények és a többletet, valamint a hiányok eredőiben. Az egyik az apa,
erős és céltudatos farkas, a jó vadász, az anya, kitartó gyűjtögető, a gyengéd és a robot
dolgokat kiválóan elvégző, megfelelő szeretetet adó. A nagyszülők, ha együtt élnek, az egyik
tartalék energiákkal, a másik tartalék lendülettel, de még több okos szóval és mindkettő sok
megértéssel rendelkezik. A fiatalabb generáció, a leendő ember, még teli van lelkesedéssel,
illúziókkal, hittel és reménnyel, vidámsággal, tudásvággyal és a felnőni, naggyá válni
akarással. A család létszáma ritkán növekszik dinasztiába, általában a hat-hét fő környékén
stabilan megállapodik, és ha az egyik tag elmegy, hamarosan megérkezik az új utód. A
családot nagyon stabillá teszi a természeti törvények ösztönös érzése és betartása. Amíg a
család tagjai kellően bíznak egymásban, amíg a kornak, nemnek és a céloknak megfelelően
teszik a dolgokat, addig nemcsak az egyedei, hanem a szimbiota közösség egésze, eredője is
megfelelően fejlődik. Ha azonban a közös nagyobb tömegszámú szervezetbe társuló egyének,
a kisebb alszervezetek, rosszabbul járnak, ha a közös szervezetben maradnak, kevesebb marad
nekik, mintha csak magukban változnának, akkor az együttműködés haszontalanná, és a
közös szervezetben maradás is értelmetlenné, céltalanná válik. Ilyenkor a magukban, és a
bennük lévő kisebb részecskékben, azok együttműködésében, tudásában, szorgalmában,
közös hitében jobban bízó, a többieknél az adott környezetben és körülmények között jobb
hatásfokkal termelő-mint fogyasztó, életképesebb szervezetek hamarosan kiválnak, és csak az
egyre rosszabb hatásfokkal termelők, egyre rosszabb eredővel fennmaradók maradnak. Ha a
szervezetek létszámfogyása eléri a fenntarthatóság kritikus alsó tömegét, az önköltség
kitermelési, a szervezet fenntartási lehetőségét, akkor - ha nem fogyasztja le gyorsabban a
terheit, az elvonásait, mint amiképpen csökken az eladható, létrehozott értéke – a jelen
felélése után vagy feladják, vagy elkezdődik a negatív eredőjű gazdálkodási, őszi időszak, a
folyamatos energiavesztés. Ettől kezdve a gazdasági egyensúlyában megrendülő szervezet a
fogyasztását nem fedező termelési és értékesítési hiányát, a fennmaradás érdekében a saját
tartalékai, ezek elfogyása után, a maradék készletei egyre rosszabb eredővel történő
értékesítésével egy ideig még kiegészítheti. Ha azonban a készletek lefogynak, értéktelenné,
vagy értékesíthetetlenné válnak, a fennmaradás már csak a környezeti szereplőktől felvett
hitellel, elkötelezettséggel, adósság felvállalásával lehetséges. A valamikor az élete delén egy
időre az isteni nagyobb közösségtől elválása után függetlenné vált, a gazdasági, vagy más
függőséget sikeresen kikerülő szervezet, ettől kezdve nem tudja elkerülni az egyre nagyobb
függőségbe, adósságba, elkötelezettségbe kerülést, a másokkal sokkal szorosabbá váló,
többszálú összefonódással járó kölcsönös függőségek kialakulását. Nemcsak az adós válik
függővé a neki hitelezőtől, hanem a hitelezők is függővé válnak a vállalások, az adóssági
elkötelezettségek és a szövetségek, a szerződések betartásától. Ha az adósok egyszerre megtagadják a
felvett hiteleik viszont teljesítését, ha csődöt jelentenek, a túl sok és bizonytalan hiteleket kiadó
szervezetek felé is megrendül, a nekik addig tőkét kezelésre, értékállóságra, vagy és hozamnövelésre
kiadók bizalma. Az a lényeges különbség a hitelekbe kényszerülő fejletlenebbek, és a hiteleket
kezelők között, hogy az utóbbiak átlátják a nyilvántartási rendszerükben az adósaik helyzetét, addig az
adósok nem ismerik egymást, és nem láthatják, nem ismerhetik meg a nekik hitelező gazdasági
helyzetét, felfújt sérülékeny életbuborék, vagy valós pozitív tartalommal rendelkező állapotát. Ha
valami megtermékenyítő esemény, őszinteségi roham miatt mégis kiborul a bili, akkor a valóság a
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felszínre kerül, és bár a hitelt felvevők adósság megtagadása rendszerint nem tudatos, csak gazdasági
ellehetetlenülésből fakadó, de a nem valós adatok kiderülése után, a befektetők azonnal értékítéletet
tudatnak a rosszul gazdálkodókkal, a túl sok és bizonytalan hitelt kibocsátókkal. Ilyenkor az
ügyleteiket eltakaró nagyobb életbuborékok, bankrendszerek, már nem gazdaságos nagy cégek is
kipukkadnak, a tőzsdék néha összeomlanak, és a hitet vesztő befektetők kivonják a maradék
befektetéseiket a már hozamtöbbletet, eredményt, jó hatást produkálni nem képes, elöregedett,
lélektelenné vált, vagy csak lemerevedett, korszerűtlen termék, géppark, termelési struktúra zavarába
kerül szervezetekből.

Gondoljuk át, hogy egy új különbséghullám miért tud a kezdeti kicsi különbségből,
egyre nagyobb különbségbe fejlődni:
Az élet lendületbe jövő amplitúdója azért tud növekedni, mert a különbségek felerősödésekor,
a valamiben túltermelődő, ezért nagyon olcsóvá váló, sokak által elérhető életfelszínen mindig
kialakulnak az éppen túlkínálatban lévő értéktelenné váló élettermékekre a sikeresen
szakosodó új fogyasztók. Nemcsak a hiénákra és a dögevőkre, a tönkrement vállalatokat
felvásárlókra, szétbontva a jó dolgokat értékesítőkre kell gondolni, hanem akár az élet
természetes működése során keletkező felhalmozódó hulladékra. Az a hulladék, ami már nem
kell senkinek, de mégis folyton egyre nagyobb mennyiségben termelődik, az értéktelen
alapanyagra sikeresen szakosodóknak, a hulladékból érték és hatás cserére alkalmas
minőséget előállítónak aranybányává fejlődik. A melegfúziós csillagok közötti térben tanyát
verő érzékeny egykori, néhai Isteni szervezet ócskásként kezdte a mindenhatóság felé
fejlődést, és összegyűjtött, megőrzött, eltárolt minden hulladékot, amelyet a túl gyorsan
fejlődő élet nem becsült meg kellően. Legyen a túltermelődés tárgya valamely zöldségben,
gyümölcsben, állatban, vagy árutermelés melléktermékében, hulladékában megnövekvő
túlkínálat és elértéktelenedés. Az ilyenkor kellő bőségben lévő, olcsó alapanyagnak,
zsákmánynak, feladó és átalakítható hatásnak tekinthető értéktelen felesleges életállomány
forgása egy időre lecsökken, és a forgási sebességében, az értékében, az időre jutó
eseményszerzésben, az aktív életlehetőségben lecsökkent életállomány egyre nagyobb
életáramlásra, élményekre és változásra, a létezése, a hasznossága és a fontosságának az
elismerésére vágyik. Minden létező szervezet és lélek, azaz a kifejlődött érzés és a tudat
egyaránt élményekre, és a létezése elismert fontosságára vágyik. Az élet legnagyobb
büntetése a céltalanság, a nélkülözöttség, az elismertség és a megbecsülés hiánya. A mások
előtti megbecsülés, a közmegbecsülés hiánya értéktelenné, nélkülözhetővé és feleslegessé
tesz. Ez az, amelytől retteg az életérzés, az élettudat és minden létező. Az életet hasznos
változásra késztető jó motiváció éppen ennek az ellentéte, az a mások, az adott individuum
kapcsolatai, ismeretsége előtti elismerés, a fontosság és a létezés elismert, másokkal is
tudatosított megbecsülése. Ez az a dolog, amely minden egészséges létezőnek fontosabb, mint
az anyagi energia, a pénz. Az életet jelentősen, de a pénztől eltérő irányba motiváló, mozgató
hatást részben tévesen hiúságnak, ön vagy és közbecsvágynak ismerjük.
Azok a részecskék, amelyek az adott időben rossz irányba, rossz eredő felé fejlődtek, az
életáramlási lehetőségekben elszegényednek, senkinek se kellenek, az érvényesülési
lehetőségeik elromlanak, az életélmény lehetőségeik redukálódnak. Ez teszi lehetővé, hogy
akik sikeresen megoldják az aktív életáramlás helyett csak a létezés passzív lehetőségére, a
kényszerpihenőre visszaszorított életállomány újabb körforgásokba hozását, újabb
életélményekhez juttatását, azoknak hamarosan nagyon sok elismerője, részecske segítője,
angyala, információs támogatója, lélekszintű menedzselője akad.
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Tehát a szimmetria jelentős megbomlása, a valahol hiány, vagy jelentős többlet
felhalmozódása különbséghullámot, feszültséghullámot indít el, amely a túláramlás és a
szimmetriánál megállapodás hiánya miatt ezt követően ellenhullámokat tud kelteni, és a
potenciálgödörbe, túl nagy egyenlőségi zavarba, túl nagy nyugalomba kerülő élettenger
hamarosan újra kellő és már megérthetőbb különbségű hullámzásba, új körforgásokba kezd.
Ha egy növény, vagy állatfaj nagyon felszaporodik, az csak akkor lehet, ha előzőleg olyan az
adott hatáshordozókban kiüresedő folyamat, hullámvölgy alakult ki, amelyben az ellenségeik,
az antirészecskéik, az antigénjeik lefogytak, eltávoztak az adott térrészből. Ez genetikai
szakadékot, folytonossági életrést hoz létre, amelyben, az energiahullámban a szakadék
peremére, a megmaradó szinten lévő fejlődés csúcsára, kerülő, egy időre felsőbb szabályozó,
fogyasztó, redukáló isteni felügyelő, (gondviselő) nélkül maradó, de az életpiramis alsó,
energia feladóiban még bővelkedő térrészen élő szervezetek hihetetlenül elszaporodhatnak.
Ha az alattuk felhalmozódó feladó hullám olyankor éri el az életrés, genetikai szakadékhoz
érkező legfejlettebb állományt, amikor éppen a korábbi nagyon elégtelen jelenlétük miatt az őket
fogyasztók száma, képessége, rendszabályozó hatása nagyon redukálódott, vagy akár kihalt, a
szabályozatlanul, felső fogyasztó nélkül maradó genetikai változat rövid időn belül nagyon
túlszaporodik, nagy tömeget eredményező energia hullámba épül. Csak ilyen
szimmetriahiányos, ellenhatással kellően nem fékezett környezetben tud elszaporodni az élet.
Ennek azonban az lesz a következménye, hogy az alatta lévő, általa is fogyasztott,
szabályozott, féken tartott szintnél gyorsabb ütemben szaporodó, sikeres faj, egy idő után
szükségszerűen túlságosan is felhasználja, elfogyasztja a feladó tápenergiát képező fajokat, a
környezetet, és alatta egyre nagyobb hiányhullámot, energiai vákuumot hoz létre. Az idő
szükségszerűen kifejleszti az alsóbb szintek fogyását. A felszaporodó, sikeressé váló faj
azonban a nagy élőtömegbe szaporodása, és a könnyen elérhetősége miatt, - akár a saját
fajtájának a tovább szelekciója, differenciálódásával - a társai kihasználására, elfogyasztására
szakosodó új fogyasztó réteget hozhat létre. Ha kellően nagy valamilyen életminőségben a
feladás, a szegénnyé váló, de a gondolkodásra kellő időt kapó inaktívabb élet, hamarosan
megtalálja a nagy mennyiségben elérhető feladó táplálékforrás hasznosítási lehetőségeit.
Minden olyan létrejövő, nagy mennyiségben felhalmozódó szervezet, élettermék, a
fellendülése, a szerveződési nyara, a termésbe fordulásakor hatalmas részecsketömeget hoz
létre, koncentrál, épít azonos minőségbe, élőrétegi túlkínálatba. Ha nem alakul ki fogyasztó
egy nagy mennyiségben felhalmozódó energia feladóra, akkor az élet kitermeli a feladó
fajának a differenciálódásával a saját fogyasztóit. Ilyenkor az ember, az ember farkasává
válik, és kifejlődik a mérhetetlenül falánk, vérengző farkasember, vagy a bankár, a
tőzsdekupec, a fejletlenebbeket kihasználó, elfogyasztó szervezetek. A már megúnt
táplálékkal, információs hatásokkal telítődött szervezetek, a korábban ártatlan angyalok, egyre
több új érdekes hatásra vágynak, amely érdekében a már megismert, megúnt lehetőségek után,
egyre eltérőbb, egyre veszélyesebb, több adrenalint termelő életmódra, érdekesebb élmények
átélésére vágynak. A megúnt, megismert életlehetőségek, életélmények után mindig új
veszély, új ismeret, más hatás szükséges, amely egyre messzebb visz a kezdeti szimmetriától,
egyre veszélyesebb vizekre, változáshoz vezet. A kicsiben először óvatosan megkísérelt, de
sikeres élményt adó eredménnyel végződő események, egyre meredekebb, egyre
szabálytalanabb életmód felé terelik a mindig kíváncsi, a siker, az elismerés, a megbecsülés és
a jónak érzett hatások érdekében bármire vállalkozó életet. Ami kicsiben egy kicsit veszélyes,
de bejön, az nemsokára egyre nagyobban is kipróbáltatik, és a kezdeti kicsi ügyeskedésből,
később már törvényt tévesztő mulasztás, majd szándékos törvénysértés, mások ellen vétés
fejlődik ki. Tudjuk, hogyha a korsó nem tört el a kútra vízért menő lány kezében, akkor a
folyamat ismétlődni fog, és addig jár a korsó (és a korsót hordozó) a kútra, amíg az el nem
törik, amíg a folyamat, amely kezdetben kicsi előnyöket adott, a visszájára nem fordul. A
kezdeti kicsi szabálysértések, a szemet hunyások, a kéz –kezet mos politika legalizálása egyre
nagyobb szabálytalansággá, az eltűrése később korrupcióvá, bűnbeeséssé, és bűnözéssé

48
fejlődik. A sikeres és kezdetben jónak érzett, feldobó adrenalint termelő törvénysértések, az
istenkísértések a sikereik esetén fokozódnak, egyre veszélyesebbé váló bűnözéshez vezetnek.
Ha az Istennek egyre több lesz a szelíd báránya, hamarosan szükségszerűen kifejlődnek a
bárányokra éhezők, és e bárányokat és a részecske tömegüket fogyasztók. Minél több a
sikeres és békés, biztonságos, törvényes társadalmi együttélésben, a törvényekben és
egymásban hívó bárányok tömege, annál több lesz az eltartóképessége a nyájnak, annál több
farkas szakosodik a könnyen elérhető, bőségben lévő feladó energiára. Mivel a bárányok csak
bégetnek, de nem cselekszenek, ezért a farkasok és más ragadozók, a bárányok javait,
részecskéit fogyasztók, sokáig és egyre nagyobb fogyasztói tömegbe fejlődhetnek, mígnem
több lesz a ragadozó, a farkas, a bárány fogyasztó, mint amennyi a bárgyú, de békés birka. Az
élet fejlődése azonban csak addig kiszámítható, amíg a bárány és a farkasok is kellő
szinkronban és egymással együtt fejlődnek, amíg a megfelelő, eltartó-képes, feladó, fogyasztó
arányokat, megtartják. Ha valamelyik réteg vét a természeti szabályok együttfejlődési igénye
ellen, és csökken a feladó állomány, vagy nagyon megnő az őket fogyasztók aránya, akkor az
élet együttfejlődési szimmetriája, az élet egyenletes harmóniája felborul, és Wagner harsonái,
vagy Georswin vad városi zenéje, esetleg a korunk fals rekedt rezonanciája jelzi a harmónia
elveszését. Ettől kezdve az élet relatív szimmetriája a farkasoknak kezd elromlani, de a
füveknek, a birkák által fogyasztott energia feladónak hamarosan, - a fogyasztóik erős
redukálódása esetén - eljön a Kánaán. Ha a farkasok annyira túlfogyasztják a birkákat, hogy
szinte hírmondójuk sem marad, akkor hamarosan egymásnak esnek, és differenciálódva
egymás fogyasztásába, vagy más eleség felkutatásába, másra szakosodásba kezdenek.
A Tibeti kolostorokban gyakran szerepelnek a ragadozó életmódról átnevelt, a békés életre átszoktatott
tigrisek, amelyek az emberek társaságában szabadon, amelyeket a gondozóik más táplálékon nevelve,
más életanyagok fogyasztására szakosítottak. Amely fajok, alfajok, genetikai változatok sikeresen

váltanak át az éppen fellendülő, kellő bőségben termelődő energiára, pl., a farkasok nagy
mennyiségben, a környezetben felhalmozódó még magas fehérje tartalmú ürülékének az
átalakítására, fogyasztására, vagy a kipusztított birkák után fogyasztó nélkül maradó fűfélék
fogyasztására, azok sikeres fellendülésnek néznek elébe, azoknak eljön a szerveződési tavasz
és a nyár, az élet bőséges Kánaánja. A bárányokba épül feladó energia elfogyásával, az
energiahullám a farkasokba épül, amelyekből megnő a kibocsátás, a mássá átalakított
életanyag környezetbe halmozódása. Az ürülék átalakítására sikeresen szakosodó sakálokba,
hiénákba, ganajtúró bogarakba és baktériumokba megy át az életenergia fellendülést hozó
hulláma. Mivel azonban a fűfogyasztó birkák, (a füvek ragadozói) súlyosan redukálódtak,
megszabályozta őket a fogyasztók istene, az ördög, a farkasok. A trágyájukat átalakító organizmusok,
baktériumok által újra átalakított, ártalmatlanná, a füvek feladó táplálására már ismét
alkalmassá váló teljesebb új körfolyamatba kerülő farkas ürüléknek a szervetlen anyaggá
átalakulása, új hatalmas energiahullámot ad fel a fűfélék növekedésére. A folyamatnak
azonban másik párhuzamos kifejlete is halad a téridőben, mert nemcsak a bárányok elfogyása,
hanem a farkasok, mint a még fejlettebb ragadozóknak energiát felkínáló, feladó táplálék,
nyersanyag elszaporodása is azzal a következménnyel jár, hogy kifejlődik a felettük lévő
szint, és a folytonosság egy energiahullámban ismét felépül. Ha az okossá és találékonnyá,
falkában vadászóvá, társas lénnyé váló farkast már nem tudja fogyasztani a tigris, az oroszlán,
vagy a medve, kifejlődik a farkasokat a bőréért, vagy csak a vadászat szenvedélyéért is kiirtó
ember. Elég kikiáltani a farkast a már termelt, szaporított energia feladó, a bárányok és a
háziállatok gyilkos fogyasztójává, és máris sokezer ember ragad fejszét, puskát vagy nyilat, és
öldöklik halomszámra a természet szabályait követő, de túlfogyasztóvá váló farkasokat.
A vízszintes főtengelyű fűfogyasztó, a bárányok redukálása megnyitotta az utat, a függőleges
mágnesezettség tengellyel, fejlődési iránnyal rendelkező füvek felszaporodása, fellendülése
felé. Hasonlóan a bárányokat fogyasztó kétlábú ragadozók, az ember és a medve is sikeresen
fellendül a bárányok sikeres feladása után, de ha elapad a bárányban addig bőségesen érkező
energia, akkor vagy áttérnek más analóg táplálék, energia és hatás feladó, hordozó
fogyasztására, azaz másra szakosodnak, vagy és mindenevővé válnak. Az emberi faj hatalmas
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tömegbe szaporodásához, a felvirágzásához bizonyára sokban hozzájárult a találékonysága, a
mindenevőségre átálló képesség kifejlődése, amely ettől kezdve már szinte majdnem minden
(antigéneket csak kis mennyiségben tartalmazó) feladó anyagot képes átalakítani, és
életélményeket adó körforgásokban tartani. Az életélményekre és egyre több körforgásra
vágyó isteni részecsketömegnek valószínűen tetszett a dolog, hogy egyszerre egyre többen
vehetnek részt, folyamatosan és sok élményt adó életutazásban, életváltozásban, ezért egyre
több, korábban más genetikai szervezettségbe épült életanyag került az emberi fogyasztóvá
váló társadalom által fenntartott körforgásokba. Mint a vidámparkba beszabaduló, a fiatal
korban az ilyen életélményeket kellően nem kiélő szervezetek, ha lehetőséget kapnak a nekik
tetsző dolgok többszörös átélésére, addig mennek újabb és újabb köröket, meneteket, amíg
csak el nem fogy az energiájuk, a pénzük, és vagy ők, vagy a túl nagy költséget pótolni már
nem képes szüleik, szponzoraik meg nem unják. Ha a mindenevésre szakosodó embert a
feladó energia hiánya nem taszítja le a genetikai trónusáról, akkor a hegemóniájának az vethet
véget, hogy az átalakított és kibocsátott túl sok életanyaggal egyre jobban eltelíti, elszennyezi
a környezetét, az életterét. Ez a részecske anyag pedig már megismerte az ember által neki
addig biztosított körforgások, életáramlási, és szakosodási lehetőségeket, valószínűen a
többségnek már érdektelen, unalmasak e túl sokszor megjárt, átélt lehetőségek. Az egyre
jobban unatkozó, érdekes, más életre, több adrenalinra vágyó, egyre ördögibbé váló
részecskék tovább differenciálódtak, tovább szakosodnak a még át nem élt, a még kellően
meg nem ismert, új és más élményeket adó lehetőségek felé. Egyre több nagyobb sűrűségű,
energiában dúsabb, nehéz, ionizált részecske alakult ki, miközben a visszafejlődők a külső
termoszférában egy új élőréteg építésébe kezdenek, a nagyobb energiasűrűség elviselésére,
nagyobb változás sűrűség, az egyszerre több dimenzióban változó élet egyidejű lekezelése
felé fejlődők már újra a körforgás gyorsulására, szédülésre, narkotikumokra és függőségekre
vágytak. A differenciálódás a bioszférán is egyre erősebbé válik, a rétegünk feleződése,
osztódása, az itt lévő részecskeállomány nem folyamatos, nemlineáris kicserélődése már nem
kerülhető el. Az elöregedő társadalmakban az együttműködés, a Bábel zavara ennek a
kifejletnek köszönhető. Amikor túl sok lesz a fogyasztó, a rabló, a pokolravaló, a még termelő
és egyensúlyban fejlődő de már kevésbé türelmes birkákhoz képest, az átlagos élet türelme és
tűrőképessége fogyni kezd, és a feszültség növekedése kiköveteli az újabb körforgást.
A korábban már három dimenzióban, a térben változó élet, megtanulta az idő dimenzióban is
elkerülni egymást és ezzel a tér kihasználási lehetősége az életáramlás aspektusából javult.
Minél több dimenzióban alakul ki kezelhető eltérés, az életváltozási lehetősége javul. Először
csak a lokalizált dimenzióban, a helypozícióban ált be javulás, és az adott helyet máris több
szerveződés is meg tudta ismerni, át tudta élni. Később már a háromdimenziós kiterjedésű tér
időbeli kitöltöttségében is lehetővé vált, hogy az adott állapotú, csak lassabban változó
térpontokat, térrészeket egymás után, időbeli beosztással, eltolódással mások is
meglátogathassák, és az ott kialakult érdekes állapotokat mások is megismerhessék. Amikor
az átlagos állapotú térrészeket az élet többsége, egymás után megismerte, mindig új és új
lehetőségeket keresett magának, és a már megismert felbontású külső valóság után, egy másik
élet eltérő lehetőségeinek a megismerésére is vágyakozott. Az örökkévalóságtól folytatódó,
finomodó evolúciónak egy örökkévalóság óta tartó idő állt a rendelkezésére, hogy egyre
finomítson az élet szabályain, egyre jobban lecsökkenthesse a visszaélési lehetőségeket, hogy
olyan megoldásokat találjon ki, amely leköti az unatkozó angyalsereget. Az életváltozási és a
szervezettségi szabályok, az ellenőrzések és a visszaélési lehetőségek folyton változtak,
fejlődtek, és finomodtak. A környezetben változó élet átlagos felbontású megismerése után,
az élet egy része a messzi idegenben villogó ismeretlen távlatok, az űr és az életutazás, majd
az időutazás megismerése felé kezdett szakosodni. Az egyre nagyobb felbontást igénylő
messze távoli táj megismerése érdekében növelni kellett a tudati felbontást, amelyről kiderült,
hogy nemcsak a távoli makroméretű szervezettség megismerését segíti, hanem az átlagos
életnél kisebb méretű, mikrokozmoszok, a szervezetek belsejében, az ötödik dimenzióban
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változó élet működését is feltárja. A tudat egyre nagyobb felbontásával szemlélt környezetről
azonban hamarosan kiderült, hogy rengeteg egy kicsit másképpen, újszerűen működő
életállapot ismerhető meg, amelyet nagyobb felbontásban nem látott át, nem értett meg
kellően az élet. Hol a nagyon kicsi dolgok kellő felnagyítása, hol a végtelen nagy térség
látszólag lassan változó valóságának a tartós szemlélése egyre több kérdést, majd választ adott
az életváltozás rejtelmeire. Az ötödik dimenzióban, a szervezetek belsejében, a
mikrokozmoszban változó valóság azonban nagyon sok analóg, de eltérő időrendű esemény
fejleményében azonos jellegű, azonos hatású, analóg állapotok alakultak ki, amelyekben bár
eltérő energiaszinten és más időrendben kifejlődő eseményeknél közös érzeti eredők,
majdnem azonos érzelmek fejlődtek ki. Az isteni bölcs természet, a közös élettér egyre
finomabban szabályozott, minden részletében, több szinten és eltérő időrendben is gondosan
megtervezett, majd visszacsatolva kijavított életet fejlesztett ki, amely életlehetőségben csak
azok a kicsiben sikeres modellek, kísérletek kaptak nagyobb támogatási, fejlesztési, fejlődési
lehetőséget, amelyeknél a cél sikeresen megvalósult. Ami kicsiben tartósan és jóé működött,
az hamarosan zöld utat kapott nagyobban megvalósításra, és ha a nagyobb energiaszinten,
lemodellezve is jól vizsgázott, akkor még nagyobban megszervezhető lehetőségekhez is
támogatást kapott. A nagyidő végtelenségében a mikrokozmoszok kisideje sok tökéletesítésre,
hibajavításra adott lehetőséget, amitől az élet eredője egyre jobbá vált, de ha valahol túl sokat
javítottak a helyi eredőkön, a változtatás következményeként a globálisabb környezet
minősége leromlott. Ha a nagyobb energiaszintű szervezetekben, modellekben fejlődő élet
valahol rossz irányba kanyarodott, hamarosan megjelentek az információval segítő kis
energiaszintű gyors angyalok, akik a már ismert, a sikeresebb jövő állapotában változó
térrészekből a rossz irányt vevő szervezeti fejlődéseket kijavították. Néha ehhez vissza kellett
állítani a szervezetek óráit, hogy a rossz eredőt adó állapotot annullálják, és a még működő
állapotra visszafejlesztett, és onnan hibajavítással modernizált, aktualizált élet fejlődése, a
kívánt irány felé fejlődhessen tovább.

Az energia és a pénz értékének a mesterséges hiányban tartása:
Ez a fejezet arról szól, hogy a jelen időben kifejlődő telítődést, a túl nagy szimmetriát meg
kell gátolni, és a megfelelő folyamat-szimmetria megtartása a helyes megoldás. Mivel az
állandó és túl nagy szimmetria, a hatásokkal egyenletesen telítődés az élet áramlási
lehetőséghez szükséges különbséget elrontja, az élet egy idő után felismerte, hogy a nem
teljes, csak a legjobb állapotok környékén periodikusan váltakozó életet is megfelelő eredő
szimmetriában lehet tartani, és ezzel a lehető legjobb életeredőt átélni.
Amint túl nagy egyenlőség alakul ki az élet valamely felszínén, rétegében, a rétegben élők
biztosak lehetnek abban, hogy a hatás elosztásuk és a keveredésük a szükségeshez képest
elégtelenné vált. Ez jelentheti azt is, hogy az élettér, a rétegek szövetsége, amelyben élnek egy
másik analóg szervezettség rétegéhez közeledve azon torlódik, és az élet jelenbeli zavarát ez a
túlzott közeledés váltja ki. Az ok azonban nemcsak a külső, hanem a belső elosztás és a
keveredés elégtelensége, amely a valódi oknak, a más szervezettséghez túl gyors
közeledésnek a nem lépést tartó, nem eléggé együttfejlődési következménye. Ha a külső
környezethez, vagy egy közeli szervezethez közeledés történik, az esemény feldolgozás
mércéje nem a megszokott változáshoz, hanem a szükségeshez igazodik. Ha az átlagos
azonossági felületen belül élők nem tudják az eseményeket annak a keletkezése, az élőrétegre
való hatásának a sebességével feldolgozni, elosztani, akkor a létrejött lehetőség, és a tényleges
elosztási képesség között feszültség, kellően el nem osztott, vagy rosszul és rossz felé
elosztott többlet felhalmozódás keletkezik. Ez a többlet – mint időbeli elmaradás, mint
restancia, mint időzavar elrontja az élet folyamatosságát, megnöveli az életnyomást és a
változás sűrűséget felgyorsítva, azt a normális megszokott, feldolgozható tempónál nagyobbra
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kényszeríti. Ennek az lesz a következménye, hogy a képességüknél nagyobb arányú, gyorsabb
feldolgozásra kényszerített réteg, szervezetek beszorulnak az időben, és ha tartósan a
teherbírásuknál nagyobb tempóra, teljesítmény leadására kényszerülnek, túlterhelődnek,
kifáradnak, és egyre többet hibáznak, ha tovább tart a kényszer, egyszerűsíteni és nagyolni
fognak. A nagyolástól, a pontosság és a kiszámíthatóság csökkenésétől kezdve romlik az élet
minősége, és a korábban még jobban felbontott tudati minőség, állapot, egyre nagyobb, de még
a többség által nem megfelelően megértett mennyiségbe fejlődik. Az élet a már sikeresen
feldolgozott, megértett információk mellett, egyre több neki új, vagy még az időtempó
kényszere, az időzavar miatt nem megérthető, nem feldolgozható információt, hatást fog
visszautasítani, keringtetni az aurájában, hogy majd később – ha lesz elég ideje - megértse,
feldolgozza, a neki alapot adó korábbi részletekhez, megértési folytonosságba építhesse. Ez a
landoló, keringő pályára kényszerülő információ azonban növeli az elszigetelődést a kellően
korszerű, friss környezeti információ beépüléséhez képest, amelynek hiánya miatt a
megértéséhez egyre nagyobb folytonossági zavar keletkezik. A természet rendje szerint a
későbben beérkező korszerűbb információs hatások, rendszerint ráépülnek, hozzáépülnek az
előzményi, velük aktualizálható és (korszerűsíthető) információkhoz, hatásokhoz. Ha viszont
ezek az előzményi információs részletek, mint a későbbiekhez szükséges alapok, a meg nem
értés, és az időzavar, vagy és a be sem érkezés miatt nem épültek be a tudatba, a rosszkor, túl
korán érkező, ezeknél modernebb, új információs hatások, alkotók sem tudnak megfelelő
alap, előd nélkül beépülni a nem meglévő ismeretekhez. Ez miatt a kellő azonosságú, de még
a szervezetek aurájában keringő, ott feltartóztatott, feltorlódott részlethez kötődnek, amelyek
tovább vastagodnak, tovább híznak, erősödnek, és nő a tömegszám, nő a korszerűbb, de a régi
és már nem fontos alapokkal nem rendelkező összefüggés az aurákban. Az ember aurájának
megfelelnek a bolygók külső rétegei, pl., ha a Földnél a bioszféra már nem tudja fogadni és
elosztani a megfelelő korszerű információkat, azok elakadnak az ilyen előzményekkel
rendelkező, az alap és az előd információkban felhalmozódó termoszférában. Amikor a
bioszférában megzavarodik az értelem, és már nem tudja befogadni a legkorszerűbb
környezeti információkat, elromlik a folytonosság és a korszerűség. Az időzavarba kerülő
szervezetek az aurájukban keringtetik a még meg nem értett, a szervezetükbe a folytonosság
hiánya miatt beépülni nem tudó, még befogadó, előzmény, (szülő) alap nélküli információk.
A beérkező fejlett folytonosság tehát nem a termoszférában fog továbbépülni, hanem
miközben a rossz elosztás miatt itt egyre nagyobb lemaradás, a tudati felbontás elégtelensége
miatt korszerűtlen, elöregedő állapotok alakulnak ki. A folytonosságban és a megértett
korszerű információk fogadásában, elosztásában a nagyobb életfelülete miatt is sikeres
termoszféra hatalmas gyorsasággal fejlődik, korszerűsödik. A folyamat analóg azzal, amely a
német egyesítés után hatalmas iramban elkezdődött az új német Berlini város, az egyesült
ország és szervezési központ, belváros építése, vagy és a Magyar analóg fejlődésben de
kisebben, a Pécs Európa Kulturális városává fejlesztése. A bolygó szinten, a bolygónk
rétegeiben az egyesült új tudás és szervezési központ áthelyeződik. Miként az elöregedett
bioszférai szintérben, Amerika és Japán elöregedő, már gazdaságosan nem fejleszthető
nagyvárosai helyett, Kuvait Bábeli felhőkarcolókkal tarkított modern városa épül a modern
világ új pénzügyi és gazdaságszervezési központjává, az egymás mellett lévő, legalább hét
egymással közös szervezettségű élőréteg új központi utód rétegévé, közigazgatási központi
rétegévé a sorra kerülő korszerű és új termoszféra válik. Ma már egyértelmű, hogy a
domináns irányítási lehetőséget, nagyon sok dolgos angyali kezet, szorgos energia és változtató
képességet hordozó részecskéket, vendégmunkásokat kapó termoszférában új rétegközpont, és
ezzel az egymással együttműködő élőrétegek új közös bolygóközpontja épül és kifejlődik.
Meghalt a király, éljen az új király. Az élet megy tovább, és bár sok minden e rétegben és az
egész bolygóban hamarosan megváltozik, az élet egészének az eredője nem sokat változik,
csak a sikeresebben elosztó korszerűbb, fiatalabb rétegbe, szervezetbe áthelyeződik a
beérkező és a megszerzett energia és változtatóképes lehetőség újraosztása.
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Az élet egy idő után azt is felismerte, hogy a rendszeresen lokálisan telítődő azonos jellegű
hatások, a változásra először rosszul, de később a helyes irányba lódítva a dolgokon
élénkítően és megfelelően hatnak. Miközben az élet törekszik az egyenlőségre, a nagy
életnyomású egyenlőséget nem preferálja. Az életáramlás egyik fő hajtóereje a különbség, és
a jobb állapotok igénye. Ennek érdekében az élet egy része az egyre jobb állapotok felé
fejlődik, de eközben, ha a jó lehetőségeket egy helyre koncentrálja, a helyileg felszaporodó jó
miatt máshol kevesebb lesz belőle, azaz elromlik a környezet eredője. Ha a kialakult már túl
nagy különbség redukálása érdekében az élet komoly erőfeszítéseket tesz, akkor könnyen
eljuthat egy olyan átlagosan fejlett állapotba, amelynél viszonylag egyenletesen oszlik el
minden, amely megszűntetheti a nagyobb különbségeket, az élet egyik fő hajtóerejét. Annak
érdekében, hogy ez a túl nagy szimmetria egyszerre és többféle energiaszinten, nagyon nagy
életfelületen ne történhessen meg, az élet a térben és az időben és a fejlettségi állapotában is
eltolódott. Ahhoz, hogy a túl nagy szimmetria ne alakulhasson ki, kell lennie egy közös
többszörösnek, egy dzsolinak, amely szerepét a minden mást könnyen helyettesíteni képes
energia, pénz, cserearány átszámítását, az érték és a hatáscsere működését segíti. Ha viszont
akármiből helyileg, akár az energiából is túl sok lesz egy lokális életszíntéren, akkor már nem
működik a lendkerékhatás, amely átlendítheti a más dolgokban túl nagy szimmetriába került
életet a fejlődési holtponton, holtsávon. Valószínűen ez az oka, hogy az energiának tekinthető
legfejlettebb állapotú dolgokból, a pénzekből, és az aranyból relatív kevés, és mesterségesen
alacsony szinten tartott van közforgalomban, és mint az arany kiváltására kitalált értékcsere
eszköz, a pénz sem fejlődhetne káros telítettségbe. Ha a pénz, az energia, az arany, vagy és az
értékcserére alkalmas hatások túl egyenletesen oszlanak el, akkor megszűnik a kellő
különbség, és ezzel az dzsoli jellegű a hatáscserét segítő elszámoló eszköz kölcsönhatás
cserére alkalmassága.

Az elöregedett, korszerűtlenné vált ismeretalapok átugrása a következő generáció
felzárkózásának, az izotróp valóság megértéséhez szükséges korszerűsödésnek a
lehetősége.
A részlet arról szól, hogy amikor az aurában már nagyon sok lemaradás, korszerű részlet, a
centrálisabb rétegekbe eljutni nem tudó információt hordozó részecske halmozódik fel,
amelyet már nem képesek az előd szervezetek a folytonosságban keletkezett zavarok, rések és a káosz,
a lineáris sorrend felborulása miatt beépíteni, akkor az élet egyszerűen kihagyja a korábban
történteknek, a jelenben éléshez, a korszerű tudáshoz kevésbé érdekes, előzményeket. A
régebbi, de az újabb generációkat nem érdeklő, vagy és a számokra a továbbéléshez nem
alapvetően szükséges részleteket, a régi tudás alapok nagy része nem jut el a későbbi
generációkhoz, és a szerencsétlen szülők nem értik, hogy a csemetéjük miért nem képes
azonos értékrend szerint tanulni, dolgozni, a régi dolgokat kellően megbecsülni. Ilyenkor az
elöregedő, a korszerű információkban lemaradó idősebb előd rétegek között, az utód rétegben
torlódó, még túl idegen, még a belső melegfúziós szervezetektől a hidegfúziós környezet felé,
a külsőbb rétegekből a centrális melegfúziós szervezetek felé áramló, a de a vegyes utód
rétegben egymással szimmetriába kerülve megmaradó, felhalmozódó, kellő azonosságú, a
térszerkezeti fejlődésben analóg információk egymáson besűrűsödve lamináris áramlásba
terelődnek. Amikor a lineáris rendezettség, a később érkező tudás nem tud az előzményi, de
még be nem épült tudáshoz kapcsolódni, mert a káosz és a visszafelé fejlődésben ez a régi
rend szerinti tudatba, hatásba épülés ellehetetlenül, akkor a nemlineáris, túl gyors és az
információs támogatottság nem folytonos megérthető eseményrendbe épülése zavart kelt az
élet rendszerében. A már megismert életakadály előtti visszafordulás, a célok megváltozása és
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az ellenkező irányú célok kifejlődésekor rendezetlen állapot alakul ki, mint amiképpen a
postai küldeményekben, ha a címzett elköltözik és megváltozik. Ilyenkor nem juttatható ki a
levélinformációs a megadott címterületekre, és a postán benn tartatnak a küldemények,
várakoztatnak, keringtetnek, dokkoló pályára, rekeszekbe kerülnek, és csak akkor
áramolhatnak tovább, ha már ismertté válik a címzett új tartózkodási helye. Ilyenkor gyakran
az is előfordulhat, hogy a címzett előbb érkezik vissza a levelet feladói térrészbe, helyszínre,
pl., a rokonai falujába, mint az a levél, amelyben értesítik, hogy a feladók is elköltöztek.
Ilyenkor zavar van az információk továbbításában, amely miatt a folytonos áramlás megakad,
néha a visszájára is fordulhat, és a jelent eredményező folytonosság megértésében zavarok
alakulnak ki. A levelek és az információk csak gyűlnek, de a címzettek nem tudnak a
változásokról, mert valami kicsi ördög részecske mindig megakadályozza a változások
megismerését, a címzettek és az információk találkozását. A címzettek az elöregedett
információk tudatában gyakrabban tévednek, rosszul döntenek és elvétik az életakadályok
legyőzéséhez szükséges ugrást. Ha az idő a változás gyorsulása miatt felpörög, és egyre
nagyobbá válik az esemény sűrűség, a jelen élőrétegében élők, akikhez nem jutnak el a
kellően korszerű környezeti információk, lemaradnak az események fejlődéséről,
megértésétől. Mivel az elődök egyre többször még a régi és a meglévő információk alapján
döntenek, nemcsak időzavarba és megértési zavarba kerülnek, hanem korszerűtlenné válnak.
Ilyenkor nemcsak az egyes szervezetek, az egyedek öregednek el, hanem ha egy élőrétegbe
folyamatosan és tartósan nem jut el a korszerű környezeti információ, az érintett és
információ hiányossá váló rétegek is elöregedhetnek, korszerűtlenné válnak. Ezek a lemaradó
szervezetek lehetnek városok, vállalkozások, országok és kontinensnyi, vagy és élőrétegi
szervezetek is, amelyeknél közös az, hogy a velük kellően kölcsönhatóképes ritmusban
keltődő, nekik szóló üzenetek, isteni igék nem jutnak el a címzettekig. A fiatalabb utódrétegek
azonban egyrészt nagyobb frekvencián változnak, ezért a korszerűbb, nagyobb áthatoló
képességű, de kisebb tömegméretű, viszont gyorsabban és sűrűbben érkező információkra
fogékonyabbak, tehát az ilyen frekvencián érkező információs részecskéket megértik. Ez
azzal a következménnyel járhat, hogy a fiatalabb utód szervezetek nemcsak érzékelik, hanem
fogékonyan veszik és megértik a legújabb változások, kellően korszerű információit, amelyek
valamilyen szintről beépülnek a tudatukba, de a tudat alján az ősi, a dolgok megértését segítő
alapok jelentős része hiányos marad, tehát sok dolgot bár befogadnak, de nem értenek meg.
Nagy az esély, hogy a természet ilyenkor csúsztat, egyszerűsít, és egyszerűen kihagyja a fiatal
utódok tudástárából azokat a későbbi életükhöz már jellemzően nem szükséges, de az elődeik
által még ismert és elsajátított információk jelentős részét, amely mint alsó életrés elkíséri
őket az életük végéig. A jelen élőrétegén kívül fejlődő termoszférában nemcsak magasa
változás sűrűség és az időre jutó impulzusszám, hanem rengeteg fiatal és korszerű
információs részecske keletkezik, amelynek jelentős része a belső rétegek felé is terjed, de az
idősebbek az eltérő frekvencia, vagy és a folytonosság hiánya miatt egyszerűen nem észlelik,
vagy és esetleges észlelés esetén sem értik meg. A sokkal fiatalabb, és magasabb frekvencián
változó, e részecskékre fogékony, és kellő folytonosságú fiatal utód szervezetek azonban
észlelik és veszik ezeket az információs részecskéket, és mivel még alacsony a belső
életnyomásuk, mint a szivacs, szinte szívják magukba e korszerűbb, de a régitől eltérő tudást.
Az idősebb generációk egész nemzedékei együtt öregednek el, válnak korszerűtlenné és
alulinformálttá, együtt öregszik el a rétegük, de a túl sok hiányosságot és zavart, lemaradást
már nem tudják behozni. Ilyenkor egy gyenge megértésű osztályban az egész osztályt
megbuktatják, de ez rossz fényt vet az elégtelen tudást létrehozó, a felzárkózást nem segítő
tanítókra, ennek ellenére visszaminősítik, és évismétlésre, a kellő időben meg nem tanultak
bepótlására kényszerítik a nebulókat. Ha azonban az erről nem tehető azon fiatal réteget
továbbengedik, amelynek már ismerten nem lesz szükséges az elavult tankönyvek alapján
elavult és korszerűtlen tudást tanítók által átadott, e jövő aspektusából nekik haszontalan
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információkra, akkor a meddő tudás hiánya nem okoz zavart az ő fejlődésükben. Tehát
tételezzük fel, hogy alapos oka van a természetnek arra, hogy a régi és korszerűtlen
információs tudást ne erőltesse a fiatalok fejébe, hanem kihagyva e tudást, őket a korszerű
információban fejlesztve, a saját jövőjükben fontosabbá váló dolgokra tanítsa meg.
Az utódnak, a felzárkózás érdekében el kell engednie a régi információs alapok bepótolási
lehetőségét, és egyel későbbi tudásszintről indulva, korszerűbb ismeret és részecske készlettel
kell nekivágnia az életnek, hogy a későbbiekben körülötte kifejlődő a régitől jelentősen eltérő
valóságban majd megállhassa a helyét, nem kell mindent megtanulnia a múltról. Ezt az előd
szervezetek az utódok elbutulásának, a hagyományok egyre kevésbé folytatásának betudva
nem igazán értik. (Lásd a hegedűs a háztetőn). Pedig ez az egyszerűsítés, a túléléshez már
szükségtelen tudás átugrása, kihagyása csak önvédelem, a megváltozó környezetben
szükséges életben maradás feltétele. A tudat szelektál, és amikor sokkal gyorsabb, azaz
nemlineáris a fejlődés, a régi és már szükségtelen, túl nagy szimmetriába, semlegesítésbe
került információkat el kell engedni, vagy és már beépülni sem kell hagyni az ezekkel
lelassuló, időreakciós késedelembe kerülő szervezetekbe. Már a meglévő és továbbélő
szervezeteknél is nagyon fontos a rendszeres selejtezés, a korszerű és megtartandó
információk újrarendezése, és elkülönítése a már nem kellően korszerűektől, az elengedőktől.
Az egyszerűsítés, és az éppen nem szükséges ismeretek kihagyása az élet természetes része.
Az élet végén, amikor az előd szervezetek és az utód szervezetek közötti határok lebomlanak,
és a nemlineáris életváltozásban globalizáció fejlődik ki, az addig a környezetben
várakoztatott, a mennyiségében, a tartalmában és a minőségében is változó továbbfejlődő
információk egyszerre közös rétegbe kerülnek, és az addig sok mindent még e részletek
hiánya miatt nem megértő utódok hirtelen megértenek. A beérkező, és a dolgok megértéséhez
addig hiányzó információs részletek kiegészítik, helyükre teszik az összefüggéseket, és a
korábbi felületes résztudásból megértés és életbölcsesség fejlődik ki. Ez az állapot az igazi
nagykorúvá válás időszaka, a függetlenség keservesebb, de felelősségteljesebb időszaka.
Miközben az élet az első harmadának a végén nagykorúvá és csak látszólag függetlenné válik,
de a még élő elődök, szülők miatt ez csak elengedett, lazított gyeplőnek tudható. Az életkor
második harmadának a leélésekor, a legidősebb, már eltartandó generáció családba
költözésekor, vagy és gondozásra szorulásakor, a termelők és a fogyasztók rossz arány változásakor,
vagy és elmenése után alakul ki az addig átlagos, addig középkorú réteg valódi felelős
nagykorúsága, az igazi függetlenség napja. Ilyenkor az átlagos addig vegyes és középkorú
rétegnek a nyakába szakad az örökség, és az öregség, az életalkony negyede, a szerveződési
ősz is megkezdődik, és a nagyobb tér, nagyobb gonddal, az igazi gondviselői felelősséggel
jár. A szülői neutrális határrétegek lebomlásakor, az elődök elhalásakor sok addig a
környezetben feltartóztatott, az utódok által nem ismert tudás, vagy és fontos összefüggés
válik megérthetővé. Sok titokról lekerül a fátyol, és az addig istenített bálványozott isteni
elődök, szülők jelentős részéről kiderülhet, hogy csak gyarló ember volt, akinek éppen olyan
tévedései és bukásai, esendőségei is voltak, mint bármelyikünknek. A keresztény egyház
hatalmas erőket mozgatott meg, hogy ne derüljön fény Jézus emberi mivoltára, gyarló és
esendő életére. Pedig Jézus is éppen olyan megértő, megvilágosodott ember volt, mint Mózes,
mint Mohamed, vagy Leonardo. Az élet mulandóságát, és az elvesztett isteni elődök, az
elveszett néhai paradicsom hiányát nehezen dolgozza fel az élet, de egy idő után mégiscsak
megérti a bölcsességhez hiányzó összefüggéseket, és miközben mások felett felelős
Gondviselő Istenné válik, megérti, hogy mi a sors, és hogyan működik a Gondviselői
rendszer, és e folyamatban melegfúziós, elöregedő szervezetté válva átveszi az életáramlás
aktív harmadik harmadában az őt megillető helyét és rendezői szerepét. Az élet végére, ha
eljutunk a megértésig, a megvilágosodásig nemcsak bölccsé, hanem a nálunk tanulatlanabb,
fiatalabb, még kellő megértéssel nem rendelkező élet felett a gondokat átvevő, megoldó
Gondviselővé, isteni lénnyé válunk. Ehhez azonban végig kell járni a Tao útját, a
tudatfejlődés és a megértés, a bölcsebbé fejlesztés iskoláját.
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Egy érzékeny, finom, kellően bonyolult szerkezetet, szervezetet – mint az élet, ha elromlik, csak azok
tudják, csak azoknak szabad megjavítani, akik már megértik, és ismerik a szervezetek működését és
külső belső mechanizmusát. Ha valaki a nélkül nyúl egy hozzá képest túl kényes, túl kicsi és érzékeny
alkotókból szerveződött szerkezethez, mielőtt ismerné annak a működési elveit, elrendeződését,
könnyen sokkal nagyobb kárt tehet, mint amennyi haszonnal jár a beavatkozása. Valószínűen ez az
oka, hogy az élet jellemzően alulról épített, működtetett és szabályozott, azaz nagyon kicsi
energiaszintű érzéseket keltő információs hatásokkal javított, korrigált. Ha nagyobb energiaszintű,
durva ,,részecskékből,, szerveződő életszint avatkozik be a kisebbek sorsába, akkor könnyen úgy
járhat, mint amikor az elefánt betéved a porcelánboltba.

A korszerűtlenné váló, és elöregedő sötét középkor elhalása után, gyakorlatilag az 1500-as
években alakult ki a második nagy népvándorlás, a nagyobb energiaszinten szimmetriába
kerülő élőrétegünk elhalását és, lebomlását követő megújulása. (Hasonló nehéz időszak volt
Krisztus idején, és ezt követően az ötszázas években, majd ezerben, és már ismerjük, hogy a
2000 körüli időszak is a körforgást felerősítő, nemlineáris idő). Az 1500 előtti, a tudásban és a
megvilágosodásban hiányos sötét időszakot felváltotta fel a reneszánsz, a megújulás, a
korszerűsödés, és a rétegünkben a rossz élet megfiatalodott.
Ezek szerint átlagosan ötszáz évente egy nagyobb felmenői réteget, időbeli határfelületet
metsszünk a Nappal együttáramló bolygónkkal, amely alatt lévő alharmonikusok ötven és
százévente kisebb szimmetriákat, de felette időnkénti, négyszeres (valamilyen rendszer körüli
keringésre jellemző éves halmozódással) sokkal nagyobb korszerűtlenné válás és megújulás
fejlődik ki az élettérben. A felmenői harmonikusok, téridőhatárok metszéseikor, valószínűen
ötszáz, ezer, ezerötszáz és kétezer évente egy nagyobb energiaszintű felmenői közös réteget,
időbeli határfelületet metsszünk, amely nemcsak Jézus, az ember, de az isteni szervezettség genetikai
utódja megjelenésével kezdődött, hanem a korábbi időszakban éppen olyan meghatározója volt
a Földi életfejlődésnek, az evolúciónak, mint utána. Természetesen ennél sokkal nagyobb
ritmusú felharmonikusok is vannak, amelyek a kb. 2200 éves (nagyévi hónapnyi időszak)
rétegváltási ciklusok felett 6840, (nagyévi negyedéves) és kb. 12400, (nagyévi félév), és
25800 éves, a Nappal együtt a nagyévi keringés az Alcyone tengely körüli nemlineáris
időszakok is tarkítják a változás lehetőségét. E feletti ritmusokról az Aspektus 6, a Szintézis 180.
oldala körül részletes leírást, átgondolást talál az olvasó.
Az a gond az időszámításunkkal az, hogy a mai Gergely naptár szerinti időszámítást többször
manipulálták, nem egyértelmű indokok és okok alapján a pontos kiszámíthatóságát módosították. Egy
525–ben Rómában élő szerzetes Dionysius Exiguus a 284-ben uralkodó Diocletianus császár után 248
évet, azonossá teszi Krisztus születésének, azaz a keresztény időszámítás kezdetének tekintett Krisztus
óta eltelt 532 évvel. Ennek alapján tehát csak akkor felel meg a mostani időszámítás az évek valóságos
számának, ha a Diocletianus császár uralkodásának az időpontja valóban Krisztus után 284-ben
történt. Erről azonban nincs semmi bizonyosságunk, ezért lehetséges, hogy a 2012 év, ennél 10-50
évvel kevesebb, vagy akár több is lehet.
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Az izotróp valóság állapotának az elérése a családban:
A szervezetek egymás körül és a közös térben áramlása során, az életfelületre, az életsíkunkra
merőleges élettengelyű emberi szervezetek és a lamináris bioszférai rétegben élő életbuborékok
felületén élő részecskék élethálót alkotó keveredésében élnek. A korábban domináns
szervezetekből már kiváló, a hidegfúziós irányzat, a makrokozmosz felé tovább szakosodó
felmenőket tartalmazó rétegek feljebb, a fejünk feletti rétegekben kijjebb találhatók. A külső
rétegekből befelé, a bolygóközpont felé lefelé áramló részecskéik lokalizálnak bennünket a
realitás átlagos állapoteredőjű talajára. Az ilyen felmenői hidegfúziós fegyelmezett neutrális
réteg, a szervezetben elsősorban az agyi területet, a felső testrészt és a tüdőt, a légzést
dominánsan befolyásolja, de a rétegük alsó határa valószínűen a kinyújtott karok és a már
vegyes eredőjű szív, a mellhártya magasságában található. A melegfúziós irányba
szakosodott, előttünk élt szervezetekben egykor domináns, de a magasabb változás sűrűség, a
nagyobb frekvencia felé fejlődő felmenői részecskéink jellemzően a lábunk alatti talajréteg és
az ágyéki rész magasságáig, a hashártyáig terjedő lamináris, melegfúziósabb rétegben élnek,
amelyek nemcsak átjárnak a náluk is fejlettebbek talajban lévő rétegeibe, hanem aktív
kapcsolatok szövevényével, részben melegfúziós húrokkal kapcsolódnak a melegfúziós eredőjű
életháló rész déli szövevényéhez. A leírást segítő ábrákat lásd az Aspektus késői könyvekben, Pl. a
Tao útjában és a Leonardo féle emberalak jelenben élő életbuborékot bemutató ábráin.

Az életben mennyként és pokolként ismert, a jelen átlagos lamináris rétegével közvetlenül
határos élőrétegek nincsenek olyan messze a mi jelenben változó életsíkunktól, sem térben,
sem időben, mint amilyen messzinek képzeljük. A jelenben velünk időben és térben is együtt
élő, oldalági közeli és távoli rokonaink, a saját lamináris rétegünkben velünk együtt
változnak, a felsőbb, északi hidegfúziós és a délebbi melegfúziós alsó réteg életbuborék határfelületeinek a
jelenünkben a hashártya és a mellhártya összeérő felületei között. A két, térítői rétegnek is
nevezhető hártya között, a jelenben élő és sikeresebben keveredő élet, a nemi éréstől kezdve a
nemző és fogamzó képességig domináns, amelyben a jelenbeli valóságunkat erősebben és
kevésbé erősen befolyásoló oldalági életbuborékok között találjuk meg a környezetünket
képező helyünket, a saját szervezetünk által örökölt és éppen megtartani képes élettér részét.
Az oldalági rokonokból, főleg a jelenben élő és genetikailag is közelebbi testvérek
életbuborékjai erősebben befolyásolják a valóságunkat, de az azonosságban is távolabb lévő
rokonok egymással kellő azonosságú körei egyre messzebb találhatók a szervezetünktől. A
közvetlen közelünkben már nem domináns, de a jelenen, az átlagos, kellően vegyes
rétegünkben változó, a jelen életteret aktívan befolyásoló, állandóan javító, helyreállító
indomináns rokonok részecskéinek az életbuborékjai találhatók. A rokoni életbuborékok
felületén áramló részecskék előrül, hátulról és oldalról is beérnek a testünket képező
életörvény felületig, és a fiatalkori karcsúságunk bizonyítja a közelben is meglévő, az
életterünket oldalról lokalizáló, vagy éppen valamely irányban engedő irányú
közreműködésüket. Amikor a szervezetünk sikeresen egyeztet e közel egyenrangú, a jelenben
velünk aktívan és elkerülhetetlenül de engedékenyen együttváltozó, túl nagy azonosságú, de a túl sok
antigént tartalmazó idegen és ellenséges hatású genetikai társainkat tőlünk elválasztó, jelen
lévő, de a kisebb sűrűsége, a mássága, vagy az eltérő frekvencián változása, a jelenünkre veszélytelen
neutrális részecskéi miatt általunk miatt nem látható életbuborékok közösségeivel indomináns szervezetekkel,
akkor az életünk sikeresebben változik. Ilyenkor lehetővé válik valamely irányba az
elmozdulásunk, az odébb állásunk, a járásunk. A valószínűen már nagyon elporladt, a levegő
molekulái között is elférő, a térben e molekulák között nagyon könnyen áthelyeződő, a
nyomásváltozás legkisebb értékeit, a szándékainkat, de az éppen kevésbé domináns szomszéd
életbuborékok felületén élő, kellően vegyes, átmeneti részecskéket is megértő, a saját
szervezetünkben is átjáró, de már a szomszédjainkkal is kellő azonosságú, könnyen keveredő
részecskék azonnal engednek, ha arrább mozdulunk. A tér és helyváltoztatás közben szinte
azonnal, - rajtunk át, vagy bennünket megkerülve - visszaáramolnak abba az őket a kisebb
nyomása, a nagyobb azonossága miatt befogadó térrészbe, amely felől elmozdultunk. Ilyenkor
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helyreállítják az auránk épségét és az izotróp, antigénektől is elválasztós semleges réteget. Ha
tehát előre teszünk egy – két lépést, előttünk lévő térrészből azonnal kiszorítjuk a kevésbé
domináns, elporladt, kisebb hatóképességű, de az auránk részét képező részecskéket, akik
azonban vagy a szervezetünkön keresztül (ezek a radikálisabbak) vagy annak a
megkerülésével, ezek az alkalmazkodóbbak, a nagyobb nyomásúvá váló élettér részből a
mögöttünk egyidejűleg alacsonyabb nyomásúvá váló térrészbe át tudnak átáramlani. Aki az
áramlás fizikát és a gázok áramlását ismeri, ezt könnyebben megértheti. Tehát az auránk nagyobb
része folytonosan követ bennünket, de közben áramlik, áthelyeződik és keveredik a testünket
képező szervezeti központunk körül. Amíg megfelelően szervezett, a környezettel
folyamatosan egyeztetet, összehangolt együttváltozás, együttfejlődés és egymáshoz, valamint
a közös isteni térhez, és a benne élő más szervezetekhez is megfelelő alkalmazkodás alakul ki,
addig az életváltozás viszonylag lineárisan és kiszámíthatóan folyhat. Ha azonban a
szervezetünkben, a szervezeti nyár elérésére, vagy a túl nagy gerjesztés miatt túl nagy belső
nyomás, és ennek következtében a saját élettéri felfúvódás alakul ki, az auránkat kisebb térbe
kényszerítve az átjárási lehetőségeit csökkentjük, és ezzel a szervezetünknek az életenergia, a
Csí áteresztő képessége lecsökken. Minél nagyobb a szervezet tér életnyomása, annál jobban
sarkosodik az életbuborék, és az ideális gömbszerkezetek a rendelkezésre álló térbeli helyeket
egyre jobban kitöltve ionizálttá válnak. A rendelkezésre álló életháló cellái ilyenkor
pentaéder, oktaéder, dodekaéder stb., geometriai formákat vesznek fel, és az egyre több
részletében telítetté váló, kitöltődő térben a Csí áteresztőképesség jelentősen redukálódik. Ez
azzal a következménnyel jár, hogy az auránk rekonstrukciója, helyreálló képessége, épsége és
állapota romlik, és a torzulástól elvékonyodó semleges rétegen könnyebben áttörnek az
antigének, az ellenirány és ellenhatás állapotában változó ellenségeink. Az átlagos utód
réteget a külső tértől, és e térrészben változó antigénektől a már neutrális előd, és az élettérbe
még be nem épült utód felmenői részecskék védik, míg a belső mikrokozmoszi ötödik
dimenzióban a még neutrális részecskék, és a melegfúziós szervezetbe távozó, szakosodó
idősebb generációs elődök védik. A szervezeti tér nemcsak kívülről járható át a sokkal
nagyobb áthatoló képességű, fejlettebb szervezetek által, hanem belülről is szükség van a
rombolás megakadályozására, a bejutó és a belső térrészekben kifejlődő antigének és a
szervezet életesélyeit rontó idegenek eltávolítására. A külső térből érkező antigének és
ellenségek ellen megvédő aurán állapota, egészsége, átjárhatósága szoros állapotösszefüggésben van a saját szervezetünk testi és lelki egészségével. Ha az aura a külső lélek
megbetegszik, a szimmetriája torzul, ha a Csí, az életerőt adó lélek nem tud szabadon
áramlani, akkor a testi szervezetünk is sérülékennyé válik a támadásokra, és az idegen
behatások megbontják a testi egészségünket. A test betegsége akkor fejlődik ki nagyobb
energiaszintre, szimmetria hiányra, ha a lélekáramlás és az információáramlás, a szükséges jó
elosztás a szervezetben rosszabbá válik.
A környezeti eseményekben keletkező részecskéket át nem eresztő, a nagyobb belső nyomás
miatt a határaikat is lezáró, a környezettől, és az ottani változás fejleményeitől is ezért egyre jobban
elszigetelődő, a valós eseményektől elmaradó tudatúvá váló szervezetekben nem alakul ki a
szükségszerű izotróp állapot. Ilyenkor a szervezetbe erőt, információt és könnyed rendezett
hatásokat szállító életerő, a Csí, a még kellően kölcsönhatóképes méretű tömegben és
frekvencián változó részecskéknek a szervezeten átjárása, a jó hatásoknak az át és beszállítása
is megnehezül. A nagyobb belső életnyomás egyrészt ionizáltabb állapotba gerjeszti a
szervezetben változó részecskéket, az ideális esetben ekvipotenciális, nem torzult gömbszerű
életbuborékok határfelületei sokszögletűvé válva benyomódnak a más, szintén sarkosodó
életbuborékok között lévő élethézagokba, és egyre jobban lezárják az átjárási, átáramlási
lehetőséget a környezetből a szervezetbe be és átáramlani igyekvő részecskék előtt. A
környezet eseményeitől és az izotróp valóságtól egyre jobban elszigetelődő szervezeti térbe
csökken a hatás be és átáramlás, a friss életinformáció, és lelassul a keveredés. Minél
nagyobbá válik a melegfúziós, kiterjedő állapotban a belső nyomás, annál nagyobbá válik a
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környezettől az elszigetelődés, és annál eredménytelenebb lesz a keveredés, és a
környezetként ismert nagyobb egésszel a hatás és az információ csere egyre jobban
ellehetetlenül. A növekvő tömegszám miatt besűrűsödő, vagy és ezt követően egyre kisebb
térrészbe szorított, és látszólag a legnagyobb hatóképességét vagy és méretét elérő, a térméretben
és az életnyomásban, az aktív energiában kiteljesedő, melegfúzióssá váló, ettől kezdve az életerőt
szállító részecskék néhány szintje által kikerült szervezetekben lelassul az információ és a hatáscsere,
szinte megáll az idő, és lelassul, az izotróp környezettől elmarad a fejlődés. A növényeknél
ezt az állapotot a jelen lévő energiahordozók beszáradásaként, a növények elszáradásaként
észleljük. Az elszigetelődő szervezet és a környezet között csökken a kapcsolat, a
folytonosság, egyre több életfrekvencián, részecske méretben szűnik meg az áteresztő
képesség. A megfelelő információs hatáscsere hiányában, az elszigetelődő szervezet nem a
jelen állandóan fejlődő, változó képzetében él, hanem ettől lemarad, és az elszigetelt térben a
továbbélése során a korábban beépült, jelenlévő információs részecskéket, információkat és
hatásokat kezdi el egyre gyorsabban, a lemaradását behozni igyekezve cserélni. Azonban a
rossz és kevésbé változó valóságot a fiatal és változatosságra vágyó élet nem kedveli, ezért a
környezetbe kiküldésre kerülő részecskékből egyre többen nem érkeznek vissza, és a még
kellően mozgásképes elektronjait elveszítik az elöregedő, elnéptelenedő, az állapotukban
konzerválódó, beszáradó szervezetek. Ilyenné válhatnak a katonás rendet és fegyelmet tartó
neutron csillagok, amelyekből kiszorul a rossz, a változás és az életerő.

Mivel azonban ezek a már túl közismert elavult szervezetek és információk, (állandóan a
reflektorfényben fürdő) a saját elmaradott konzerválódott tudásukban egymásnak tetszelgő belső
közéleti és a politikai, a nem fejlődő tudásinformációkat ismétlő celebeket, - amelyeket egy idő után a
szervezetében lévő minden részecske már nemcsak egyformán jól ismer, - megunják, és a megmaradók
változatosabb, érdekesebb információs hatásukra, újdonságokra vágynak. Mivel a külső
izotróp tér valósága csak korlátozott mennyiségben és irányított, ellenőrzött csatornákon
áramlik be, a teret dominánsan uralók nem egyformán osztják el a hatásokat, ezért a jobban
értesültek és a korszerűbb információkkal ellátott, a folytonosságait és a kapcsolati
szövevényét megtartó szervezetek informáltabbakká, többet és korszerűbbet tudókká, a
többiektől differenciáltabbá válnak. Az irányítva beáramló fejlődés ilyen fejlett, de kifelé
konzervatívok által folyamatosan ellenőrzött, kisajátított, irányított, szervezett állapotában, az
információs hatások a Csí, az életerőként ismert változatos eseményátélést szállító angyali
információ lassabban áramlik, nem jut el mindenkihez, és ezért nem alakul ki egyszerre
tudásbeli és hatóképességbeli egyenlőség. Lesznek, akikhez sokkal több aktuális korszerű
információ, tudásrészlet és megértés jut el, amelytől ezek a szervezetek a környezetükhöz
képest okosabbá, bölcsebbé, többet tudóvá válnak. Az életáramlás megfeneklésének az egyik
megakadályozási lehetősége, hogy teljesen izotróp, egyenrangú állapot ne alakulhassék ki. Ha
megszűnik a különbség, az életáramlás hajtóereje, az élet megfeneklik. Ugyanez történik, ha
mindenkinek azonos mennyiségű, egyformán elosztott tudása, energiája, pénze stb.
keletkezik, mert ha mindenki által minden elérhető túl egyformán jó állapotba kerül az élet,
azonnal felhagy az életáramlással, elkényelmesedik, megállapodik, és csak a hozzá eljutó
információs morzsákon táplálkozva, inaktív állapotba kerül. A TV-k elé és a már akár
térhatású, a valós életet tényleges szellemi értékek helyett illúziókkal és látszatvalósággal
tápláló szórakoztató eszközök világában az életáramlás lelassul, a cselekvés redukálódik, a
mozgás inaktívvá válik, és az életáramlás csökkenése a létezés Mohamedi állapotát veszi fel.
Ilyenkor nem az élet rohangál, fiatal Mohamedként a hegyhez, hogy megmozgassa a világot,
hogy egyre érdekesebb változatosabb, életerőt adó információs hatásokhoz juthasson. Az
életfelületet dominánsan uraló, de az életáramlást állandóan elterelők, befolyásolók a valódi
életáramlás helyett az érdekeiknek megfelelő információt juttatják el az inaktív illúziós lét, a
nemlét, a passzív létezési formát választóknak, az életáramlási lehetőséget feladóknak. Az
életáramlás és a személyes életélmény megszerzési, megtapasztalási, átélési lehetősége
azonban nem létezhetne, ha a térben létező érzékelési és tudati képességekkel is rendelkező
élet egy része, nem választaná az inaktív, kis térben elférő békés, vegetáló és olcsó, sok
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energia leadást nem igénylő lét lehetőségét. A fiatalok, a még személyesen át nem élők, a jó
és a rossz valóságokat még megkülönböztetni nem képesek kellően szabad életáramlásra csak
akkor marad kellő tér és lehetőség, ha az élet nem egyenletesen oszlik el, ha egy része kisebb
térbe és inaktív állapotba kerül, ha kikapcsolódik az életáramlás aktív állapotából. Ha az érző
élet egy részét kisebb térbe, nagyobb sűrűségbe, egyenetlenül osztjuk el, akkor, a nem áramló,
létezést vállaló, centralizált de inaktív szervezeti közösségek között sokkal több hely és tér
marad az életáramlás biztosítására. Az isteni téridőben valószínűen sokkal nagyobb a rend és
a tervezett szervezettség, az együttműködés, mint amiképpen mi elképzeljük.
A passzív létezés általában függőségbe kerülés miatt alakulhat ki. Ha az életnek már nem kell
küzdeni, mert szinte minden az otthonába és helybe jön, a mozgás redukálódik. Ha az igények
a függőségben tartó, készen kapott hatásokra lecsökkennek, akkor a sok jó és a szervezetben
előállítható dolog helyett, valami import kívülről bevitt pótlék, termék tölti fel az élet egyre
sekélyesebb igényét. Ilyenkor a nem megtermelt élelem, nem hazai gyógyszer, és minden más
hatóanyag külföldről áramlik, és a kapott hatásokért egyre többel, a jövőjével fizet a
függőségbe kerülő. Ha már lusta mozogni, dolgozni, termelni, könyvtárba, moziba, színházba
menni, egyre otthonülőbbé válik, a Tv képernyője és a konyha között vegetál. Ha a
függőségben eljut az alkoholig, a szervezete által teljesen készen kapott, a folyadékok
többségében könnyen oldható olcsó energia mindenhová eljuthat, és egyre kevesebbet kell
tenni az életben maradás illúziójáért. Ha azonban elvonás alakul ki, a függőségbe került
szervezet ettől kezdve mindent megtesz és uralható, befolyásolható, irányítható. Az
alkoholisták már nem az életért, hanem az életálom illúziójáért élnek, a szervezetüknek
szükséges változást, a belső energiaigényt, az életfolyóik alkohollal-elárasztásával minden
részükbe eljuttatják, de nagy árat fizetnek a folyamat végén az elveszett függetlenségért.
Hasonló a droggal magukat ámítók sorsa, de sok más szer képes az önállóság elvesztésért
illúziókat adni cserébe, hogy a rossz útra tévedt szervezetet szolgává és zombivá degradálja.
A cigaretta füst, a nikotin függőség hasonló drog, csak az a különbség, hogy az életélményt
stimuláló szer, nem a folyadékban és oldatban, hanem a gázokból belélegezve jut a tüdőn át a
véráramba és a szervezet részecskéibe. A nikotin és a füst, a pokol emlékezetes illúziója
nagyon kisméretű részecskékben könnyen bejut a szervezetekbe, és mint az alkohol, a drog
képes átjutni az agy neutronjait elválasztó védő agygáton. A hatóanyagokkal befolyásolt
szervezet tudata ettől kezdve manipulálható, az élet már csak képzelt illúzióinak a megtartása
érdekében bármire rávehető. A drog és a mámor, a szex és a részecske szaporodás, a
mennyiségbe fejlődés, a minőség elvesztése összefügg a rossz irányú fejlődéssel, amelyet a
pokolra jutás útjaként ismerünk. Azok azonban, akik e függőségeket létrehozó szervezeteket
az uralmuk, befolyásuk alá hajtják, annál valóságosabb életet élnek, utaznak, vígadnak, szinte
mindent megengedhetnek maguknak, de józanok maradnak, a mámort okozó illúziókeltő
szereket csak a befolyásolhatóknak tartogatják.
Az átlagos életminőség romlásával, a visszafejlődéssel egyre igénytelenebbé válnak a korábbi
generációkat követő utódok, de a szerencséjükre, eközben egyre igénytelenebbé válnak a kaotikusabb
környezeti szereplők is. A melegfúziós állapot felé, a tudatban visszafejlődő, de az energiaszintben növekvő,
romló és lepusztuló környezetben az igény és a precíz kínálat csökkenése a minőségi életből a
mennyiségi élet, a fúzió megszaladása és a teljes káosz felé viszi az ilyen irányt vevő evolúciót!

Térjünk vissza a gondolat fonalával az elszigetelődésbe kerülő, melegfúzióssá, belterjesebbé
váló, a saját információit és hatásait továbbszaporító, az azonosságban megszaladó ionizált
állapot, a melegfúziós elszigeteltség kialakulásához. Akár egy gramofontű megszaladásának,
és folytonos azonos menetbe, zárt hurokba fejlődésének is tekinthető, amikor az élet a kellően
változatos, mindig más lehetőséget adó fejlődési spirálból, az élet jó dallamaiból kikerülve
eltéveszti a menetet, és akár sokszorosan visszacsatolt zárt hurokba téved. Amikor az élet
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olyan fejlődési akadályhoz érkezik, amelyet már nem képes átlépni, amelytől visszahőköl, a
folytonossági zavarba kerülő legfejlettebb elit is eléri a saját fejlettségének a korlátait. A
repülő gépeknél a hanghatár elérését hangrobbanás követi, amikor a repülőgép utolérve
lehagyja a saját maga által keltett energia hullámokat, és már gyorsabban fejlődik, halad, mint
az általa keltett részecske hullám. Ez az állapot a szervezeti vaksághoz és az előrelátás
hiányához vezet. A dolog következménye, hogy a szinte vakon és kellő előrelátás nélkül
fejlődő élet nem veszi a kisebb részecskéinek a jelzéseit, és a szükséges megfontolt stációs
haladás mellőzésével előbb cselekszik, rohanva fejlődik, és csak később veszi észre, hogy egy
általa még áthághatatlan, fejlődési robbanást, differenciálódást kiváltó akadályhoz közeledik.
Ha egy szervezet gyorsabban fejlődik, mint amennyire az auráját képező kisebb méretű
részecskék képesek haladni a téridőben, akkor sokkal kisebb tömegszámú, nagyobb
áthatolóképességű, kisebb egyedi részecskékre kell megfiatalodnia, hogy a megfelelő
előrelátását visszaszerezhesse. Az élet nem a szemével, hanem a tudatával lét, és az
életpiramison keresztül kapja a környezeti információkat, Ha ez az életpiramis nem teljes, a
torzult, vagy és hiányos, elmaradott aura miatt a test is sebezhetővé, megbetegedővé válik.
Ilyenkor, ha a már elöregedett, rosszul szervezett elöljárók, - észleve hogy rossz irányba
haladnak - visszafordulnak, és azonos menetben kerülve, keringve torlódnak az utánuk
jövőkkel, az átlagosabb, jobban keveredőkkel. Ez egyrészt a saját életspirál fejlődési
meneteinek a zárt hurokba visszafejlődésével rövidzárlatot, és ellenáramlást, majd kisülést
okoz, amely nagyon magas impulzus sűrűséget és nagyobb életnyomást, nagyobb változás
sűrűséget és gyorsabb differenciálódást, szervezeti nyár állapotot hoz létre. Mivel a
nagynyomású, határaival önmagába, zárt, öngerjesztő, többszörösen visszacsatolt hurokba
záródó, elszigetelődő élőrétegen még nem tudnak továbbáramlás közben áthatolni az ehhez
nem kellően fejlett részecskék, ezért az életakadálynál, torlódásra, útválasztásra, elterelődésre,
az életakadály valamerre megkerülésére, vagy az erre sem hajlandók, a túl merevek, elmeszesedettek, a
másoknak áramlók és az idegenebbekről visszapattanók, visszaterelődők részben bomlásra, a
tisztítótűzben irányváltoztatásra és visszafordulásra kényszerülnek. Az élet nem tud nagyon
eltávolodni a kellő azonosságú már megismert rétegétől, a már ismert környezettől, csak
fokozatosan képes alkalmazkodni. A túl nagy életakadálytól visszaforduló túlfejlettek, és a
lemaradók, a még nem teljesen leszakadtak rétegei közé szoruló átlagos, jelenben élő élet,
kiszorul a neutrális előd és utódréteg közül, a hálószobából, a nagyon védett, az izotróp teljes
valóságtól eddig elszigetelt belső térből. A globalizációként ismert, az elődöket és az
utódaikat elválasztó neutrális, elszigetelődő határfelületek lebomlása azonban azzal jár, hogy
a szigetelését vesztő rétegbe szinte akadálytalanul áramlanak be a környezetből a réteg
ellenfelei, ellenségei, az antitestek és az antigének, azaz a kifejlődött életváltozatoknak
ellenhatású, egyre sikeresebbé váló szervezetek. A saját rétegükből kiszorulók
továbbfejlődésre és gyorsabb differenciálódásra késztetik, az általuk egyre jobban gerjesztett
jelenben élő, de náluk idősebb oldalági rokonaikat, aki kijjebb és távolabb kerülve, keringve a
kezdet terétől egyre erősebben differenciálódnak, szakosodnak, és továbbfejlődés előtti
útválasztás elé kerülnek. A jelen átlagos, jobban keveredő teréből a legnagyobb
szimmetriában változó életsíkról, az életháló más részei felé kiszorulók, továbbfejlődők,
tovább szakosodók az áramlási irányban lévő, kellően zárt, telített életbuboréktól, a jelenben
lévő társaiktól nem tudnak azonos irányban a lamináris síkon tovább áramlani, ezért újra és
újra választások elé kerülnek, tovább fejlődésre, döntések meghozatalára, elterelődésre,
helykeresésre kényszerülnek. A szervezetekben a részecskék ekkor szembesülnek a minden lehetséges
izotróp valósággal. Az embereknél a belső rétegekből a deréktájon kiáramló részecskék elérik az eddig nekik
ismeretlen inaktívnak látszó, az áramlási irányba eső, már nem olyan nagy azonosságú életbuborékok sodrását.

Ez a nagykorúság, a felnőtté és a függetlenné válás időszaka, amikortól az addig eltartott,
ingyen élő, ez miatt sok téveszmével rendelkező szervezetek úszógumit képező toroid gyűrűben
kikerülnek az apai és anyagi lét, a hideg és a melegfúziósabb rétegek közös határfelületére, és
elkezdik a védetlen térben az átlagos és jobban keveredő izotrópabb élethálón, sokkal
nagyobb szimmetria felületen a kezdet terétől az önálló kifelé áramlást. Ha a továbbáramlás
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azonos irányban gátolt, akkor az elterelődők, az egymáson, vagy és az idegenebb
részecskéken, vagy az ágyék magassága és a talaj között keresendő melegfúziós déli pólus,
felmenői közös réteg felé, vagy a hidegfúziósabb északi pólus, réteg, szervezeti felmenői, kb.
a fejmagasságban keresendő előd közösség rétege felé terelődnek. A jelen teréből kiszorulók a
nekik új, ismét nagyobb azonosságú de idegen izotróp valóságú rétegekbe befelé áramolva,
részben ismeretlen állapotú, keverékű, az átlagos vegyes réteggel határos, de kijjebb, vagy
beljebb lévő felmenői közös élőrétegekbe kerülnek.
Az elszigetelődő, a környezettel folytatott életcserében kevésbé áramló, ezért is nagyobb
nyomásúvá váló terekben lelassul a Csí csere, az információ és a könnyű kis és jó hatások, a
gyengéd cserélődés, a fejlődés, és ezért a belső áramlás kaotizálódása miatt egyre magasabb
impulzus sűrűség, a szaporodás gyorsulása alakul ki. Az egyre gyorsabb körfolyamatokba
kényszerülő, egyre jobban egymást gerjesztő részecskék folyamatosan növelik a kaotizmust, a
kiszámíthatatlanságot, az azonosságot, a belső keveredés miatt a beltenyészeti állapotot, ezért
is egyre nagyobbá válik az életbuborékjuk belső nyomása, és a környezet blokádja alá kerülő,
a saját belső nyomása miatt a lamináris határfelületén is megerősödő térrészben elkezdődik a
felfúvódás. Az ilyen szervezettségben, és a rétegben egyre nagyobb áramlási sebességre kerülő,
de az elszigetelődő saját teréből az izotrópabb környezetbe kijutni nem képes, a határfelületen
lamináris keringésre terelődő, ide kiszoruló átlagos részecskék egyre jobban lezárják az, a térben
született, nagyobb áthatolóképességű, elszegényedett, nagyobb tudású, egyediségű de kiáramló, a rosszá váló
térrészből eltávozó fiatalokban hiányossá váló élettér határait. A külső térből érkező, a

határfelületekkel kölcsönhatóképes, vagy nem megfelelő ritmusban érkező idegen információ
és hatáshordozó részecskék, e nagyon zárt, védett felületen elterelődnek, és az ilyen
visszafejlődésnek induló életbuborékot, túl nagy azonosságúvá váló élettereket elkerülik. A
folyamat felerősödése a szervezett tér egyre nagyobb belső nyomás növekedése mellett a
közös tér felfúvódásához, majd az élethézagok, a részecskék közötti életrések,
megnövekedéséhez, egymástól elidegenedéshez vezet. Ez a fejlődési folyamat egyrészt lassan
lehetővé teszik az érzelmi húrok és kötelékek elszakadását, a már nagyon rossz életminőséget
engedő életterek nagyobb lendületű részecskék általi elhagyását, de ezzel felerősödik az
életbuborék, élettér fokozott öregedése. Az ionizálódó, sarkításra kerülő élettérben egyre
kevesebb és jó hatású, nagyobb áthatoló képességű fiatal marad benn, a tér elöregszik, és
energiahordozókat, életerőt, információ és Csí szállítókat, tömeget veszít. A környezettel való
keveredés hatásfokának a romlása miatt a belső azonosság, a részecskeszaporodás felfut, a
kaotizmus és az élettér felfúvódása közben, a határfelületek kifelé áteresztő képesebbé válása
miatt energia és tömeg vesztesé növekedés közben az ellentét egyre erősebbé válik. Az
átlagos határfelületet, a felületi feszültséggel rendelkező határhártyát egyre nehezebben
fenntartó átlagos részecskék, mind nagyobb áramlási, kerületi sebességre kényszerülnek,
amely megnöveli a lamináris réteg kifelé tágulását, a kerületi átmérő x sebesség növekedése
miatt a centrifugális erőhatás növekedését. 4. ábra. A kétpólusos Föld tripólusossá fejlődése.
A kétpólusú diploid rendszer, az
addig neutrális előd rétegek
globalizációja és a felmenői
közös, ionizált rétegek párosodása
közben megtermékenyítő
impulzust hoz létre, amelyben új
utód szerveződik, és az apai
környezet támogatásával
dominánssá, a közös család pedig tripólussá
fejlődik. A Sharp, gömbszimmetrikus állapot, a
közepén alacsonyabb életnyomásúként
behorpadó, az izotróp környezetből beáramló
részecskék nyomására toroid gyűrűvé fejlődik,
amely egyre jobban kiszorul a közös térből.
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A közös rendszer északi, hidegfúziós eredőjű, és déli melegfúziósabb eredőjű féltekéje az
eltérő saját spin miatt nem azonos sebességgel forog, amely miatt a nagyobb spinű, gyorsabb
saját forgású déli melegfúziós réteg előre siet, gyorsabban forog. Lásd a Földi déli félteke
eltolódását kelet felé. Ennek következtében a differenciálódás folyamán, a korábban közel
gömbszimmetrikus, magas szimmetriájú S, (Sharp), kétpólusú, a hatásokat körkörösen
egyenletesen elosztó, polarizált diploid életbuborékok toroid gyűrűkké torzulnak, az
átmérőben megnövekedne. A felületi nyomásuk, a környezetre kiszorító hatásuk az egyenlítői
átlagos rész egyre nagyobb forgási sebessége, centrifugális kiszorítása miatt növekszik, de a
kerületi tér körkörös tágulása miatt az élettér belső része az izotróp környezetnél is
alacsonyabb életnyomásúvá válik. A torroidokká váló, behorpadó réteg belapuló korongszerű
középső részében megkezdődik a hidegfúziós, e résznél nagyobb életnyomású környezetből a
beáramlás, az apai energia adó környezet részecske támogatása, a lehűtés, a rend és a
rendezettség növekedése. A sokféle irányban és rendezetlenül, kaotikusan áramló rendszerben
egyre erősebbé válik a centrális rendezett közös irányba áramlás, a szervezettség energia
értékének a közös újraelosztó rendszerbe irányulása. A toroid középső részének a lehűlése
során, a belső térrész még jobban összehúzódik, és a közben kiáramló magasabb nyomású
csillagnyúlványok belső sarkalatos részei között is felerősödik a rendezett irányú befelé
áramlás. Kialakul a csillagszerű jellegzetes téralakzat, és felgyorsul az átalakulás, a
nemlineáris fejlődés a megérthetőség irányába módosul. A rendszer ettől kezdve már konkrét
közös cél, a közös és jó utód érdekében megfelelően és együtt fejlődik, képes az
együttműködésre és a kompromisszumok meghozatalára, a kiegyezésre.
A térrész belső életnyomása ismét növekedni kezd, és ahol a környezeti részecskék
beáramlása, a térrészek üresebbé válása miatt a külső tér enged, ott sarkasabbá váló
kidudorodások keletkeznek. A toroidok úszógumiszerű átmérőjének a növekedése közben az
egyenlítői irányban egyre jobban benyomódnak a körülöttük lévő élettér, a környezet
határaiba. Elkezdődik a részecske családok háromszög alakú, vagy a tetraéderes
életpiramisba, alkáli földfém állapotba fejlődése, az egyenletes jó elektroncsere, az
életáramlás környezettel megfelelő keveredése. Megkezdődik az élet új tavasza, de eközben a
szülők a szerveződési nyarukba fejlődnek, miközben az idősebb nagyszülőkké váló
generációnak elkezdődik a szervezeti ősz, az általuk már nem eltartható anyagi részecskék és
a szellemi, érzelmi hatásoknak a rokonok és az utódoknak le és átadása.
Peru, nagy életnyomású V. század. A Titicata tónál az Andok egy meteorit becsapódás által létrehozott
völgyében és a körüli fennsíkon kifejlődött a Tiahuanaco korai indián kultúra idején igen divatossá
váltak a geometriai szegletes, sarkos formák, és száműzték a lágy, íves, kerekített, kanyarulatokat és
legömbölyítéseket. A lágy természeti formákat is szegletessé, sarkítottá stilizálják. Az időszak
valószínűen erősebben ionizált, nagy életnyomásos, terjeszkedési tágulási időszakra esett, és ezzel
párhuzamba vonható a környezeti életnyomás és a hatalmi terjeszkedés közötti összefüggés. Ázsiában
és Európában ezt megelőzően jelentős környezetváltozás az élőhely elhagyására és terjeszkedésre
késztette a területét elszennyező, mások által továbbszorított törzseket. Ez a jegyzett első nagyobb
Népvándorlás, a körforgás kora.

Az átlagos rétegnél kialakul az egyre gyorsabban forgó toroid gyűrű állapot, amelynél a kifelé
terebélyesedő átmérő és térfoglalás miatt, a tér közepén alacsonyabb életnyomású övezetbe
szinte beszívódik a környezet. A toroid tér, miközben az átmérője nő, a déli és az északi
pólusa felől behorpad. A benyomódásnak nem kell egyformának lennie, mert ha a melegfúziós
eredőjű időbe gyorsabban nagyobb életnyomásra fejlődő a déli élettér nyomása nagyobb, ez jobban
benyomódik, és végül a két felmenői életbuborék kiszorítja az idősebbé és önállóbbá vált korábbi
elődöket, az utódnak az idősebb oldalági testvéreket a köztes térből. Lásd a 4. ábrán. Az utód réteg,

mint aktív és semleges toroid gyűrűbe szerveződött részecske közösség ettől kezdve együtt
védi az apa és az anya által északról és délről, általuk pedig körkörös irányból és az
egyenlítői, ekliptikai térrész felől érkező, a szervezetet rontó hatások ellen. A Naprendszerben
ezt a szerepet a Napanya idősebb nagybolygói töltik be, amelyek eredményesen megvédik a
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rendszer belsejében fejlődő kisebb és fiatalabb bolygókat az idegen behatások, az aszteroida
és üstökös támadások ellen. Lásd a Jupiter üstökös befogó szerepét.
Amikor az idősebbé váló utód réteg, toroid gyűrűt képező keringő, a rétegben bolyongó
központtal rendelkező szervezetként kiszorul az elődszervezetek, a felmenői életbuborékok,
közös részecske rétegek közül, a két, rendszerint nem teljesen azonos irányba keringő, nagyobb
sűrűségű felület, hideg és melegfúziós felmenői határréteg fizikai érintkezésben összeér.
Amíg csak a párosodó felnőtt életbuborékok kis sűrűségű aurái érnek össze, amelynél elég
tágas a tér, és a keveredő részecskéknek jó felé fejlődést ad fejlődési lehetőséget a keveredés, addig nő a
vonzalom, a kölcsönös árnyékolás, a nagyobb keveredésre készülő felmenői életbuborékok
egymás felé szaporodásra közeledése. Amikor azonban a kis sűrűségű rétegek, aurák már
összekeveredtek, Lásd az Aspekt. 3-ban bemutatott ábrákat, az egyre nagyobb változás
sűrűségű, egyre gyorsabban áramló, egymásnak antigén hatású ellenanyagot, ellenlendületet,
konkurenciát adó más cél felé áramló részecskék kaotikus élőrétegei is egymásba érnek, és az
egyre erősebben súrlódó Ort övezet felmelegszik, a gázosodás és a külső rétegek elporlódása
növekszik. Ha tovább tart a közeledés, azaz az egymás felé ható áramlási irány, akkor az
addig kevésbé érintett, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, kevésbé aktív életáramlásban
változó, már megnyugodott szilárdabb rétegek is egymásnak érnek, és kialakul a nagy
energiaszintű impulzus, a kölcsönös megtermékenyülés, megtermékenyítés pillanata. A két,
nemileg még aktív felmenői előd buborékot addig elszigetelő határfelület (és aura)
elvékonyodása után az életbuborék felület elpattanásakor létrejövő nagyobb energiaszintű
impulzusban globalizáció, és a felmenői életterek részecskéinek az egymásba keveredésével,
vegyülésével, a két szervezet között lévő legbelső, legvédettebb, nagyon gyorsan változó
térrészben, új, de magas szimmetriában lévő közös utódtér, utódszervezet alakul ki. A
párosodó felmenők közötti érintkező felületen felgyorsuló áramlás, differenciáltan alacsony
életnyomású, minden közeli és kellő azonosságú, kívánt hatás beáramlása lehetséges, míg a nagyobb másságú,
idegenebb részecskéktől elszigetelt, erősen differenciált, de korszerű részecskékkel telítődő magzati
librációs térrészt, közös utód szervezetet hoz létre. Az egymással vegyülő és centrálisan
csoportosuló alsó neutrális részecskék, a magzati létet elindító csomósodást hoznak létre. A
felmenői élettereket, szervezeteket képező, már túl nagy belső feszültségű, ellenzékben, vagy
éppen azonosságban nagyon felszaporodott életbuborékok, szervezetek kölcsönös egymást
megtermékenyítő hatáscseréjével kezdődik az új szervezeti központ ki és felépítése. A
magzati vegyülést is létrehozó, a párosodást eredményező aktus során, a buborékterek
méretétől, áramlás és céleltéréstől, a részecskék életterének az ionizált állapotától, és az
életnyomástól függően, a nagyobb sűrűségű, nagyobb belső életnyomású, de valószínűen a kisebb
méretű életbuborék, felmenői szervezet, a másik szervezet felé irányuló tengelyű longitudinális
nyúlványt növesztve behatol az éppen alacsonyabb életnyomású, már felfúvódottabb
állapotban lévő, e behatolásnak engedő, melegfúziósabb, nőiesebb, ellenformát felvevő
térrészbe. Az addig kevésbé aktív, indomináns alsó neutron állomány egy része, dominánssá
válva, megtermékenyítve átáramlik a másik szervezeti térrészbe. A megtermékenyítő
folyamatban ellenirányú részecskeátadás, kölcsönös megtermékenyítés, megfertőzés, hatóanyag
átadás is történik. Valószínűsíthető, hogy a közvetlen hatáscserére vállalkozó szervezetek nem
a legkorszerűbb, hanem a náluk már unalmassá, túl ismertté és az életterükben telítettséget
okozó, megúnt és elavult hatásaikat, részecskéiket keverik a legfiatalabb, legmodernebb,
tetszetős részecskékkel. Az átadásra kerülő élettermékek, hatások, részecskék, az átadókban
már túl telitette a saját teret, nagymértékben felhalmozódott, túl nagy belső feszültséget
keltett, a szükségeshez képest túlszaporodott, vagy és túl nagy azonosságúvá de ettől a másik
ettől éppen eltérően fejlődött térben kifejlődőktől éppen kellően eltérővé, az ottani
problémákat oldóvá vált. A felmenői előd szervezetek megtermékenyítést eredményező párosodása
egy ideig rendszeressé váló egymásnak ütődéseket, együttáramlást eredményez, amely során
egyre több idegen, és az adott térben a fejlődést már gátló, az elit neuron vezetőséggel túl
nagy azonosságú, azok tevékenységét egyre több dologban bíráló utód ellenzék, alsó neutron
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állomány kerül át a párosodást vállaló, a hiányokat oldó alszervezeteket átvevő szervezetbe.
Ez az átadás többcélúan is hasznos mind a két (párosodó) szervezetnek. Egyrészt megelőzi a
túl nagy azonosságú ellenzék, és a nem kívánatos túl nagy egyenlőség/határozatlanság
kialakulását, a cselekvőképesség túl korai elvesztését. A saját szervezetben kifejlődött, az
adott szervezetben idegenebb (vagy éppen az irányítókkal túl nagy azonosságú részecskéknek,
az apai neuronoknak antitesteknek a másik térfélen lévő szervezetbe kölcsönös átadása lehetővé
teszi a korábbi többség és a dominancia, a szervezeti irányítás, és a korábbi célok megtartását.
A párosodás után mind a két fél egy kicsit megszabadul a terheitől, ráadásul a benne
felhalmozódott és átadott, neki már rossz hatásokért, jó hatásokat kap cserébe, amelytől egy
kicsit visszafiatalodik, tömeget veszít, pontosabban cserél, de rugalmasabbá és férfiasabbá,
illetve még nőiesebbé válik. A belső eredő és a többségben maradás domináns állapota, és a
korábbi célok továbbra is megtarthatóvá válnak. Ez a biológiai, genetikai mechanizmus,
folyamat teszi lehetővé, hogy a még nem teljesen (nem javíthatatlanul) határozatlan, még nem
teljesen elöregedett szervezetek ismét helyreállítsák a belső dominanciát, a valamerre
egyértelmű és a többség által továbbra is kiszámítható fejlődési lehetőséget. A határozatlanná
váló és a párosodás színteréből kiszoruló átlagos, nagyobb szimmetriában változó, már
idősebb utód szervezetek csak statisztálnak, katalizátorként bábáskodnak, de közvetlenül nem
vesznek részt a megtermékenyítési folyamatban. Ha az ellenzék megerősödésének a
visszafogása, eltávolítása sikerrel jár, és mind a két szervezetben a korábban domináns
többség megerősítésre kerül, és olyan nem teljesen idegen, sokat tapasztalt, de az idegen
térrészben kisebbségbe kerülő fejlett neuron részecskékhez jut, amelyek más környezetben
más dolgokat eltérően éltek át, másképpen tapasztaltak meg, ezért viszonyítási lehetőséggel
rendelkeznek. Az idegenből érkezett vendégek nemcsak sok más érdekes dologtól mesélnek,
hanem új összefüggéseket, új élettermékeket tudnak létrehozni, ezeket a környezetükben
változókkal megismertetni. A melegfúziós, már erősen Nőies, amazonokkal dús, a saját férfias
elektronokban, dolgozókban már túl hiányos szervezetek munkára fogható, kihasználható
kisebbségi, férfias, és szorgos idegen részecskéket kapnak a túl férfiassá vált apajelölt átadó
szervezetektől. Ha az elnőiesedő férfias szervezetek leadják azokat a nőies melegfúziós
részecskéket, amelyek elrontják a hidegfúziós eredőt, akkor sokkal férfiasabbá válnak.
Hasonlóan, ha az elférfiasodó nőies, melegfúziós szervezetek, a párjuknak átadják a bennük
rendszeresen összegyűlő hidegfúziós ellenzéket, a férfias részecskéktől megszabadulva ismét
megnőiesednek, tisztább melegfúziós hatásúvá válva egyértelmübb dominanciát és fejlődési
irányt tudnak megtartani!
Az ellenzék vezetésének az eltávolításával, a vendégek beáramlásával a domináns nőies,
melegfúziós többség erősebbé, míg a jelen lévő, a beérkezőkkel túlkínálatban kerülő hazai
kisebbség megosztottá, könnyebben helyettesíthetővé, leértékelődővé, jobban uralhatóvá és
irányíthatóvá válik. A nőies szervezetek szinte felragyognak a megtermékenyítés után, sokkal
nagyobb változási tempóra, egyre messzebbről beszerezhető energiagyűjtésre késztetik az
egymással már versenyeztethető, uralható részecskéiket. A felfúvódás már a belső szorgos, a
szervezetüket megtermékenyítő részecskének a helyieket sokkal nagyobb életversenyre
késztető következménye.
Ilyen történt Mátyás király idejében, amikor Olaszországban már túl sok, nagyon jó építész és
mesterember felhalmozódása, túlkínálata miatt, sok a hazájában túl nagy életversenyre kényszerülő, de
nálunk hiányt betöltő fejlett mestert hozatott, engedett be az országunkba, aki felvirágoztatták a hazai
építészeti és kézműves kultúrát. A részecske cserében a művészetben és a világi kultúrában fejlettek is
beáramlottak és megtermékenyítették a reneszánsz felvirágzás alapjait. A szerző előtt nem ismert hogy
mivel fizetett az olaszban a bölcs uralkodó, de valószínűsíthető, hogy nemcsak az itt szükséges jó
hatást keltő szervezetek áramlottak hozzánk, hanem a mi országunkban, szervezetekben feleslegessé
vált, itt kitermelődött, egymásnak túl konkurens, de az olasz területen hasonlóan jó hatást keltő,
másfelé fejlődő magyarok, esetleg a kisebbségek is kellő arányban átáramlottak a kölcsönös jó
hatáscsere tipikusan sikeresen megtermékenyítő ejakulációjában.
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A nőies, melegfúziós szervezetekben kialakult túl nagy azonosság, a belterjesség már
degenerációt és erős visszafejlődést hoz létre. A vezetést szervező neuronokkal nagyobb
azonosságú, hasonlóan fejlett, az alsó testrészben elkülönített ellenzéki neuronok túlságosan is
megerősödnek, és ha nem távolítják el a közös térből az egymásnak már együttműködésre
képtelen, a melegfúziós szervezetben született, vagy csak idegenből beáramlott túl nagy
azonosságú antiszervezeteket, a térben túl nagy és túl sok összetűzés, ellentét, irányíthatatlan
kaotizmus fejlődik ki. A melegfúziós szervezetekben, az alsó centrális térrészben, a
petefészekben és a méh környékén kitermelődő, összegyűjtött, kellően komplex ismeretekkel
rendelkező ellenzékiek, nem jó hatással vannak a saját, általuk határozatlanná, nagyobb
töménység esetében cselekvőképtelenné tett szervezetükre, de rendkívül jó hatással lehetnek,
a párosodáskor átjárhatóvá váló csatornákon megközelíthető, már túl kevés hőenergiával és
kellően könnyed, rugalmas, gyengéd hatásokat kelteni képes részecskékkel már rendelkező, a
pár szerepét vállaló férfias, hidegfúziós, katonásan fegyelmezett idegen szervezetekre. A
hidegfúziós szervezetekben oldódik a túl nagy rend, az egyhangúság, több vidámság, öröm és
gyengédség költözik be a már túl komollyá, és túl önfegyelmezetté váló hidegfúziós térrészbe.
Amit az élet nem engedhet meg magának, és a rend megmaradása érdekében a társainak, azt
megengedi a kicsi ördögök formájában az életterébe kerülő, angyali képben érkező kis
utódjának. A vidámságot, elevenséget, pajkosságot, szókimondást, őszinteséget, a túl katonás
élettérbe a feszültséget oldó kis szabálytalanságot, sokkal több életimpulzust és
változatosságot is szállító kis ördögök, olyan jó hatásokat, életélményeket adnak a
megtermékenyítő, már túl fegyelmezett párnak, amelyben korábban nem volt részük. A
gondoktól terhes, túl komoly felnőtté, apákká vagy anyákká váló szervezetek átélhetik,
megtapasztalhatják most még csak kicsiben, modellezve a gondviselői tevékenységet, a
felelősséget, és mindazt, amely re később sokkal nagyobban – kellő szimmetriában változás
esetén - majd szükségük lehet.

Mikor találja meg a szervezet a visszautat a nagyobb egészhez, a folytonos valósághoz.
A fiatal szervezetek nem ismerhetik meg egyszerre a teljes valóságot, csak a már mind a két
szülő által azonosan ismert információs és tudáskészletet örökölhetik. Bár az
utódszervezetben már a fogamzást követően jelen van az eltérő és alternatív tudás, de ez
egyrészt megosztódik, egymással semlegesítődik, így a fiatal utódok közös tudat csak mind a
két szülő, a többség, az elődök által azonosan ismert, egymást sikeresen dominanciába
erősítő, ezzel határozott többséggel és elfogadott hivatalossá tudáskészlettel rendelkezik. A
közös szervezetekben csak az azonos, ösztönös tudásként ismert ismeretanyag tud az
elfogadottság kellő energiaszintjére erősödni, amelyben a nagy többség megegyezik. Ilyenek
kezdetben az enni, inni, szopni, aludni, ha valami nem tetszik sírni stb. Az elemi és közös
tudáson kívüli hatások megosztottak, másik ellentudással kellően kompenzáltak, ezért a
domináns neuron állomány, akár még kisebbségi kormányzással is sikeresen uralhatja,
irányíthatja a kellően megosztott szervezetet. Az élet későbbi szakaszában, egyre több
részecskepár épül be a közös, sikeresnek ígérkező, még alacsony életnyomású, az izotróp
valóságtól eredményesen elszigetelt fiatal szervezetbe. Az ő tudásuk hozzá halmozódik a
meglévő többiekéhez, amelytől a közös tudás folyamatosan fejlődik, új közelfogadott
elemekkel bővül, és a közös tudás egyre több eltérő dologgal kiegészül. A későbbi élet során
azonban nincs garantálva az egyenletes antitest beáramlás, bár a közös tudat legfontosabb
szerepe a beáramlók egymással kompenzálása, a sikeres megosztottság, és az általa mutatott
jó irány fenntartása. Az utód tehát nemcsak kellően védett a környezeti (közeli rokoni)
valóságtól, hanem erősen elszigetelt a nagyobb izotrópabb, sokkal másabb egésztől. A család,
beleértve a felmenőket, a másik irányból a közös teret védő nagyszülőket és az oldalági
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rokonokat, a testvéreket és a jelenben változókat sokáig eredményesen elválasztja a fiatal
fejlődő szervezetet a nagyobb egésztől, és csak annyit enged neki megérteni, megtanulni,
amennyire éppen szüksége van, amennyit a tudata még megfelelően fel tud dolgozni, az
értelme meg tud érteni. A kezdet pontjától, terétől az izotróp valóságba megszülető
csecsemők és gyermek utódok még az élet egy harmad idejéig illuzitív, elszigetelt, részben
tévesen megismert, általa elképzelt valóságban fejlődik, amelyben a fejlődő közös tudata csak
annyit ismerhet meg az egészből, amennyi az eligazodása, a saját életegyensúlya, a személyi
szimmetria megtartásához szükséges. Később, a családi tértől távolodó utódok egyre több más
ismeretet is szerezhetnek a kevésbé védett eltávolodó időszakban, vagy-és a hozzájuk sodródó,
nekik új és sokszor valószínűtlennek ható új információkat, ismereteket hozó társaiktól. Az
élet egyharmad részének az átélése, leélése után, lassan kikerül a statisztikai többség a túl
védett térrészből, és az illúziók egyre több valósághűbb izotróp ismerettel egészülnek ki,
amely során lassan feltárul a kezdetben megismertnél sokkal durvább, nyersebb való világ.
A túlságosan is védett, melegfúziós térben született, nevelkedett szervezetek egészen más
illuzitív valóságot ismernek meg az élet elején, más célokat kapnak útmutatóul. Az élet során
a kezdet terétől kifelé kell haladniuk, és a saját, már kellően ismert térben
megtapasztaltakhoz, a kezdeti tudáshoz viszonyítási alapot kell a saját tudatukba építeniük.
Ezt szolgálta a férfias, hidegfúziós többletű szervezetnek a végvárakra, az Ort övezetekbe, a
határfelületekre, katonának küldése. A külső izotrópabb határfelületeken, az életháló
valóságában születő, és a vad környezetben nevelkedők egészen más ismereteket tapasztalnak
meg az élet elején. A vidékieket általában centrális térrészekben lévő iskolákba küldik,
amelyben megismerhetik a közösségi életváltozás szabályait, és ők is viszonyítási alapot
szerezhetnek egy a kezdeti léttől eltérő, nekik sokszor szokatlan, idegen környezetben.
Az iskolákból, a katonai szolgálatból kikerülők hamarosan párválasztási esélyt, lehetőséget
kapnak, kikerülve a legvédettebb térrészből, az izotrópabb, nagyobb változás sűrűségű, kisebb
azonosságú, de a nagyszülők és a szülők életideje alatt még mindig gondozott és óvott
életváltozásban részesülhetnek. Akik azonban a szülők elvesztése, vagy és alkalmatlan
szülőkhöz kerülés miatt ennél sokkal rosszabb, már az életük elején a teljesen izotróp,
védetlen valóságba cseppennek, nevelkednek, azokban hamarabb alakul ki a ténylegesnek
megfelelő helyzetértékelés, sőt néha rosszabbnak és durvábbnak ismerik meg az életet, mint
amilyen az a teljes valóságában. A nagyobb egészhez visszakerülés, az életháló izotróp
sodrába kerülés már a párválasztás után elkezdődik, de a teljes védetlen valóságot, csak a
nagykorúvá, és a függetlenné válás, a szülők elhagyása, a közös fészekből kiszorulás, az
önállóvá, függetlenné és eltartóvá fejlődés után ismerheti meg az élet többsége.
Amikor a felmenői szülői páros újabb közvetlen érintkezésbe kerül, az új utód foganása előtt a
korábbi idősebb utódok kiszorulnak a legvédettebb közös térből, a család hálószobájából, és
ettől kezdve a jelenben együtt élő oldalági rokonként, testvéri rétegként, toroid gyűrűt
képezve oldalirányból védik a közös teret és a benne fejlődő legfiatalabb testvéri utódot.
A bolygói, vagy csillagszinten, a két réteg központ, szervezeti központ párosodásakor, közös
családba, szervezetbe egyesülésekor, a közöttük lévő legvédettebb térrészből kiszorulnak a
korábban fogant, és ekkor megszülető, vagy és a nagyobb testvérek közé kikerülő utódok.
Lásd az Eta Carine csillagpárba épülő szervezetét az Interneten és az Aspektus 3-ban is.

Az elszigetelődött, a túlvédett hálószobából, az anyai méhből az izotrópabb valóságba
kikerülő, megszülető toroid réteg, mint fiatal és önálló inviduum szervezet bekerül a már
idősebb testvérek és rokonokat tartalmazó közös térrészbe, ahol egyre több számára még meg
nem tapasztalt, nem ismert új hatás éri. Az életbe kikerülő élőrétegnek, mint minden más
rétegnek nemcsak aurája és ritka tere van, hanem a terében bolyongó szervezeti központja is.
Az élet valóságába kikerüléstől kezdve változatos, érdekes életélményekkel tarkított, de a
szülői szervezetet már nem belülről, hanem kívülről gerjesztő életfolyamat kezdődik.
A szüléssel, az addig a szervezetek belsejében gyülekező, többnyire kisebbségben változó, az őket
megfertőző idegenek által érintetté vált alszervezetek, ellenzéki részecskék lényegében az átlagos

67
állapoton belüli térből kívülre kerülnek, függetlenné válnak. Ezzel szemben a halállal, a szabad és
önálló külső élet befejeződésével, az alszervezeti részecskék feleződve a belsőbb védett nagyobb
tömegszámú szervezetekbe, a másik felük a külső térrészekben változó nagyobb életbuborékokba,
külsőbb közös, de idegenebb élőrétegekbe távozik. Tehát az élet-halálváltással, lényegében a kint és
a bent, az élet szemlélet eltérő aspektusát élheti át az élet. Aki eddig kint élt és másnak látta a belső
valóságot, az ötödik dimenziót, az az önállóság elhalása, kisebb szintű szervezetekre visszabomlása
esetén ettől kezdve bentről ismerheti meg az eddig általa bírált, kritizált melegfúziósabb valóságot.

A fiatal egyednek, az újszülöttnek még nagyon jó a hatás cseréje és a kommunikációja a
környezettel, nincsenek erkölcsi gátjai, akadályai, az önkifejezés, a sírás, az örülés közvetlen
és még természetes módon nyilvánul meg. A családi szervezetben és környezetben, már az
idősebb fivérekkel nevelkedő utódok együtt védik a közös tér rájuk jutó térrészét és rétegeit,
szegmenseit, és a még náluk kisebb, jobban védendő fiatalabb oldalági testvéreket. Minden
következő utód foganásakor, a fivérek egy réteggel kijjebb szorulnak a kezdet közös térből,
amely miatt a kezdeti azonosságuk csökken. Amikor egy új utód fogan, a legidősebb fivér
többnyire kiszorul a külső izotrópabb valóságba, és egyre nagyobb önállóságra, a valós élet
megismerésére kényszerül. Az egyre távolabbi, egyre kisebb azonosságú környezetbe, egyre
többször bemerészkedő idősebb testvérek ilyenkor próbálhatják a szárnyaikat, hogy mire a
közös fészekből eljön a kirepülés, a családi kör elhagyás ideje, addigra már kellően önállóan
megálljanak a saját lábukon és erejükből, tudásukból. Bár a statisztikai valóság szerint az
előbbi forgatókönyv a gyakori, de némely utód sokkal mostohább sorban már kisgyermekként
kénytelen felnőni, az izotróp valóságban a teljes kegyetlen valósággal szembesülni, e
környezet értékrendjének, elvárásainak megfelelni. Érdekes módon ez a sikeres stratégiákattalálókat, a túlélőket megerősíti, megedzi, de az ilyen gyors tempójú fejlődés, a sokkal
védettebb, illúziókkal teltebb környezetben nevelkedett többséget kihullatja az élet első
rostáján. A valódi visszatérés, izotróp állapotok megismerése és megértése azonban minden
szervezetnél akkor következik be, amikor végleg magára marad, amikor elhalnak, eltávoznak
mellőle a rossz dolgoktól addig őt védő felmenők, a szülők, a közeli barátok és a támogatók,
amikor a saját családjának, és a környezetének az eltartási, fenntartási terhe már teljes
egészében az ő vállát nyomja, amikor a túl sok eltartottra már csak ő az egyedüli kereső, ha
már túl kevés az egyre nagyobb családot fenntartó.. Ha egy családban a termelők, az eltartók
és az eltartandók aránya nagyon rosszá válik, ilyen lehet a még sok és nem termelő gyermek,
az otthon lévő a családi robotot ellátó anya, és az idős, már nem termelő, de gondozásra és
eltartásra szoruló, még élő de már az élet sok dolgára neutrális nagyszülők. Ha azt hinnénk,
hogy ez a legnagyobb teher, amely egy család eltartóra hárulhat, akkor tévedünk, mert ha a
családi gond egybe esik, és halmozódik az életteret adó környezet analóg állapotával, esetleg
egy sokkal nagyobb szintű közös felmenői csillagrendszer analóg állapotával, akkor az ilyen
élethelyzetbe kerülő szervezet ekkortól ismeri meg a valódi a gondot, és megérti a Hét krajcárt.
A szervezetekben kifejlődő egyediségek az eltérő irányokba, más tevékenységekre
szakosodások ellenére nagy azonosságúak egymással, ezért a környezetből beáramló másság,
a másképpen gondolkodás, reakció és cselevése miatt nagyon sok zavart és problémát
okozhat. Annak érdekében, hogy a szükséges hatáscsere kellően megmaradjon, a szervezetek
nem szigetelődhetnek el a környezettől, másoktól, és a határfelületek is csak relatívan zártak,
a lamináris irányú áramlás, a határfelületek kialakulása ellenére részben áteresztők. Mivel
azonban lélekáramlásra, cserére, a hatások legalább információs szintű frissítésre, - a túl korai
elöregedés, a korszerűtlenné válás elkerülése, csökkentése érdekében - folyamatosan minden
szervezetnek szüksége van, ezért úgy oldotta meg a természet az evolúció során kifejlődött
idegen problémát, hogy a már meglévő, és folyamatosan öregedő, megváltozó szervezetek
eltávozó részecskéi nem egyszerre és teljesen cserélődnek ki. A környezetbe kiáramló,
kitelepülő, de kellő azonosságú részecskék egy része csak lamináris irányban, azonos
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rétegben távolodik el a korábbi, fejlettebb, centralizáltabb, gyorsabban változó, pl. nagyvárosi
élettől. Míg a radiális réteg irányban eltávozók más világokba, másképpen változó
élőrétegekbe kerülnek, a lamináris síkon, az élőrétegben a kezdet pontjáról kijjebb települők,
az energiaszintben és hatóképességben kifejlődők csak a határfelületek felé terjedve
keverednek és vegyülnek az idegenebb rétegekből, szervezetekből beáramlókkal. A határon
innen és azon túl a szegényedés felé, a túl gyorsan zajló életből kikerülők párkapcsolatba,
vagy és hidegfúziós együttáramlásra lépnek a környezetből befelé törekvőkkel, keverednek a
városok és a változásban gazdagabb centrumok felé törekvőkkel. Ennek az a következménye,
hogy a befelé is csak szakaszosan haladó, fejlődő idegenebb élet folyamatosan keveredik, a
vegyüléstől felhígul, feleződik, majd negyed idegenné válik, és amiképpen befelé haladnak,
rétegről rétegre egyre csökken a mássága, növekszik a megértése és a befogadhatósága.
Miképpen a határmenti falvakba kitelepülő, vagy ott felnövő fiatalok is keverednek az ilyen
rétegekben könnyebben meghonosodó, elsősorban önmagukkal, a rétegükkel nagyobb
azonosságú romákkal, a párokból született életkeverékek egyre beljebb költöznek, a tanyákról
a falvakba, a falvakból a nagyközségekbe, majd a kisvárosokba, onnan a nagyobb városokba,
és csak ezt követően kerülnek a fővárosokba, és a még nagyobb, nemzetközibb nagyvárosok
felé. A centrális rétegek, szerveződések felé befelé haladás, az urbanizáció felé fejlődésben az
élet minősége keveredik, és miközben betartja az élet szükséges fokozatait, stációit, az eredeti
életkeveréke felhígul, tisztul, nő az azonossága a magasabb változássűrűségre képesebbekkel,
a helyi szabályokat jobban ismerőkkel. A szervezetek belső, 5. centrális rétegéből a
szervezetek külső határfelületére, a hetedik rétegbe kikerülő, vagy kitelepített, száműzött,
túlfejlettek, mint a kiszoruló dzsentrik, a volt hétszilvafás nemesek elszegényedő utódai, és a
nagyvárosokban lebomlott legfejlettebb, szervezeteknek az élet harcában, nagyobb
impulzusaiban megpörkölődött, egy kicsit elszenesedett, kiélt, kiégett részecskéi nem
távoznak el a rétegből, csak a lebomló szervezetek belsejét hagyják el. A már oxigén és
hidegfúziós kellően tiszta és üde részecskében hiányossá váló, túl durva belső rétegekből a
körforgások alatt kitelepülők, az egyenlítői zónában a bolygónk felszínére kerülő részecskék beépülnek
az ettől is barna bőrű néger, indiai latin amerikai, egyenlői és a Száhel övezeti emberi és más
szervezetekbe, amelytől azok barnábbak, a magasan töltött, nagy perdületű részecskéktől erősen göndör, sötét
és legalább hullámos a hajuk. Hasonlóan a túlfejlődött állapotából visszafejlődő, elbomló elit zsidó
genetikai részecske állomány egy az adott élőrétegig visszafejlődő része, nagy eséllyel beépül
a határok mentére betelepülő, kiszoruló, hasonlóan nagy azonosságú roma szervezetekbe,
amelyeknek ettől a keveredéstől is csökken a mássága. Azonban az ilyen nagy azonosságú, a
lendületben erős szervezetek részecskéinek a többsége még hidegfúziós, távolról érkező, a
helyi együttélési normákat és szabályokat nem ismerő. Valószínűen azért veszik el a másét, mert
olyan kommunista jellegű, kommuna közösségekben éltek korábban, amelyben minden közös volt, és
természetes volt az, amit megkíván, azt elveheted, a tiéd is! A romák részecskéinek a többsége

nagy azonosságú, kiégett belső, vagy külső rétegekből, lehet, hogy az izotróp környezetből
származik, akiknek olyan nagy a másságuk, a beépülés kori eltérő viselkedésük, idegen
szokásaik és kultúrájuk, amely miatt nagy szükség van a belső mássággal közel átlagos
eredőre-keveredésre. A Mengyelejev táblázatból megismertük, hogy a centrális belső
rétegekből kiáramló, kikerülő, halogén jellegű, erősebben töltöttek, a szimmetriától, a
nemesgáz felülettől távolabb lévők, hasonlóan a másik irányba távolabb lévő, ellenkező irány
felé túlfejlődött részecskékkel keverednek, ez esetben nagyobb esélye van az átlagos és
vegyes, semleges eredő, és ilyen utódok keletkezésére.
Miért mennek a romák libasorban és a hidegfúziós részecskékhez hasonlóan füzérsorban?
Azért, mert a hidegfúziós, a külső, vagy és a nagyobb sűrűségben ellenálló közegben messziről áramló
részecskéknek a soros, lineáris füzérsorban áramlásuk esetén legkisebb a közeg velük szembeni
ellenállása, legkönnyebb az idegen közegbe bejutás lehetősége. Elől megy a legnagyobb, a
legtapasztaltabb, a hidegfúziós és tömör, nagy sűrűségű apa szervezet, utána a Roma asszony, majd a
kisebb még védendőbb rajkók és a sor végén a nagyobb és idősebb gyermekek, a már erősebb és
védekezésre képesebb fivérek.
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Az élet környezettől eltérő fejlődésének a következményei:
Az élőlények fejlődése a bonyolultság növekedése egyre kisebb méretű, elporlódó
részecskeszerveződéseket eredményez, amelyek egyre kisebb méretű, egyre nagyobb
azonosságú részecskékből mind nagyobb tömegben válnak képessé egymással
együttműködni. A nagy tömegszámú szervezetek ilyen kisebb, kellő azonosságú, az élet
dolgait már megértő, ezért egymással együttműködésre is hajlandó részecskékből
szerveződnek, amelyek a nagyobb változássűrűségű térrészeiben is képesek válnak behatolni,
életélményeket gyűjteni, az adott körülmények között is életképesek maradni. A fejlődés tehát
alkalmazkodási kényszert, mint a többség, olyanná fejlődési következményt igényel. Ha az
élet a kisebb, vagy nagyobb változássűrűségű környezetbe kerül, ehhez kell alkalmazkodnia,
vagy elpusztul, kiszorul. Meg kell tanulnia, el kell sajátítania az egyre nagyobb
változássűrűségű élethez való alkalmazkodást. Ez egyből, egy élet alatt nagy ugrással nem
megy, ezért egy-egy életidő alatt csak fokozatosan, kisebb lépésekben fejlődik. Ha egy terület
változássűrűsége lassul, csak az maradhat életben és kisebb gerjesztésben, amely
alkalmazkodik, és olyanná válik, mint a többség. Ha a többség gyorsul, akkor mindenkinek
gyorsulnia kell, ha nem akar a nagy tömegből kitűnni, ha nem akar mindenki más
céltáblájává, a többséghez képest nagyon mássá, különccé válni. Ha a többség kék lesz vagy
szürke, akkor az ilyen környezetben a hasonló egy ideig nem tűnik ki, kevesebb gerjesztést
kap. Vannak azonban olyan fejlett, a sorsot maguk ellen rendszeresen kihívó szervezetek, akik
folyamatosan kísértve a sorsot, az idő és a többség akaratával, fejlődésével szemben fejlődnek
és áramlanak. Az ilyen szervezetek a nagy azonosságú környezetből hamarosan kitűnnek,
feltűnnek, mássá és könnyebben észlelhetővé válnak. A kitűnni akarás, a felhívás általában a
környezethez képest túlfejlett, másokra könnyen mérgező szervezetek megkülönböztető jele.
Az ilyen gyíkok, gombák, kígyók, békák élénk színekkel vagy különleges ismertető
jegyekkel, hatásokkal hívják fel a környezet figyelmét, hogy ne kezdj ki velem, veszélyes
vagyok, és könnyen méregbe gurulok. Az emberiség is kitermeli a saját különc szervezeteit, a
közfigyelmet állandóan magukra terelő, a folyamatosan figyelmet igénylő celeb
szervezeteket. Ez lehet egy hivatásra szakosodás, felületi látványosság, különcség, celeb, vagy
valódi tehetség, amely éppen ellenkezően, ritkán a személyiség, inkább a leadott hatáseredője
a figyelem felhívó. Más, pl. állandó politikai ellenzék, vagy és a terrorizmus irányába
szakosodó szervezetek éppen a veszélyességük miatt kerülnek a közfigyelem fókuszába. Az
ilyen szervezetek pl. a viktimológia áldozatai, akik folyamatosan olyan irracionális,
túlidealizált élethelyzeteket teremtenek maguk körül, amelyre a valóság állandóan rácáfol. A
tényleges környezeti rosszat elhinni nem akaró, a tényeket tudomásul venni nem tudó, a
rosszabb izotróp valóság ellen felkészülni, védekezni nem hajlandó, mindent az isteni
közösségre, és az igazság szolgáltatásra bízó szervezeteket általában az átlagos statisztikai
eredőnél sokkal több lopás, vagy rabláskár, szervezeti baj éri. A saját igazukban, jóságukban,
az erkölcsös, vagy és etikus magatartásukban, a többséggel együttműködő életvitelükben, a
saját tettleges, cselekvő tennivalójukban nem hívő, a saját belső mikrokozmoszukban csupa
túl jó részecskét, túl sok jó hatást ismerő, de a rossznak még a tudatát is magukból kiűző
szervezetek, száműzik magukból az életideológiájuknak nem megfelelő erkölcsi, etikai
vétségekkel élő, bennük elítélt, vagy és kivetett, elüldözött, a közösségüknek rossz
alszervezeteket. Mivel azonban a helyi és már ismert, megtűrt rosszak hiánya, (ezek lehetnek
koldusok, csalók, tolvajok, bűnözők, ügyeskedők, vagy harácsolód stb.) a környezetből beáramló, nem a
szervezetség területén lakó idegenek ellen teljesen ellenhatás és ellenállás képtelenné teszi e
szervezeteket. Az élet egyik alapvető szabálya, hogy amely térrész, szervezettség valamilyen
hatásban nem elég telített, valamilyen a környezetben jelen lévő állapotot, minőséget,
tevékenységet nem fejleszt ki, abba hamarosan beáramlanak az ilyen hatásokkal rendelkező
környezetből az erre szakosodók, a maguknak új kihasználható életteret találók. A rossz
hatású antitestekkel nem rendelkező szervezetekbe szinte akadálytalanul, legalábbis erősebb
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kölcsönhatás nélkül behatolhatnak a környezetből az ilyen hatásokra szakosodó, ebben fejlett
szervezetek. Ezt megkönnyíti az eltérő ritmussal, az eltérő frekvencián élés, az egymás
közegére kölcsönható képtelen állapot. A homeopátiánál már leírt, a szervezetben nem
megtűrt saját antitestek hiánya, a rossz keveredés, az egyenlőtlen elosztás, a belső
biodiverzitás e féleséggel, hatásokkal nem beoltott hiánya miatt, az ilyen szervezetek a
bűnözőknek számító másképpen élők állandó célterületévé válhatnak, Nem csak a
kihasználhatóság miatt, hanem azért is, mert az ilyen, az őket megvédő közösségre alapozott
tévhitükben szinte megingathatatlan szervezetek állandó lehetőségeket biztosítanak a
tolvajoknak. A Viktimológia áldozataiként ismert életszereplők nem tanulnak az őket
rendszeresen érő káreseményekből. Az ilyen szervezetek folyamatosan kitermelik azokat a
hatásokat, élethelyzeteket, amelyek megélhetésre és a folyamat recirkulására, rendszeres
megismétlésére, fennmaradására alkalmas környezetet biztosítanak a részecskevagyonuk, a
gondviseletük alatt lévő terükben. Amely szervezetekben nincs elég rossz hatású saját
részecske, alszerveződés, eltartott, koldus, kisebbség, az élet peremére és a piszkos munkák,
cselekvések elvégzésére alkalmas alszerveződés, abba hamarosan tömegestől beáramlanak az
ilyen életrésekre szakosodó alszervezetek. Ha azonban az élettér kellő szerepet vállal az
eltartandó rosszból is, ha nem akarja a csupa jó hatást kisajátítani magának, akkor a
szervezetében kifejlődő saját, ezért kellően megismerhető, elviselhető, féken tartható rossz
nem engedi be a környezetből a területére szakosodókat, az ismeretlen külső rossz hatású
alszervezetek, ha be is tévednek, hamarosan kiszorításra, megfékezésre kerülnek.
Vajon miért vonzzák, mint a mágnes e szervezetek a bajt?
Az egyik ok a naivság, a megfelelő ellenhatású megtűrendő kisebbségnek a szervezetbeni
hiánya. A másik a túl jó környezetben kifejlődés miatt a kelleténél nagyobb hit a jóban, az
életszabályokat megtartókban, a közös isteni, de illúziókkal telített elvárású közösségben. Az
ilyen szervezetek nem akarják elhinni az izotróp, tényleges, nem idealizált valóságot, és ha
mégis a saját bőrükön megtapasztalják a jelentős vagyoni hátrányt is okozható jelenséget, a
kisebbség ellenük ható reakcióját, könnyen a velük szemben túlságosan elromló, vagy és őket
éppen túl szabadra engedő kaotikussá és kiszámíthatatlanná váló társadalom zavarával
magyarázzák. Tény, hogy a lopásból és a mások kárára élők felszaporodása, a nazarobin
életmódot, a terrort is vállalók felerősödő jelensége nem akaratlagos, hanem társadalmi
következmény, kényszer, amelyet tünetnek, egy társadalmi méretekben rossz következmény
felé fejlődés zavarjelzésének tekinthető. Mint minden tünet, ez is jelzés, mégpedig a
társadalmi együttélés zavarának a jelzése. Ezt egy ideig a szőnyeg alá lehet söpörni, de minél
erősebben eltakarjuk, eltagadjuk, később annál erősebben, nagyobb zavart létrehozva fog
kitörni. A tüneteket életszerveződési zavarok, rosszá váló élethelyzetek váltják ki. Miként a
terrorizmust, valami ezt megelőző túl nagy elnyomás, kényszer, pl. tőketerror, vagy a
hatalmát a másokra erőltető kényszer hozza létre, hasonlóan minden társadalmi tünetet,
életzavart, még annak a felerősödése előtt, sokkal kisebb méretben történő rossz térnyerése, a
társadalmi szervezettség együttélésében felbukkanó tüneteket hoz az élet felszínére. Az
elnyomás, a terror, kevesek túl nagy meggazdagodása mások, sokak elszegényedését hozza
létre. Ezek olyan együtthatók, együttváltozó, egymásnak antihatású események,
következmények, amelyben a többségnek legjobb, legnagyobb szimmetriában változó
legideálisabb életállapottól, valahol lokálisan valamely szélsőség felé nagyon eltolódik az
élet. A társadalmi zavarokat hamarabb felismerő, a kisebb tartaléka, kisebb tűrőképessége
miatt ezekre érzékenyebbé váló pl. a kisebbségi szervezetek, azonban közvetlenül nem
kölcsönható-képesek, a szervezettség életét irányító legbelső, legfejlettebb, már másképpen
élő, gondolkodó, cselekvő szervezetekkel, ezért, általában a kisebbségek, egyéb lehetőség
hiányában, az elszegényedés és a romló életminőségük miatt, egyre jobban gerjeszteni kezdik
a velük közvetlenül kölcsönhatásra képes, általuk kihasználható, a megélhetésük változásának
a zavarait ezzel gerjesztésként tovább adó szervezetek, az egyre rosszabb sorba taszítódók.
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A gerjesztett többség többnyire elérti, a cigány és a megélhetési bűnözés kiterjedésének
tekinti, de a viktimológia hatásával érintett, a többséggel szemben haladva, nem az alkalmazkodás
irányába, hanem az ellenállás irányába fejlődő komplexebb neutrálisabb részecskék,
(szervezetek) ezeket a hatásokat a valóságának megfelelően értelmezik. Ezek a zavarok a
társadalmi zavarok egyre erősödő előjelzései, amelyek nem a lopások, ezek eredményes
megakadályozása esetén a rablásokba átfejlődő tünetek szélesedését, hanem az
életminőség és az életegyensúly súlyos romlását jelzik. A jeleket és a gerjesztéseket elértők
az elkövetőkre, a megértők az elkövetőket ilyen kényszerhelyzetbe taszítókra haragszanak, és
a zavarok megszűnését nem a zavar okát kiváltó forrásoknál keresik, hanem a már
elszennyeződött életfolyó láthatóan piszkos felszínét akarják hatalmas energiákkal redukálni.
A csak a felületes látással, észleléssel rendelkezők csak a káreseteket és annak a rájuk tett
következményeit észlelik, de a felszín alá látó, a dolgokat sokkal jobban megértő, kellően
komplex részecskék, nemcsak a következményeket, hanem a zavarok forrásait, az okokat is
felismerik, és annak megfelelően közvetítik, a velük már kölcsönhatóképes felsőbb neuronok,
a vezetők felé. Az átlagosnál nagyobb belső biodiverzitással, nagyobb személyi
érzékenységgel, a bűnözés mércéjének, a mutatójának is tekinthető, a viktimológia káros
következményével leginkább érintett szervezetek, olyan társadalmi zavar, tünetjelző
indikátorok, amelyek e területen nagyon érzékenyen felveszik a környezet jelzéseit. Mint
tudjuk a tünet nem az egészségromlás oka, csak jelzés, és nem a rossz irányba mutató
jeleket kell elnyomni, hanem a zavarok forrásait kell felkutatni, és a bajt a még a
legkisebb energiát és életromlást okozó forrásoknál kell kijavítani. A zavar forrása pedig
nem a bűnözés, a megélhetési romlás, amely csak következmény, hanem az a
szimmetriahiány felé fejlődő hatások rossz irányú eredőinek a felerősödése, elszaporodása,
amelyek közvetlenül felelősek az általános életminőség romlásáért, az élet szervezettségének
a tényleges zavarásáért. Tehát a társadalomba és a rendben, a szervezettség működésében
túlságosan is megbízó, indikátor szervezetek, csak erősítők, és közvetítők, amelyek a feléjük a
gerjesztőik által adott, kapott jelzések vételével és a tünetek lényegének a felismerésével, e
zavarokat felerősítve közvetíteni képesek a velük már kölcsönható képesebb legfejlettebb
társadalmi, szervezettségi vezetői körök felé. Moetrius a viktimológiával talán a legerősebben
érintett egyik magyar szervezet, akinek alapos oka keletkezett a zavarok továbbjelzésére,
akinek oka lehet a rossz dolgokat rossz irányba szervezők és az élet romlásáért felelős
elkövetőknek a számonkérésére. Az isteni közösség közvetítő részecskéjének a politikai
felhangokat is kapó írásai ezért már nemcsak társadalmi zavar és tünetjelzők, hanem a
számonkérés felé fejlődők.
Miképpen befolyásolja egy szervezet térben változó élet, a saját szervezettsége, az
élettere, vagy és a bolygója lineáris, vagy nemlineáris fejlődését.
A téma nagyobb fejezetben kibontást igényelne, de most csak a lényegében érintjük e kérdést.
A befolyásolás némiképpen eltérő, ha a szervezet mérete kicsi, és a benne változó tömegszám
is viszonylag kicsi, és eltérő akkor, ha nagyobb a tömeg együtt élő mennyisége és egymásra
befolyása. Az emberi tömegben együttélés városokra, vállalkotásokra, vagy és országnyi
társadalmi tömegméretben viszonylag ismert, de kevésbé ismert a tartomány emberi egyénnek
tekintett alsó tömegen belüli életváltozásnak, az egyén egészségére ható következménye, és
hasonlóan az egy élőrétegben élő emberi tömegekben változó egységméretű szervezettségnek
a befolyása a saját élőrétegének, szervezettségének a változására, egészségi, vagy a
szimmetria folyamateredőjének a sérülésére. A nagyobb energiaszintű szervezetekre ható
következmények analóg kifejletet eredményeznek, de eltérő tér és tömegméretben eltérő, de a
tömeghez mérhetően arányos idő alatt.
Az emberi szervezetben, élettérben változó elektronnyi, atomnyi, molekuláris és sejtszintű
élet, nemcsak a bakteriális és a sejtek szövetségének tekinthető tömegméretekben zajlik,
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hanem az életpiramis alacsonyabb tömegszámú egységeiből felépülő szinteken is. Bár az élet
sajátossága, hogy az egyre magasabb változás sűrűség miatt, a benne változó, és ehhez a
sokkal érzékenyebb szervezetekhez képest túl durván, vagy túl gyorsan változó valóság
esetén, az ilyen életteret elhagyják a hozzámérhető, de e magas gerjesztést nem igazán jól
viselő szervezetek, az együttélés mégis a szervezett egység valamilyen kezdetben még
kiválóan elosztó, élhető környezetében kezdődik. A folyamatban azonban egyesek az
elporlódás, a nagyobb egyéni érzékenység felé fejlődnek, és a finomodó lélek részecskéknek
nem tesz jót a túl durván változó élettér. Nem véletlen, hogyha elromlik számukra egy
környezet élhetősége, szervezetségi fenntarthatósága, kezdetben csak az aktív, túl gyorsan
változó nyári, vagy és nappali időszakban hagyják el a szervezetet, és csak éjjel, vagy télen, a
hűvösebb időszakokban a nyugodtabb és kiszámíthatóbb körülmények között térnek vissza
Csí jelenlété reprezentálni. Minél nagyobb a változás sűrűsége és a tömegszáma egy
szervezettségnek, annál jobban durvul, annál kevésbé jut ideje a finom és túlérzékeny
gyengéd hatásokat preferálni, annál jobban elveszíti a kapcsolatát az egyébként nem túl nagy
belső környezeti életnyomásban fejlődő térrészen átjárni képes lélekerővel. Az életpiramis
alsó szintje tehát kihal, és egyre jobban elkerüli a számára túl gyorsan, vagy és túl durván, a
megérthetetlenség, és a követhetetlenség felé fejlődő térrészeket, szervezettséget, csak hálni
jár a lélek, vagy és később még éjjel is lekerüli a számára alkalmatlanná vált térségeket. Az
alsóbb szintek elvesztését azonban egyre nagyobb energiaszintű, egyre durvább részecskékkel
a kölcsönható képesség és a fogékonyság növekedése kíséri, tehát az egyre nagyobb
tömegméretben, tömegszámban kialakuló, átalakuló szervezettség, egyre nagyobb
energiaszintű, egyre inkább csak egymáshoz hozzámérhető, és ezen nagyobb tömegű
egységekből lemorzsolódó életszintre tér át. A nagyobb változássűrűséghez nagyobb tér és
nagyobb lehűlési felület tartozik, tehát a térbeli és a változásbeli gyorsaság növekedése
valamilyen szinten mindig együtt jár. Ha egy szervezettség valamely lokális térrészben
nagyon felgyorsul a változás sűrűség, és a szervezettnek nincs elég aurája, lehűlésre és
megnyugvást adó környezetre lehetősége, akkor a szervezettség időbeli szimmetriája romlik,
a tér melegedésnek és tágulásnak, egyre inkább az érzékenyebb lélek részére káoszszerű
követhetetlen fejlődésnek indul. Az élet gyorsulása nemcsak megnöveli az életteret, hanem
felfújja a szervezett tér méretét, ezért annak az eredő sűrűsége megváltozik. Mivel minden
szervezett életbuborék egy általában hozzámérhető eredőjű és átlagos sűrűségű környezetben
fejlődik, ezért ha e környezethez képest nő a saját sűrűsége, akkor az aurája alul, a környezeti
domináns, nagyobb fejlettségű, nagyobb változás sűrűségű szervezeti térrész tömegközpontja
felé elvékonyodik, és a saját tömegközpontja e térrész felé fog elmozdulni az aurájában. Ez
azt eredményezi, hogy az elvékonyodó aurarészben egy ideig nő az áramlási sebesség, de a
szervezettség védelme e részben csökken, a külső befolyás általában megnövekszik, és ez
szimmetria, vagy és függetlenség romlást, és ez a hozzá képest fejlettebb, melegfúziós,
kiszámíthatatlanabbul és ördögibben változó térrészhez közeledést eredményez. A nagyobb
változás sűrűségű, kiszámíthatatlan térrészekhez (fogyasztókhoz) közeledés rossz az
érzékenyebb, hidegfúziósabb részecskéknek, ezért ezek tiltakoznak, és fékezni igyekeznek, ha
pedig a figyelmeztetéseik hiábavalóvá válnak, egy idő után elhagyják a számukra
élhetetlenné, szimmetria hiányossá váló szervezetséget.
Hasonló a következmény, ha a szervezettben nő a változás sűrűség a környezetéhez képest.
Ilyenkor a térrész nemcsak felmelegszik, és kitágul, hanem a környezetéhez képest kisebbé
válik a sűrűsége, és kiszorul, eltávolodik a lehetőségénél nagyobb változás sűrűségű
környezetből. Az ilyen szervezett tér, életbuborék az isteni hidegfúziós környezet felé kezd el
távolodni, amely irányban elvékonyodik, eltorzul az aurája, és e szervezetben a hidegfúziós
befolyás fog megerősödni. Ez azzal a következménnyel jár, hogy megnő a hidegfúziós
beáramlás, befolyás, és a szervezett tér aurája kiegészül, és a hidegfúziós irány felé túl tartós
közeledés ellen visszatartó következmény fejlődik ki benne. Az átlagoshoz képest nagyobb
aura, nemcsak hidegfúziós többséget hoz létre a szervezetben, hanem a túl nagy azonosságú,
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túl nagy életversenyre kényszerítő analóg környezettől eltávozást, azaz másfelé, olyan
környezet felé fejlődést, amely a hidegfúziós eredőt jobban, hasznosabbként preferálja. A
hidegfúziós szerveződésnek kevésbé van szükséges hozzá hasonló társra, sokkal inkább a
tulajdonságait kiegészítő, együtt nagyobb szimmetriába kerülő társ, (pár) az igénye. Ez miatt a
belső részecske közösség többsége olyan környezet felé fog vágyódni, amely a jelenlegi
állapotát és tulajdonságait, a kellő hűvösségét, mértéktartását, rendezettségét, azaz a
szervezetét, mint individuum egységet jobban megbecsüli.
Gondoljunk át a tudat nagyobb felbontási lehetőségével egy bolygónyi szervezettség
sorsát, ha egy ideig a környezetéhez képest túl gyorsan, vagy és túl lassan fejlődik.
A környezethez képest túl lassú fejlődés lehűlést és összehúzódást eredményez, amely a
lokális térbeli kitöltöttséget növeli, tehát nem elidegenedést, hanem egymáshoz közeledést
hoz létre. A változássűrűség felé fejlődésben lemaradó életbuborék tehát nagyobb sűrűségűvé
válik, és a vonzalmi eredője növekedni fog a nagyobb meleg, a nagyobb változás sűrűség, a
kevésbé szabályosan és nem annyira kiszámíthatóan változó, érdekesebb térállapot felé. Az
ilyen életbuborékba szoruló szervezettség növekvő sűrűsége azzal a következménnyel jár,
hogy egyrészt kölcsönható képesebbé válik a rajta áthaladó részecskékkel, másrészt,
statisztikai valószínűséggel a legközelebbi, nála nagyobb változás sűrűségű és sokkal nagyobb
tömegű szervezet radikális irányban áramló, főleg a befelé már terhekkel, áruval rakottan
hazafelé igyekvő részecskékre kölcsönható képesebbé, azok által nehezebben átjárhatóvá
válnak. A rakott, túlsúlyos gépjárműveket rendszerint elterelik a lakott településektől, vagy
legalábbis megnehezítik, lefékezik őket az áthaladás közben. A lassulás növeli az időre jutó
felbontás, a megértés és ezzel az információ befogadás, csere lehetőségét. Másrészt a nagyobb
sűrűségűvé váló szervezetek, nagyobb változás sűrűségűvé is válnak, és ezzel megnövekszik
az azonosságuk a hozzámérhető távolságban változó, ilyen, de nagyobb tömegszámú
szervezetekkel. Ha az azonosság nő, akkor a két kellően azonos szervezettség egymásnak
konkurenciájává, kölcsönösen egymást árnyékolóvá válnak, azaz a külső térrész felől a másik
irányába áramló, de ilyen környezetre vágyó részecskéknek közel azonos alternatív
életfeltételeket, hasonló életélményeket adó környezetet tudnak nyújtani. Ez miatt az
áthaladás lehetősége csökken, és a külső szabadabb, izotrópabb térrész, a környezet felől
érkező részecskék többsége elnyelődik, elakad az igényeinek megfelelő szervezettségbe,
amely mindig egy kis impulzust és lendületet ad a közösségnek, az ellenhatásokban szegényes
irányba haladásra. Mivel a hasonló szervezetek felől, statisztikai valószínűséggel, sokkal
kevesebb analóg részecske fog azok elszívó hatása miatt érkezni, ezért az onnan érkező
igényként ismert életnyomás mindig kisebbé válik, mint az ellentétes irányeredőből. Ez azzal
a következménnyel jár, hogy a kisebb szervezeteket a külső oldalról a nagyobb változás
sűrűségű, a hatásokat differenciáló, az igényeket leárnyékoló térrész felé áramlanak,
haladnak, amelyek éppen kellő konkurenciát, térárnyékolást adnak a saját analóg
képességeikkel. Ez lényegében a gravitáció érthetőbb mechanizmusának a leírása. Az analóg
szervezet felé közeledés azonban a konkurens, elszívó, helyettesíteni képes hatások
növekedését is eredményezi, amely minél közelebb kerül a kellően analóg, de fejlettebb,
nagyobb tömegű szervezethez, annál nagyobb lesz a nála nagyobb tömegű, a célirányos
dologban előrébb járó, fejlettebb szervezet elszívó, árnyékoló hatása. Mivel a nagyobb
tömegű analóg szervezet felől egyre kevesebb olyan élményre vágyó részecske érkezik, amely
ugyanezeket megtalálja a nagyobb egységben fejlettebb és színesebb, érdekesebb változatban,
ezért ezen irányból a közeledést gátló ellenhatás, befogható ellen lendület nem érkezik elég.
Az ilyen nagyon leárnyékolt, az elfogyasztás és a beolvadás felé fejlődő szervezet, ha nem
változtatja meg a fejlődési irányát, a térszerkezetét, nem fog tudni kikerülni e fejlődési
zsákutcából, menthetetlenül a nagyobb fogyasztó felé áramlik, idővel annak a részévé válik,
beolvad, felszámoltatik, vagy és mint konkurencia annulláltatik.
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Hogyan lehet elkerülni a nagyobb energiaszintű fogyasztóba, életakadályba kerülést?
Ez azért nehezül meg, mert a nagyobb tömegszámú, nagyobb energiaszintű szervezetek,
rengeteg saját részecskét küldenek a környezetbe, az aurába és nagyobb távolságokra is,
elsősorban eleség és az éhes nagy közösségnek fogyasztható élelmet, szervezeteket keresni,
feltárni. A környezetből, hazafelé, befelé haladó részecske szervezetek mindig nagyobb
azonosságúak, a környezeti aurában lévő idegenekkel, mint a még csak kifelé haladók,
amelyek rendszerint kisebbek, gyorsabban, könnyebben kifelé haladók, nagyobb áthatoló
képességűek. Ha azonban a kifelé áramló részecskék a határfelületeken, a környezetben
változó részecskéken, azokkal kölcsönhatásba kerülve lefékeződnek, nemcsak lassabbá,
hanem nagyobb azonosságúvá, keveredővé, a helyiek részecskéivel vegyülőkké is válnak. Ez
azzal a következménnyel jár, hogy a nagyobb szervezetek felé, visszafelé haladók már
kölcsönható-képesebbek a visszafelé haladás során a már nem teljesen idegenekkel, ezért
azokat a saját közös terük felé taszigálják. A saját élettér felé taszigálás, kedvcsinálás érzelmi,
és információs hatásokban is megnyilvánulhat, a kisebb szervezetek szintjén vágykeltés
formájában a megismertetett színes, fejlett paradicsomba áramlásra vágykeltésben. Azok, akik
hisznek a csábítóknak, és engednek a nagyobb élettér felé nyomásnak, vagy és annak a
vonzalomnak, amely a kevesebb visszatartó hatást adó szervezetek felé, lényegében a
könnyebb irányban, a sodrás irányába hat, azokra hamarosan sorsforduló és nagyobb,
nemlineáris változás hat. Akik ellenállnak a csábításnak, az élet gyorsabb fejlődés felé
sodrásának, akik kellően állhatatosak, azok megmaradhatnak az átlagos, nagyobb szimmetriát adó
életeredő keservesebb, de önállóbb, viszont sokszor kiszolgáltatottabb, de kevésbé függőségbe kerülő
állapotában. Ha viszont egy térrész felől valamilyen hatások hírei, információi és
következményei nem áradnak ki egyenletesen minden felé, akkor azon irányokból, amelyek
felé nem érkezik a speciális hatások, szakosodások meg és jelenlétét jelző információs
energiaszintű hatás, a környezetből azonnal megindul a terjeszkedés, a beáramlás. Ha tehát a
nagyvárosokból, a túl gyorsan és megérthetetlenül fejlődő szervezetekben kihal a finomság a
gyengédség, és egy csomó más jó hatás, akkor a körülötte lévő, ilyen hatásokkal túltelített, de
ezeket nem eléggé értékelő környezetből azonnal megindul a beáramlás e hatásokban
hiányossága miatt ezeket felvenni és befogadni kész térrészek, szervezetek felé. A nagyobb
szervezetek felé sodrás lényegében a miatt alakul ki, mert az adott szervezetek olyan dologra,
hatásra szakosodtak, amely túl nagy azonosságú a nekik árnyékolást és védelmet, de
ugyanakkor kevesebb ellenhatása miatt vonzalmat és a bekebelezés felé ható eredőjű
szervezetben, kellő kínálatban és már nagyobb fejlettségben van jelen. Nehezebb egy olyan
konkurencia árnyékában fejlődni, amely színesebb, érdekesebb, fejlettebb hatásokat ad.
Ilyenkor arra kell szakosodni, amit a nagy a maga nagytömegben gyártásával nem tud, amely
miatt a nagyobb szervezet közelsége nem elszívó és bekebelező hatásként, hanem támogató,
energiaadó hatásként érvényesül. A gyártó és kereskedő szervezetek is továbbfejlődésükkor
felhagynak a régebben termelt, de túl gazdaságtalan hatások előállításával, és átadják a
kevésbé bonyolult élettermékek gyártási lehetőségét az ebből még jó ideig megélni képes
kisebbeknek. Hasonlóan a szervezett bűnözés, a nagyobban is végezhető rablás és kártevés
felé továbbfejlődő maffiózók is eltérő és finomabb, bonyolultabb, nagyobb szervezettséget
igénylő dolgokra szakosodnak, ezért a kisebb fajsúlyú bűnelkövetési, megélhetési
cselekvéseket idővel átadják az ebből még jól megélő, hozzájuk képest fejletlenebbeknek,
kisebbeknek, kevésbé bonyolultaknak. Minden szervezet arra sodródik, arra fejlődik, amerre
van lehetőség. Miközben a többség az érvényesülési lehetőséget, az életrést, a hatásrést keresi,
a jó és kellően bölcs szervezet, ilyenkor végiggondolja, hogy mi az, amely visszatarthatja a
környezeti nagy tesó bekebelezésétől, amely legalább annyi ellenhatást ad neki a nagyobb
tömegszámú szervezet felől, mint amennyit a környezetből a nagyobb egység felé taszítóan
kap. Ez esetben, a nagyobb árnyékában élő is visszanyerheti a szimmetriáját, és nem kerül az
elfogyasztás állapotába. Az egyik ilyen visszatartó lehetősége a fejlettség megértésre jutó
állapota, a tanulás és a kifejlődő bölcsesség adja. Amely szervezet viszont bölcsebbé válik az
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élet dolgaiban, a megértésben, az silányabbá és esendőbbé válhat más dolgokban, cselekvő
képességben, szerencsében stb. Thalész hiába volt a korának a legnagyobb bölcse, ha erről nem
tudott, vagy nem méltányolta az a katona, aki a lándzsájával végül véglegesen megzavarta a bölcs
életköreit.

Először tisztába kell jönni azzal, hogy mi az a hatás, igény, amely aszimmetrikus eredővel a
nagyobb felé sodró hatásnál erősebb eltávolító értékkel bír, mint amennyivel a nagyobb felől
érkező ellenhatás hiánya, tehát mi az a jelentős különbség, amely gravitáló erő ellen
antigravitációs hatással hat. Azért hogy ezt megértsük, érdemes egy kis gondolati kitérőt tenni, Pl.
megérteni, hogy miért nem fogyasztják el a nagyok a közelükben keringő saját utódaikat, és a rokonaikat, a Föld
pl. a Holdat? Az utódok általában fele részben a közelükben lévő szülő olyan részecskéiből

szerveződnek, akik egy párosodási, megtermékenyítési aktus során, érintetté és megfertőzötté
(viszonyítani képes állapotúvá) váltak, a saját megfelelő ellenható képességgel, antitestekkel
rendelkező szervezett terükbe túl mélyen behatoló olyan idegen, részecskéktől. A behatolókat
és az érintetté váltakat, a tudatban vagy és a testben is megfertőzötteket a saját szervezet
antitestei felismerik, megjelölik, elkülönítik, majd összegyűjtve a szervezettség legnagyobb
változás sűrűségű méhében, petefészkében, prosztatájában és heréjében, a tároló tér
túltelítődésekor kilöki, kiüríti a közös térbe, vagy egy másik, éppen ilyen hatásokra,
részecskékre vágyó szervezettel elcseréli. Amíg a kilökött, de nem megtermékenyült,
kisebbségben maradó és az idegen, elnyomó szervezettségből eltávozó antitestben, pl., a
menzeszben, vagy és az ondóban a környezetbe távozik, a kilökő szervezet megszabadul a
saját antitesteinek egy részétől, és később a hazai térbe visszatérő felderítőket küldhet az
idegenekhez kapcsolódva. Mint amikor a kitoloncoltakat a saját őrök a határig kísérik, vagy és
átadó helyig. Amíg a kilökött életanyagban a saját nem kívánatos, káros mellékhatásokkal
rendelkező antitestek vannak többségben, addig a kilökő szervezet mindent megtesz a saját
szervezetére káros tömeg egyre távolabb toloncolására, hogy a közeljövőben ne legyen gondja
ezen életterét mérgező hatóanyagokkal, részecskékkel. Az ilyen csillagmenzeszt, pl. a sok
szenet és vizet, fehérjét tartalmazó üstökösöket, a kibocsátó távolodó keringő pályára, az
életspirálba juttatja, amelyben a saját tértől távolodás egyben a környezetben változó más
szervezetek felé közeledést is eredményez. Ha azonban a káros anyag aránya az életutazás
során még a közelben semlegesítődik, az izotróp környezet rossz hatásokkal még nem telített
egyre több idegen, és az adott térben kívánatos hatással telítődik. Ez már nem konkurenciát és
rossz hatáseredőt okoz, hanem a nagyobb szervezetnek hasznos hatásokkal telik fel, akkor,
mint a vízcseppek, a vízgőz buborékok körforgása, a jó hatásokkal telítődés után a kibocsátó, a már
semlegesítődött és a szervezetében már kívánatos hatásként visszaszívja, visszaveszi, az
alacsonyabb életnyomású térrésze felé sodorva bekebelezi a jó árut haza szállítókat. Tehát az
eltávolító, vagy közelítő hatás aránya attól függ, hogy a kibocsátó részecskéi számára az
adott távolodó, vagy közeledő szervezet az eredőjében jó, és vonzandó, kívánatos, vagy
rossz és eltávolítandó, tiltandó hatáseredővel rendelkezik. E két véglet között az
életbuborékok telítődése közben természetesen van semleges, éppen telítődő, a taszító
hatásból a vonzalomba fejlődő, egy ideig, állapotig semleges átmenet is. Ha tehát egy
közeledő pályára álló szervezet olyan külső, vonzalmat és a bekebelezés vágyat keltő, a
nagyobb egységnek jó hatásokkal telítődik, vagy és ilyenek irányába fejlődik, szinte biztos,
hogy idővel nem kerülheti el a bekebelezést, az elfogyasztást, és ezzel a nagyobb rendszer
részévé válást, a függőségbe kerülést. Ha csatlakozni akar a közeli nagyhoz és annak a
részévé válni, a gazdag terében élni, akkor olyan a célterületen nagy mennyiségben és káros
állományban felhalmozódó rossz hatásokat kell fogyasztania, átalakítani tudnia, vagy-és a
nagyobbnak tartósan jó hatásokat kell termelnie, amely miatt e tevékenyégi eredője a nagyobb
isteni egység részecskéi számára vonzóvá válik. Tehát a szakosodásban fel kell kutatnia, hogy
a másik nagyobban, a lehetséges fogyasztójában, és alapanyag adójában milyen anyagok
halmozódnak fel káros mennyiségben, amelyeknek a semlegesítésére, hasznosabbá alakítására
sikeresen képes. Csak ez esetben maradhat együtt élő közös szimbiota hasznos tagja a
nagyobb közösségnek, de a fogyasztása idővel mindenképpen részben kölcsönös függőséget
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eredményez a nagyobból kibocsátásra kerülő rossz hatásokkal. Ha egyedül szakosodik és a
keletkező rossz átalakítására még kevesen szakosodtak, akkor a nagyobb átalakításra váró
kínálat esetén nagyobb keresletre és több megbecsülésre, elismerésre számíthat. Ha ez a
fogyasztás nem elégséges, a nagyobb már nem kívánatos idegennek minősítheti, és vagy
elfogyasztja, differenciálja a benne neki még jó hatásokat, és a haszontalan alszervezeteket
nem eltartja, hanem, – mint a fák ősszel a leveleiket, – az együttműködéseket megszakítva
elengedi a benne már feleslegesen energiát fogyasztó állományt. A sikeres de megfelelő
távolságtartó közeledés esetén szimbiota együttélés, együttfejlődés alakulhat ki, mint a
cápáknál és a nagyobb cetféléknél a kísérő és tisztogató halaknál. Ezek a szimbioták
kivételezettek, amelyek nemcsak a külső felszínen, hanem sok esetben a szervezet belsején is
átjárhatnak, elszállíthatják a káros anyagokat, egyenrangú megtűrtek maradhatnak. Némelyik
olyan sikeresen szakosodik, hogy az eltávolítása, elpusztulása esetén, a szervezetet mérgező
salakanyagok eltávolítás hiányában nagyon felhalmozódó saját mérgező hatásokba a nála
sokkal nagyobb tömegű gazdalény is elpusztul. Az élet azonban sohasem csak egy szálon,
hanem több egymást helyettesíteni képes párhuzamos szálakon is fejlődik. A nagyobb
tömegűnek hasznossá és elfogadottá válás mellett, annál gyorsabb fejlődés is lehetséges,
amikor a kisebb tömegszámú szervezet, olyan gyorsan fejlődik, hogy a bekebelezése esetén a
fogyasztói eltérő környezetben is életben marad, nem pusztul el, hanem ettől kezdve ő válik a
neki energiát adó, de nem elég fejlett szervezet fogyasztójává. Ilyen irány felé szakosodtak
egyes baktériumok és vírusok. Nagyobb velünk hozzámérhető szinteken kígyók, a békák és a
pókok, a mérges és a húsevő, rovarfogyasztó virágok, amelyek képesek olyan fejlett elit
részecskéket kibocsátani, az elfogyasztandó szervezetekbe juttatni, amelyek savas, vagy
lúgosító hatásukkal azonnal elkezdik lebontani az átlagos határfelületeket, elfolyósítják,
átlagossá és határozatlanná, majd cselekvő képtelenné teszik azok részecskéit, ezzel
hozzájutnak azok érzelmi szálaik elszakadása árán leadásra kerülő kötési energiáihoz. Az
evolúciós párhuzamos fejlődése, a megoldásokat és egyes részecskék ellenhatásait
helyettesítő képes más megoldás a megmaradó képesség kulcsa. Ha valamely szervezet túl
fontossá válik a környezet szemében, értékrendjében, ez lehet az arany, az energia vagy a
pénz is, elő lehet venni az alternatív megoldásokat, a dolgot helyettesíteni képes
életcsatornákat, és a már rossz csatornáktól a jó hatásokat elterelni. Ha túl sok a vas, és
monopolhelyzetbe kerülve túl magassá válik az ára, a szervezetek kitermelik a vasat, vagy a
hasonló monopol hatásokat kikerülni képes alternatív megoldásokat. Pl. a bányászott és
nyersvas árát, fontosságát lehet redukálni a haszonvas gyűjtés jobb megszervezésével, a
tartalékkészletek bevonásával, de akár megfelelően erős, a vasat sok mindenben helyettesíteni
képes, alternatív anyagok, kerámia alumínium, és más könnyen recirkulálható műanyagok,
stabilabb, helyettesítőképes változataival. Ha a vasnak a súlya fontos, akkor a cinkkel, a
kővel, a homokkal, vagy az ólommal stb. Az értékek és az árak libegése, hullámzása tehát a
kereslet és a kínálat valamelyik, vagy mindkettő befolyásolásával megváltoztatható. A
meglévő anyagok, torták szeletelése, állandóan egyre kisebb részekre osztása helyett, azonban
a környezeténél gyorsabban fejlődő réteg képes egyre újabb hatásokat, hatóanyagokat
létrehozni, a károssá váló, vagy és túl nagy mennyiségben az életfelszínen felhalmozódó
életanyagokat semlegesíteni, vagy akár az élet más részének (fogyasztóknak) hasznossá
átalakítani.
Talán ennek a környezetnek hasznos tagjává válás az élet egyik hajtóereje, mert ez esetben számíthat a
környezete egyre nagyobb megbecsülésére, a személyének a kiemelt fontossá válására, a nagyobb
közmegbecsülésre. A haszontalan létező, a csak gondolkodó, de nem cselekvő, a környezetének
előnyöket, hasznot, a létezés lehetőségérért az isteni közösségnek ellenértéket nem adó nem kell
senkinek, tehát minden létező és élő szervezetnek alapvető érdeke, hogy valakiknek az isteni
közösségen belül, kiemelten hasznossá, és megbecsülhetővé váljanak.

A zsákmányállatoknál, (szervezeteknél) gyorsabban fejlődők, és a nagyobbaknak, vagy és a
környezetben változóknak mérgező, rossz hatásokat termelők nem kerülnek elfogyasztásra,
hanem őket inkább elkerülik őket a nagyobb tömegszámú, de megfelelő ellenhatással,
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ellentudással, a sajátos hatóanyagaik semlegesítő képességével nem rendelkező szervezetek.
Tehát az elfogyasztás alkalmazkodással, hasznossá válással, legyőzéssel, vagy és undor, rossz
hatás keltésével, és még sok minden hasznos praktikával elkerülhető, amelye megoldásokra a
természet részeiként kifejlődött életváltozatok, megfelelően szakosodhatnak.
Mint a leírásokból és a már megismert életből megérthető, a természet lényei sok megoldást,
módszert fejlesztettek ki az elfogyasztásuk meggátlására, és a hasznosságuk, a létezési
fontosságuk megerősítésére. Visszatérve a fejezet alcímeihez, a kitérő után gondoljuk tovább, hogy egy
bolygónyi közösségben együttfejlődő tömegnél miképpen szabályozza a kisebb energiaszintű, fejlettebb
résztudatú élet a nagyobb életteret adó gazdalény, szervezettség fejlődését.

A túl lassú fejlődés az elbátortalanodás, az önbizalom csökkenése, a fejlettebb társi
lehetőségeknél könnyen alárendelt, megtűrt, vagy és elviselt szerepre kárhoztathat. A nem
egészen hozzámérhető képességek eredőjében, a nem elég fejlett társ terében, szervezetében a
nála sokkal fejlettebb társ részecskéi viszonylag szabadon átjárhatnak, hamar kiismerhetik az
adott szervezetet, és ha már nem képes állandóan újat, megújuló érdekes hatást adni, a hozzá
képest túlfejlett részecskék hamarosan unatkozni kezdenek és elhagyják. Emberi szinten hegy,
vagy barlangmászóvá, ejtőernyőzővé, vagy bármi mássá fejlődhetnek, amely saját hobbiként, elég
adrenalint termelő, érdekes és élményekben dús, esetleg veszélyes lehetőséget biztosít, mint az otthon
lévő, már kiismert, megúnt társ. A magát túl könnyen adó feleséget, szeretőt hamar megunják, és

ha kiismerik, az unatkozó özvegyek betegségszindrómáit hamar produkálják. Ez lehet migrén,
vagy bármilyen más melléktünet, amely az egyhangúság, a mellőzöttség, a fontosság és a
megbecsülés hiánya vált ki.
Ha azonban bolygónyi szinten is kíváncsiak vagyunk a túl gyors, vagy a túl lassú fejlődés
következményeire, egy kicsit más, de analóg életfejleményeket tapasztalhatunk.
A környezethez képest túl lassan fejlődő, már megismert, kiismert, új lehetőségeket
biztosítani nem képes szervezeteket, vállalkozásokat, településeket a fiatal részecskéik hamar
elhagyják, amelynek lemaradás, korszerűtlenség és elöregedés a következménye. Az a
bolygó, amely a környezethez képest túl lassan fejlődik, alacsony és elégtelen életnyomásúvá
válik, amely miatt a tere a fiatal, eltávozni képes részecskékben ritkul, de a nagyobb
nyugalmat szerető, elöregedő szervezetek szívesen költöznek be az ilyen nyugalmas,
elmaradottabb állapotban a környezetnél még lassabban fejlődő, a lassuló képességükkel is
megérthető, még a múltabb állapotában lévő egzotikus térrészbe. Ez viszont azzal a
következménnyel jár, hogy minél jobban régiessé, egzotikussá válik egy szervezett élettér, az
elöregedő betelepülőkkel annál elöregedőbbé válik, tehát egyre jobban lemarad a közben
gyorsabban fejlődő szervezetekhez képest a változás sűrűségben. A lemaradás lehűléssel és
összehúzódással, nagyobb differenciálással járó következményeit már leírtuk, amely a
nagyobb változássűrűségű fogyasztó felé fejlődés, az elfogyasztás, a felbontás, a gyorsabb
differenciálás, és a korszerűsödés, a felzárkózás lehetősége felé vezet. Ha egy szervezet túl
közel marad a kibocsátó szervezethez, a kezdet anyai teréhez, akkor a túl kis változás
sűrűsége esetén nem ér kellő időben azon téridős határfelületekre, amelyeken fejlődnie,
eseményeket átélnie, és tapasztalatokat szereznie kellene, ezért saját átélések és személyes
megtapasztalások hiányában, amikor később a téridős akadályhoz érkezik, még nem elég
felkészült, nem fogja megfelelően megoldani, venni az életakadályt. A lassan fejlődő
szervezetet, a gyorsabban fejlődők vagy belülről, vagy kívülről kihasználják, elfogyasztják,
annulálják, felbontva a hasznos alkotókat, részecskéket kiszerelik, a saját közösségükbe
apportálják, de az idegen és rossz hatásokat más szervezetekbe, vagy és a közös térbe ürítve
magukból eltávolítják. Tehát a környezethez képes az eredőjében lassabb, idealizáltabb
fejlődés, a gyorsabb fejlődésre és az izotróp életre alkalmatlan, az ilyen gyorsabban
fejlődőkkel együttműködésre képtelen, a környezetből a szervezetükbe beáramló rosszabbak
által kihasználható, a Viktimológia áldozataiként ismert szervezeteket hoz létre.
Gondoljuk át az érem másik oldalát.
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Mi az újság a túl gyorsan fejlődő, a ragadozókká váló szervezetekkel?
A környezetüknél sokkal gyorsabban fejlődő szervezetekben megnő a változás sűrűség, amely
miatt a terük felmelegszik, kitágul. A melegfúziós eredőjűvé válás bolygószinten analóg
következménnyel jár, amelyben a bolygó kitágul, elidegenedés, auranövekedés, részecske és
tömeg veszteség fejlődik ki. Az elhízás és a későbbi felfúvódás különböző lehetőségei
azonban csak a belső tér, az ötödik dimenzió változása, sokkal nagyobb változást okoz ennek
a későbbi és erősebben kifejlődő következménye. A felfúvódó életbuborék mindegy, hogy
milyen méretű és tömegszámú kisebb eredő sűrűségűvé válik, mint a környezete, ezért a
részecskéiben ugyan elértéktelenedik, de mint kellően tágas, szabad élettér hamarosan
felfedeződik, felértékelődik. Egyrészt a környezeténél kisebb sűrűségű, már kihasznált,
elfogyasztott, kizsákmányolt, káros hatásokkal telített életbuborékok eltávolodnak a
fogyasztóiktól, kiszorulnak a több energiát igénylő nagyobb változás sűrűségű környezetből,
viszont az egyre kevesebb részecskével, egyre kevésbé fenntartható élettérhatárok
átjárhatóbbakká válnak. A nagyobb és kellően szabad térrésszel rendelkező, kisebb
sűrűségűvé, nagyobbá váló életbuborékokba hamarosan egyre több, a környezetben foganó,
születő részecske hatol be tapasztalatokat, vagy és zsákmányt szerezni. Ha kiderül, hogy a
behatoló új fogyasztóknak van elég tér és elég zsákmány, fogyasztható eleség, a behatolók
hamarosan letelepszenek, elszaporodnak, sokféleség és magas biodiverzitás alakulhat ki,
amelytől még jobban gyorsul a térrész fejlődése. A természet rendje szerint azonban a
környezeténél kisebb sűrűségű, az életversenyt nem álló életbuborék egyre jobban eltávolodik
a nagyobb változássűrűségű környezetektől, amely miatt a túl gyorsan változó nagyobb
energiaszintű centrális szervezetek határfelületei, és ezzel más idegenebb fogyasztók felé tart.
Ez a túl gyors kifelé fejlődés esetén azzal a káros következménnyel jár, hogy a kifelé
haladásban a hozzá képest egyre idegenebb, ellenállóbb környezetben fékeződő aurája, mint a
fáknál, vagy a Szaturnusznál az évgyűrűk eltolódik a haladási iránytól ellenkező irány felé, (az aurában
haladó centrális tömeg az aurájához képest eltolódik a haladási irányzat felé) ez miatt pedig a haladási
irányba elvékonyodik, eltorzul az izotrópabb környezettől a szerveződést elszigetelő aurája.
A térben és közegben áramló szervezeteknél, az áramlást fékező külső közeg ellenállása miatt
a haladási irány felé lévő aurarész részecskéi az átlagosnál nagyobb életnyomás alá kerülnek,
ezért gyorsabb változásra és gyorsabb életáramlásra kényszerülnek. A haladási irányban
nagyobb életnyomásban, a nagyobb változás sűrűségben elfáradók, a haladó szervezet éléről a
központ megkerülésével, vagy a szervezeten át a szervezet kisebb életnyomású, hátrafelé
megvastagodó, egy kicsit visszamaradó hátországába kerülnek, áramlanak. A túl gyorsan
haladó, túl gyorsan áramló szervezeteknél, a haladási irányban elvékonyodó aura egyre
jobban átjárhatóbbá válik, ezért az ilyen szervezet egészsége, ezen a részen sebezhetőbbé
válik. Miközben a korábbi magasabb életnyomást okozó térrésztől távolodik a túl gyorsan
másfelé fejlődő közösség, egy másik rendszer, vagy és a rendszerek tömeg és térfelező
határaihoz közeledik. Ha még egy fordulatváltás, rendszerváltás, a nemesgáz elporlódottabb
állapota után van, és még megfelelően és kellően együttfejlődik a környezetével, akkor S,
Sharp alakzatban, a nagyobb áramlási keresztmetszete miatt jobban fékeződik, ezért amikor
az addig életteret biztosító vonatkoztatási rendszer határához, (az alkáli földfémes eredő
állapotához) ér, kellően tud információs részecskéket cserélni, és a határfelületen járőröző
szervezetekhez és a befogadók ritmusához alkalmazkodni. Ha túl hamar ér az idegen
vonatkoztatási rendszer (a bolygónknál a domináns csillagtér váltás határfelületéhez) akkor fékez, az
átlagos elnyúlt tojás alakúnál nagyobb keresztmetszetű, gömbszerű Sharp keresztmetszetre
szerveződik. Ez lehetővé teszi a megfelelő alkalmazkodást, ha kell várakozást a megfelelő
pillanatban történő határátlépéshez. Ha túl lassan áramlik, akkor átszerveződéssel lehetővé
válik egy jobb áramlási alakzatba, pl. elnyúltabb tojásba, vízcsepp alakzatba szerveződni,
amelytől sikeresebbé válhat az időzítése a határfelületen átjutásra. Ha azonban már nagyon
eltorzult formában és túl nagy sebességre gyorsulva, longitudinális férfias, hidegfúziós, túl
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gyorsan áramló elnyúlt alakzatban ér a határfelület mezsgyei átlagos térrészéhez, rétegéhez,
akkor az aurája elejében lévő vezetésnek már nincs lehetősége a szervezeti belső, többségben
mögötte lévő aurában változó részecskéken differenciálódni. Ilyenkor már csak gyorsulni tud,
de a későn kapcsoló, túl gyorsan áramló szervezet fékezési lehetősége csak az ellenhatású
analóg szervezettel torlódással, nagyobb energiaszintű impulzusba és mennyiségi
szaporodásba átszerveződéssel, az idegenebb tér részecskéivel ütközéssel oldható meg. A
téridős határfelületekhez túl nagy áramlási sebességgel, túl gyorsan és elnyúlt aurával, túl
gyorsan áramló, fejlődő elöljárókkal érkező szervezeteknél komoly veszélyhelyzet alakul ki,
mert ha az aurája nagyon lemarad a közös irány, cél felé együttfejlődésben, akkor ez a
haladási irányban elvékonyodott, kis tömegszámú, megritkult aura már nem képes
átcsoportosulással komolyan megfékezni a túl gyors áramlást. Az ilyen rohanva fejlődő
szervezetek ennek következtében túl gyorsan érnek a vonatkoztatási rendszer közös
határfelületéhez, egy Ortszerű övezethez. Ez a nagy lendület, a túl gyors fejlődés a határokon
súlyos incidenssel áthaladással, vagy és az idegenebb térrészbe, szervezetbe mély
beáramlással jár. Ha a közös szimmetria felületen általában nem alkalmazkodva a határ másik
felén lévő analóg szervezetekhez átlendülhetnek, túlfejlődhetnek, és hamarosan a másik
idegen, nekik addig ismeretlen, teljesen átláthatatlan rendszerbe mélyen beáramolhatnak.
Érdekes módon az ilyen szimmetriavesztések, az alacsonyabb életnyomású térrészek,
szervezetek megtermékenyítő eseményei. A túl gyorsan haladók, vagy a teljes már rossz
vezetőkkel impulzusba vezetett közösség kerül végzetes, visszafejlesztő, bomlasztó
impulzusba, vagy ők kerülnek az idegen térrészben mély behatolás közben a hozzámérhető
sűrűségű és fejlettségű részecskékkel nemlineáris fejlődést eredményező impulzusba, nem
biztosan kívánt, csak vágyott kötődésekbe. Ha a túl gyorsan áramlók lehagyják a saját
részecskéiket, az idegen életfelület elérésekor, a saját és az idegen életbuborékot képező
térrész határfelületét átlyukasztva, globalizációt, hangrobbanást, életrobbanást és
téregyesülést hozhatnak létre. Mint a szuperszónikus repülőgép, amikor átlépi az általa keltett,
a hangsebességgel terjedő hang-buboréktér falát, amikor hangrobbanás alakul ki, a nem elég
gyorsan haladó, fejlődő részecskék életbuborékja a megtermékenyítő, a szervezeti határokat
megsértő ejakulációs áthatoláskor elpattan, és a nagyobb tömegű szervezetekből sokkal
kisebb egységméretű részecskékre kell bomlaniuk. A határokon áthaladók elhagyják a saját
korábbi közösségeiket, egy időre életrés és diaszpóra, szétszóródás fejlődik ki. Az
áthaladóknak a közös tömegben a nagyobb bonyolultságú állapotból vissza kell fejlődniük,
hogy a kisebb méretű, de nagyobb áthatoló képességű részecskék, kellően fel tudják deríteni a
haladási irány felé lévő szervezetben várható életakadályokat. Ha ez nem történik meg, az
előre nem kibocsátott, ezért a környezet szereplőiről sem visszapattanó, visszaérkező
fotonszerű részecskékkel nem rendelkező szervezet, lényegében vakon halad a téridőben, a
valamerre fejlődésben, információ hiánya lesz a haladási irányában lévő térrészben kialakult
állapotokról és szereplőkről. Azt mondani sem kell, hogy mi lesz a sorsa egy nem kellően
előrelátó vezető által irányított autónyi részecske tömegnek és utasainak, vagy és ennél
lényegesen gyorsabban áramló repülőgép, vagy nagyobb közös tömegű szervezet vakon
vezetésekor. A túl gyorsan és vakon, kellő előrelátás, és szervezet által lehagyott, lemaradó
részecskéinek az előjelzései nélkül haladó, vagy és ezen előrejelzéseket, intéseket és
figyelmeztetéseket már nem meghalló, már nem észlelő szervezet a végzetébe halad, egészen
addig, amíg felgyorsulva egy túl későn észrevett, már nem lefékezhető idegen életakadálynak,
vagy analóg vakon és figyelmetlenül haladó szervezetnek ütközik. Az elmeszesedett,
túlságosan is a nagy energiaszintű részecskéivel túl nagy függőségbe került szervezetek, vagy
és a nagyon határozatlanná váló, a dominanciát és a többséget, ezzel a szervezetük irányítási
lehetőségét is elvesztő szervezetek döntési és cselekvési mechanizmusa rendkívül elromlik,
már nem képesek uralni és irányítani a közös tömeg áramlását. Ha nagyon előrerohannak az
ismeretlen környezetbe, könnyen leszakadhatnak tőlük a fejlődésben lemaradó, már nem
engedelmeskedő részecskéik.
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A szervezetek aurája egy érzékeny antenna, amely ha kellően körkörös, minden irányban
megfelelő védelmet és jelzéseket ad az életpiramison keresztül az egyre nagyobb energiaszinteken
változó vezetők felé. Ha azonban a vezetők már nem figyelnek, vagy elfejlődés, túlfejlődés, a
kölcsönható képesség csökkenése miatt már nem észlelik e jelzéseket, súlyos impulzus és
visszafejlődés, részecske szaporodás, és a minőségi tömegből mennyiségi tömegbe fejlődés
alakulhat ki.
A nagyobb csillagrendszerek, és a kisebb szervezetek határfelületein, mint az Ort övezeten
nagyobb áramlási sűrűségben aszteroidák és üstökösök járőröznek, neutrális, de férfias,
lendületes, nagy kinetikai erővel rendelkező aszteroidák keringenek, amely határfelületeken
nem lehet kellő előrelátás, megfelelő időzítés nélkül áthaladni. E részecskék ritmusának a
kiismeréséhez idő és fékezés, a haladás lelassulása, vagy gyorsítása, az áthaladás szabályozása
szükséges. Amely szervezet tömeg, a már rossz vezetővel, kellő előrelátás nélkül, mint a
faltörő kos, az idegen élettér, vonatkoztatási rendszer szervezőivel egyeztetés nélkül vakon
nekimegy a másik szervezettségek határainak, az rendszer és határsértővé válhat, amely
súlyos impulzusba és visszafejlődésbe kerülhet. Néha hasznos a nagy lendülettel áthaladás, de
a statisztikai szabályok szerint, a behatolások többsége a megtermékenyítésben sikertelen
nagy energiaszintű visszafejlesztő impulzussal végződik. Az idegen és ismeretlen,
felderítetlen térben az ott áramlókkal impulzusba kerülő behatolók már a külső, idegen tér
analóg részecskéin fékeződnek, rajtuk vezetik le az előrelátás hiányából, és a túl vakon
vezetés problémáiból fakadó feszültségeiket, de ezzel nemcsak a saját részecskéiket, hanem
az idegen térrész szervezetit is gerjesztik, amely visszaható súlyos következménnyel jár. Ez a
határátlépés már beavatkozás, nem az adott szervezet differenciálódása, hanem külügy. Amíg
egy szervezet a saját terét differenciája, a méret és az életnyomás átrendeződése belügy
marad, addig nem sérti meg a szomszédainak és a környezetének az érdekeit, addig lineáris be
nem avatkozó fejlődésben részesülhet. Ha azonban a szomszédain fékeződik és adja le a
dühét, a lendületét, a belső feszültségéből fakadó átáramlást, akkor ez beavatkozássá,
rendszersértéssé, közösségi és az isteni tér rendje elleni vétséggé fejlődik.
Az isteni tér legnagyobb szabálya a be nem avatkozás szabálya. Ha egy szervezet megsérti a
környezet, a nagyobb energiaszint terét és rendjét, az életáramlás és a szerveződés szabályait,
igaz hogy lassan reagálva, jelentős időkéséssel, de mindenképpen beavatkozik, és
megregulázva helyreállítja a tér rendét. Ilyen esemény történt a Napóleoni behatolókkal a
nagy orosz szervezetben, és a hidegfúziós tél tábornok hamarosan vereségre, visszavonulásra
késztette az agresszort. Hasonló történt a Hitleri térsértőkkel, és a Tél tábornok, a hidegfúziós
környezet ismét beavatkozott, helyreállítva, ellenkező irányban kiterjesztve a korábbi
határokat. A környezet rendjének a megsértése, a sértett reakcióját eredményezi, ehhez még
behatolás sem mindig szükséges, elég a fenyegetettség. Lásd az 1848-as szabadságharc idegen
hatalmainak a félelmeit, (ez volt Napóleon és Hitler vesztének az okozója), és az USA megelőző
agresszív beavatkozásait a világ arab térségeiben. A lendületben túl gyors fejlődésű
szervezeteknél, az időben véges utánpótlású hátország, az aura mindig lemarad az
együttfejlődésben, és ha nem képes elegendő utánpótlást, energiát és részecskét adni, a túl
gyors fejlődés hibájába kerülő szervezetség korongszerűen ki és szétterjedve, melegfúziósan,
vagy longitudinálasan, célirányosabban megnyúlik, erősebben differenciálódik, ettől
folytonossági szakadása alakul ki, és nem előre, hanem visszafelé fog fejlődni.
Mi a helyzet a Te országoddal?
Miközben az élet szinte mindig elégedetlen a környezetében változó renddel, a mások által létrehozott,
állandóan újratermelt rendellenességgel, hajlamos elfelejteni, hogy a saját szervezetében élő
részecskék országa felett Ő a Gondviselő. A nagyobb rendre vágyást, és kialakítást azonban csak
akkor lehet a környezetben folytatni, jogosan elvárni, ha a szervezetünk belső országában már elég
nagy a kiszámíthatóság, kellően jó az élet és rend van. Ha meg akarod váltani a világot, először
magadban, a saját országodat képező szervezetedben kell rendet tenni, a tudatodban, az érzéseidben,
az elvárásaidban, a szimmetriádban, és csak ezt követően van joga bármilyen szervezetnek, a külső
környezet alkalmasságán, szimmetriáján – másokkal egyeztetve – javítani, változtatni.
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A változás és a fejlődés gyorsulása, a lassan fejlődők nemlineáris felzárkózása:
Az egységnyi életidő, a szimmetriához közeli tartományban változásra alkalmas időszak rövidülése a
kialakuló esemény sűrűség szaporodásához, az életidőként ismert ritmus gyorsulásához vezet,
amelyben egyre kisebb időközönként, mind gyorsabban következnek be az életeseményt és
életélményt keltő kölcsönhatások. Az örökkévalóságtól tartó, periodikus életszakaszokra,
nagyobb téridős határfelülettől a másik nagyobb téridős határfelületekig, élőréteg határig tartó
életáramlási szakaszokra bontódott élet egy-egy életszakasza, ciklusa azonban túl rövid
ahhoz, hogy a nagy tömegű de időben csak lassan változó mezők részecskéi, túl gyorsan
fejlődve mindent megértőkké váljanak, hogy az állandóan változó élethez alkalmazkodjanak,
hogy egyből fénylényekké válhassanak. Az élet ezért nem egy, hanem több, tanulásra,
életélmény átélésére való életszakaszból, a gyorsuló – lassuló változáshoz szükséges
alkalmazkodási időszakokból is áll, amelyben az időnként egyre nagyobb változássűrűségű
környezetbe, felmenői centrális, vagy határfelületi élőrétegbe kerülő részecskéknek, a gyors
szakaszok lelassulása után jut elég idő az időben is néha felgyorsuló változás feldolgozásához,
megértéséhez. Az élőrétegenként, határrétegenként a téridőben csak szakaszolva fejlődő élet
azonban nem teljesen azonosan, csak analóg módon fejlődik, amely miatt a kellően fejlettek
között kevésbé fejlett szerveződések is kialakulnak, amelyek nem képesek megérteni,
feldolgozni az időben növekvő, de bennük kellő alaphoz kötés hiányában még nem teljesen,
vagy csak félre értett eseménysűrűségű történéseket. Az élet próbáiban, az élet
differenciálódásában, a valamiben gyorsabban fejlődő tudatú szerveződések azonban fejlődési
előnybe kerülnek az eseményeket nem kellően megértő, nem sikeresen feldolgozókkal
szemben, amely a kezdeti kis különbség időben növekvő, halmozódó fejlettségi különbséget
hoz létre, amelyet az egyívásúak között az egymáshoz képesti másság kifejlődéseként, a
nagyon mássá fejlődés következményeként ismerünk. Az életfolyamatokban az egyediség és a
bonyolultság felé gyorsabban és sikeresebben fejlődők, a már megfelelő tudásalappal, több
megértéssel rendelkezők, a másoknál nagyobb tudat és a nagyobb ismeretszintet szerzők
továbbhaladhatnak a tudatfejlődés útján, de a velük együtt haladók közül a fejlődési tempót
követni nem képesek, a tudatfejlődésben, és az események megértésében is lemaradnak. A
fejlődés felé növekvő másság, az egymástól elhangolódás, az egyre nagyobb bonyolultság
azonban idővel rontja az együttműködő képességet, és ezért valamennyi élőmező fejlődési
életútja, az anyagfejlődés útja, a nagyobb változássűrűségű térrészektől a következő hasonló
térrészekig, a vonatkoztatási rendszerek téridőbeli határáig terjedő periodikus együttélési és
együttfejlődési lehetőséget adó, megismerési, tapasztalatszerzési és tanulásra alkalmas
fejlődési időszakokhoz kötött. A tudatfejlődési út, amelyet a megismerés és a Tao útjaként
ismerünk, nehezebb és könnyebb, lassabban fejlődő nagyobb azonosságú, lineáris, sokak által
könnyebben megérthető, követhető, rétegbeli, az előzményi eseményektől hajtottan távolodó,
és gyorsabban fejlődő, a réteghatárokon áthatolva szaporodásba, szétszóródásba fejlődő
nemlineáris tudatváltozást, felzárkózást eredményező, erősebben differenciálódó
szakaszokból áll, amely fejlődési próbákkal, életvizsgákkal telített. Az életszakaszok
tapasztalatokat, és a megértést segítő, fejlődést eredményező építő és bontó eseményekkel
telítettek, amelyek olyan élethosszra szóló együttfejlődési periodikákat eredményeznek,
amelyeket még a nagyobb esemény feldolgozó képességűek, a kisebb változások ellen
évelőkké válók sem élhetnek túl. Amikor a meghatározott életesemény számú/energiaszintű,
bár egyedenként eltérő eseményszám, a fejlődési ciklus, életidő, elporlódást, differenciálódást
eredményező impulzus letelik, a relatív elszigeteltségben, védettségben és csak lassabban
változó, fejlődő élet elavul, korszerűtlenné válik, az entrópiát javító rendfenntartó képessége
és a hatékonysága csökken. Az elöregedésként ismert korszerűtlenné válás, a merevvé és
rugalmatlanná válás, a folyton változó környezethez alkalmazkodó képesség, és az
együttműködő képesség csökkenése felé halad. A kezdetben közel azonos fejlettségű ifjú
szervezetekben a meglévő kezdeti kicsi különbségek, az adott környezetben sikeresebben
fejlődő, tanuló, és ebben lemaradó, több ismétlésre szoruló, nehezebben tanuló szervezetek
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között, egyre nagyobb differenciáltságot hoz létre. Ez fejlettségi különbséghez, eltérő
életritmuson, és eltérő környezetben éléshez vezet, amely során a kezdetben egymással
azonos ritmusban azonos nyelvet értők annyira elfejlődnek egymástól, hogy később már a
legjobb szándék ellenére sem képesek együttműködni. Az egymáshoz képest a ritmusbeli, a
bonyolultsági, a megértésbeli eltolódás, a saját frekvencia és a saját spin eltolódása olyan
naggyá válhat, hogy a fél élethullámnál, (egy emberöltőnél) nagyobb, azonos eseményben
együtt közös változást együtt átélők, egy idő után egyre eltérőbben értelmezik a velük
egyidőben történő azonos változásokat, amely, - mint a Baradlai Ödönt a bajtársával, a volt tiszt
társával – később, az életköreiken haladásban már szembefordítja őket egymással. Az
egymáshoz képest egyre eltérőbb célok, egyre eltérőbb irányok, egyre másabb tevékenységek
felé szakosodás során, az élet belsejébe és nagyobb változás sűrűséggel élő centrumai felé
fejlődők, egyre nagyobb ritmusban, frekvencián keringenek, változnak, amely során megnő a
saját perdületük és a feldolgozó képességük, a térbeli, az időbeli vagy és a tudatbeli felbontó
képességük, főleg az átlagos rétegektől kifelé, a külső térrész felé haladó, más irányba
fejlődők, szakosodókhoz képest. Érdekes inverz következmény azonban akkor fejlődik ki, ha
az átlagos ismert életfelületet, a hazát elhagyók, a legnagyobb szimmetriában lévő védett
térrészből a határfelületeken kifelé áramlók idegen, és számukra ismeretlen térrész, ismeretlen
tevékenység és állapot felé fejlődnek. A szimmetriában lévő felületre kifelé áramlók, az
idegenként, kisebbségbe, izotróp környezetbe kerülők, az idegenben hasonló, analóg
életfejlődési folyamaton esnek át, amely miatt számukra is gyorsul az idő, növekszik az
észlelt eseménysűrűség, gyorsul az időben a megismerés, a megértés növekedés, a fejlődés és
a tapasztalatszerzés. Mivel a helyismerettel és sok más, a helyiek által már kellően megismert
dolgok magtapasztalásával még az idegenből érkezettek nem rendelkeznek, ezért nekik
nemcsak azt kell azonos idő alatt megismerniük, megtanulniuk, mint a helyieknek, hanem
azokat az általuk még nem eléggé ismert helyi szokásokat és szabályokat is, amelyek miatt az
azonos időszakra jutó tapasztalatszerzésüknek magasabb eseménysűrűséget kell megismerni.
Ez nagyobb változási és nagyobb tudati megterheléssel jár, amely nagyon sokszor megértési
lemaradást és időzavart hoz létre, a tartósan túlterhelt szervezeteknél. Az ilyen szervezetek,
épen úgy, mint a saját élettérben a centrális irányba (radikálisan) szakosodók, egyre gyorsabb
életritmusra kényszerítődnek, egyre nagyobb frekvencián kell változniuk, ezért idővel, a
lassuló világ felé szakosodók, áramlókhoz képest elfejlődnek, más ritmusú változásra
szoknak, mint az átlagos, vagy és a túlvédett élettérben élve elkényelmesedők. A fejlődés
során, idővel mindig eljön az a tudás eltérés, amelyben a már nagyon eltérő életritmuson élők,
egy idő után nem válnak elég kölcsönható képessé a hozzájuk képest az azonos
szervezettségben, közös vonatkoztatási értékrendben élő, átlagosabb, vagy és a fejlődésben, a
tudatban, a megértésben lemaradó, csak lassan, vagy éppen visszafelé, vagy másfelé fejlődő
állományhoz képest. Az eltérő bonyolultság felé fejlődésben, az eltérő frekvencia, változás és
szaporodássűrűség felé fejlődőknél, az egymás felé ható információ átvitel és a kölcsönható
képesség megnehezül, és ez együtt járhat egyes széles rétegek elszegényedésével,
leszakadásával, más sikeresebben és gyorsabban fejlődő keskenyebb rétegek
meggazdagodásával, anyagi és energetikai előnyök megszerzésével. Az ilyen erősebben
differenciált időszakokban alakulnak ki a nagyon gazdagok által kezdeményezett Bábeli
toronyépítkezések, amelyekre, messzi vidékre összegyűlő elektron jellegű részecskék, egyre
kevésbé értik meg egymást, és a hozzájuk képest nagyon mássá válókat, az eltérő irányba
szakosodókat, a más életritmussal gondolkodó, élő és cselekvőket. Ha felerősödik egy
szervezettségben, élőrétegben, együttáramlók között a másság, az eltérő ritmus, az egymást
nem megértés és az együttműködés képtelenség erősebben differenciált állapota, akkor a
közös szervezettségben élők többségének, a már nem szívesen, nem szívvel lélekkel, csak a
pénz és energia szükségessége folytán vállalt együttműködés kényszerré válik. Minél erősebb
a kényszer, annál sikertelenebbé válhatnak ez egymással, és a létrehozott hatásokkal szemben
egyre eltérőbb elvárásokat támasztók, egyre kevésbé egymást megértő foglalkoztatottak és
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foglalkoztatók közötti együttműködés. Az elvárások és a realitások közötti a közöny, a
lélektelen állapotként ismert szakadék, a kapcsolat hiánya egyre jobban kiszélesedik, a közös
cél a múltba veszik, és a kezdetben még ideális együttműködés érdektelenné, egyre nagyobb
kényszerré, egyre többször megtagadttá, vagy és eredménytelenné válik.
Az élet szervezettségének a megbetegedése, és az elöregedése, a tartós folyamatszimmetria jó
eredőjének, az együttműködő képességnek, a bizalomnak és az egymásba, vagy és a közös
jövőbe vetett hitnek az elvesztése tünetekkel jár, amely felszínre kerülő tünetek egyre jobban
jelzik a belső együttműködés képtelenné váló állapotokat. A kezdetben az átlagos, vegyes,
megfelelően kevert, egymást még jól megértő állapotról egyre eltérőbb állapot felé fejlődő
differenciálódás, az egyre nagyobb sűrűségű, egyre több szálon egymáshoz fonódó, ezer egy
eseménnyel egymáshoz kötődő, függőséget létrehozó irányba is fejlődik, amelyen, a változás
sűrűségnek megfelelően, minden impulzus eseményben érzelmi szálakat, húrokat szakít, és
újakat létesít az ok és az okozatok, valamint az előzmények (elődök) és a következmények, az
utódok között. Amikor a szervezetekben már nagyon naggyá válik az egymáshoz kötöttség,
kölcsönös egymásra utaltság és egymástól függőség alakul ki, az elmeszesedő, egymás nélkül
dönteni, cselekedni sem képes, egyre demokratikusabban de tudatosan működő
szervezetekben elveszik a spontanitás, a rutinból cselekvés lehetősége, és a túlságosan
meghosszabbodó életláncban döntés és cselekvőképtelenség alakul ki, vagy és egyre rosszabb
döntéseket hoznak a szervezetükben fejlődő mássá válóknak. Mivel az elporlódással együtt járó
megosztottság a mássá fejlődéssel növekszik, nemcsak határozatlanság, hanem
cselekvőképtelen, elöregedő, egy közös szervezetben egymással szemben cselekvő
életképtelen állapot fejlődik ki. Az élet elmúlása a közös hit és az egymásban és a közös
jövőben való hit elmúlását, a hitetlenné válás időszakát jelzi. A nagyobb bonyolultságba,
egymással együttműködésre lépő élet csak addig képes együtt élni, amíg az egymásba vetett
hit, a kölcsönös bizalom kitart. A hitetlenné váló, egymásban már nem megbízó, paranoiássá
váló, közös célokat már nem találó a szervezetnek, az együttműködő képtelenség kialakulása
esetén, - mint nagyobb tömegszámú, de már eredménytelenül és gazdaságtalanul működő
szervezett egységnek - el kell halnia, újra osztódnia, átszerveződnie szükséges. Ilyenkor a már
és a többségnek rossz régi szervezettség elveszti a bizalmat, a továbbhaladásba vetett hitet, és
a közös szervezetben együttváltozók elfordulnak a régi, bizalmat vesztő vezetőktől. A közös
szervezet sok esetben, kellő mélységben, a még működőképes szervezeti állapotokig,
általában a szervezettségek alapegységéig, a családokig lebomlik, és a nagyobb azonosság
felé fejlődöttek, az érzéseik és a gondolataik szerint, egymással ellentétes irányba haladni
akaró, neki megfelelőnek tűnő, (érzett) célokat kitűző pártoskodók mellé állnak. A kialakult
korábbi, már régen nem jó szervezettségi rend, és rendezettség megbomlik, és az egymást
jobban megértők, vagy az életakadály előtt a baloldal felé elkanyarodók, a baloldali
érzelműek egymással azonos irányba, míg a másik irányba lekanyarodók a jobboldali, nagy
eséllyel a másik irányzatot, választják. Az élet korábbi szervezettsége lebomlik, családok
szakadhatnak széjjel, egyedek bomolhatnak fel és a részecskéik vagy az egyik, vagy a másik
irányba kerülik meg az életakadályt állító, általában náluk idősebb, nagyobb tudású, vagy csak
merészebben, esetleg meggondolatlanul, sokat kockáztatva gyorsabban reagálókat,
sikeresebben haladókat.
Mivel a lamináris rétegekben, a kétdimenziós síkokon kiáramlás általában egy vékony
rétegben lehetséges, ezért a saját rétegükben az életakadályhoz élők és újabb életkört, és az
életakadályokon áthaladást, átfejlődést vállalók, vagy és ilyenre kényszerülő többség
kikerülési lehetősége, azonos életszinten maradás esetén, csak a jobbra, vagy a balra lehet.
Bár kialakulhat egy –egy kisebbség, amely eltérő irányok felé, pl., megrettenve a rá váró
nehézségektől visszafelé is fejlődhet, de a többség választási lehetősége e két fő irányzatra
leszűkül. Van azonban a radiális irányba le és a felfelé differenciálódóknak egy olyan eltérő,
más élőrétegbe átmenő, radikálisabb kikerülő lehetősége, hogy nem az adott élőrétegen belül
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lehetséges két fő irányzatot, az impulzust és az erős differenciálódást elkerülő, a szent
keresztáramlást választják, hanem radikálisabban egymásnak áramolva radiális irányú
elrugaszkodást hajtanak végre egymásról. Ez a lehetőség a kellően nagy életrugalmassággal
rendelkező szervezetek esetén, sok és kisebb energiaszintű részecskére bontódással, erősebb
differenciálódással és szaporodással végződhet, amelyben az egymáson elporladó szervezetek
kisebb egységekre lebomló, mennyiségi átalakulást végrehajtó részecskéi, a korábbi
együttváltozásból lebomlódva, jelentős részben a centrálisan beljebb lévő fejlettebb, de más
világot jelentő, eltérő frekvencián változó rétegek felé, vagy a külsőbb, kisebb ellenállású, de
időben hosszabb utat adó külső rétegek felé elterelődve kerülik ki a rétegükben kifejlődő, de
általuk otthagyott életakadályt. Miközben a saját élőrétegükben differenciálódók folytatják az
életáramlást, és ballos, vagy jobbos irányba igyekeznek a szent keresztáramlással elkerülni,
időbeli egyeztetéssel a kifejlődött életakadályt, az élőréteget váltók idegen rétegekbe, nekik
más még ismeretlen világokba kerülnek. A behatolók minden térben idegenek, akik
jövevények, amelyek kisebbségeket képeznek. A közössé váló térrészben, a már egy idő óta
ott élők, és a behatoló jövevények az egymásba áthatoló lendületben, nagyobb mélységben
összekeverednek, elvegyülnek a közös térben és a részecskéik is egymásban. Az ilyen
szervezetekben hamarosan megtalálják egymást, az azonosan érzők, a hasonlóan
gondolkodók, a közösen értett nyelvet beszélők, az egymást kellően kiegészítők, a szükséges
másságot, a finomabb érzékelési lehetőséget az antiszervezetektől meg, vagy visszakapók.
Ezen radiális, (radikális) átalakulás felé fejlődők azonban az élőrétegekre, és ezek
határrétegeire merőleges iránya, az áramlás irányába lévő közeg ellenállása, és az
elszegényedett rétegeken áthaladás miatt nem vihetnek magukkal nagy terhet, nagyobb
tömeget, mert terhelve, nagyobb egységekben nem lehet átjutni a lamináris rétegek nagy
felületi feszültséggel rendelkező elporlottabb határfelületein. A felületi feszültséget, a
lamináris, rétegirányba terelődő, sodródó, áramló, az eltérő élőrétegeket egymástól kellően
elszigetelő határfelületet védő szervezetek, és az egymáshoz képesti eltérővé váló szervezetek
határfelületeken érvényesülő különbségei keltik. Ez áramlási különbséget, elterelődési, és
visszafordítási lehetőséget hoz létre a határ felé tartó, de az útidő átjárhatóságra nem kellően
figyelő, átkelésre készülő szervezetek részecskéinél. Az élőréteg elhagyása terhekkel
megpakolt, családdal, anyaggal és sok részecskével együtt nem, vagy csak nagyon nehezen és
bizonytalan eredménnyel lehetséges. Az adott életteret, réteget megúnt, a korábbi
szerveződési színteret, szervezetet elhagyó élet mindaddig életáramlásra kényszerül, amíg a
nagyobb energiaszintű hívsági terheitől meg nem szabadul. A soros és lineáris áramlás során,
a tudását és a szervezetének egy részét, vagy és a kisebb egységekben előre, vagy utána
küldött részeit még átmentheti, de a nagyobb tömegnek az erősebb közegellenállás miatti
lefékeződése, nagyobb eseménysűrűségbe fejlődése miatt nem vihető át.
Az a folyamati fordulópont, amelyet a szabadnak és függetlennek látszó, az isteni közösségtől
elszakadó individuum egységű szervezet halálként ismerünk, a már nem működő közös
fejlődés felé haladás feladását, az együttműködő képesség kialakulását, hanem ennek a
hiányát jelzi. A szerveződési ősz után szerveződési tél jön, amely az anyag energiaszintű
sűrűség lebomlásához, és a már inaktív bonyolultságba épült részecskék szerveződési
átalakulásához vezet. Ez az átalakulás a részecskékből álló, már gazdaságosan nem
fenntartható részecskemezők, szervezetek átszervezési és korszerűsítési lehetőségét nyitja
meg, amelyet a korábbi tevékenység, szervezettség feladása, és elhalása, az értékek eltérő
csoportosítása, differenciálódása tesz lehetővé.
Az élet folytatásáról és az élőmezők korszerűsítési lehetőségeiről a későbbi anyagban és a későbbi Aspektus
könyvekben még sok szó esik, most folytassuk a felbomlást okozó halál, és a halállal kezdődő átalakulás már
részben ismert lehetőségeivel.
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A szervezeti bomlás a már kényszerű és rossz közösségi életből felszabadulás, az
élethalál váltás, a szimmetrián áthaladás téridős fejleménye:
A túl nagy változássűrűségű környezetbe kerülő, de ne környezethez nem elég fejlett
élőmezők, egy idő után időzavarba kerülnek, egyre jobban elmaradnak a naprakész
eseményektől, nem képesek jelen időben feldolgozni az őket érő ingereket, gerjesztést, nem
tudják megérteni, és már nem tudnak alkalmazkodni a környezet által kikényszerített
változáshoz. Az elöregedett, szervezetlenül működő szerveződések elhalnak, de csak, mint
nagyobb energiaszintű, mint nagyobb tömegszámú és nagyobb bonyolultságba épült
szervezett egység szűnnek meg. A kisebb tömegszámú, egyénekbe, szimbiotikus
együttműködésbe szerveződött kisebb energiaszintű alszerveződések, a nagyobb energiaszint
alkalmazkodási zavarakor szétszélednek, kisebb és eltávozó egységekre bomlanak, és más,
velük sikeresebben együttműködni képes, sikeresebben alkalmazkodó, kellő azonosságú
szerveződésekhez csatlakoznak. A szervezetek halála után ott maradó statikusabb, sokkal
lassabban változó, a maradványokat felélő egységekben már kevés a lélek, nem sok építő
marad, inkább érvényesülnek a bontók és a változatlanság terhéből a felszabadítók, az új
körforgásokba lendítők. A differenciálódás tehát útkeresés és átcsoportosulás, átszerveződést
hoz létre, amelykor, a régi és már nem hatékony szervezeteket felbontja a gazda, a nem jó
gondviselőket elbocsátják, és az egymással még kellő hatékonysággal együttműködni képes,
fiatalabbakat, az egymást jobban megértőket, egymással jobban együttműködni képesekből, a
még időálló és működőképes alkotókból hatékonyabb utódszervezeteket hoznak létre. Ezek
néha spontán is létrejönnek, de ha felelő irányító, az összejötteket megfelelően elosztó, a
feladatokat sikeresen szétosztó, náluk fejlettebb, elismert és a közösség által is elfogadott
vezetőt találnak, akkor sikeresen, hatékonyabb eredményt produkáló bion szervezetként, újra
csomósodva újjá szerveződhetnek. Ha azonban a még csak az érzettel irányított szervezet eljut
egy sokkal nagyobb tömegszámú irányítási lehetőségéig, meglepődve észleli, hogy a kisebb
egységben az érzetei alapján sikeresen elirányított szervezettség megfelelő működéséhez,
nagyobb bonyolultságban már nem elég a megérzés és az érzeti alapú vezetettség. Nagyobb
bonyolultságú szervezet közösség hatékony együttváltozása, tudatos feladat felosztást,
ellenőrzést és többszörös visszacsatolást, azaz határozott életpiramisba, közös szervezettségbe
épülő, irányított együttváltozást, mellérendelt érzelmi, ősközösségi társadalomból, alá és felérendelt életpiramisba szerveződést igényel. Ez az az állapot, amikor az isteni egység, a
Mengyelejev táblázatban a gömbszimmetrikus Sharp állapot együttváltozó egységi lehetősége
megbomlik, és a centrálisan nagyobb sűrűségbe, nagyobb változás sűrűségbe épülő férfias,
hidegfúziós isteni rész felettesévé, istenévé a nagyobb térben szétszóródó aurában változó
részecske népesség válik. Az aurában, a környezetben, szétszóródottabb állapotban változó, a
már nem termelőket is eltartó részecskék hidegfúziós szervezeti felének a szervezet vezetését
és szervezettségét végző melegfúziós félisteni rész az irányítója, az ellenőrzője, és a felettese.
Az isteni egység és hatalom a családok, a szervezetek szaporodásával tovább osztódik.
Később az életszintek periódusainak a további differenciálódás során, a hatalom gyakorlása és
az ellenőrzés egyre jobban megosztódik, és a bizalom helyét átveszi az ellenőrzés és a
bizalmatlanság, az érzés helyét a tudat és a vele járó adminisztrációs teher többlet, az eltartás
kényszere. A kölcsönös egymás ellenőrzése, számonkérése egyre több időt és elfoglaltságot
vesz igénybe, amely folyamatosan rontja a valódi értékeket létrehozók, és a kifejlődött
eredményt felosztók részesedési arányát. A szervezetek az S, állapot, évváltás, vagy és
szervezettségi periódusváltás, nagyobb és sikeresebben elosztó szimmetriájának az elvesztése
után, egy fejlődési ideig, eseményszámig, a téridőben a d mezős állapotban még viszonylag
jól cserélik egymás között az elektron jellegű részecskéiket, a hatásaikat, amely a jobban
vezető fémes, a Mengyelejev rendszerezésében a d mezős állapotot kialakítja. A növekvő
kényszer, a változás sűrűség növekedésével, a szervezeti nyár, a melegfúziós eredő felé
haladással egymás kihasználása miatti bizalmatlanság azonban egyre nagyobb méreteket ölt, a
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szervezetek egymásba vetett hite, bizalma és ezzel a hatékonysága, a gazdaságos működési
lehetősége elromlik. Egyre több idő kell az adminisztrációra, a kisebb nagyobb csalások,
tévedések, hibák eltakarására, az ellenőrzésre és a számonkérésre. Az élet a bizalomvesztés, a
hitvesztés és ezzel az együttélési képtelenség felé fejlődik.
Ha az életbe szerveződött részecskemezők, olyan nagy változássűrűségű határfelülethez,
potenciálgáthoz, erkölcsi gáthoz érnek, amelyen már nem tudnak átvergődni, vagy kisebb
eltérülésekkel elkanyarodnak a lehetséges, kisebb életnyomású engedő irányokba, vagy feladják a
közös szervezettségben az egyediség és a fejlődés felé haladást, és felbomlás közben kisebb
egységekben radikális irányba eltérülnek a kettéosztódott Isten más országa, a menny, vagy a
pokol felé. A rendezettebb hidegfúziósabb külső rétegben látszólag nagyobb az egységekre
jutó (engedő) szabad tér, ezért nagyobb az áramlási szabadság, de a melegfúziós, nagyobb
változássűrűségű, szövevényesebb, bonyolultabb Antenoszférában pedig nagyobb a lokális
térre jutó energiaátalakulás és a változás sűrűség, de sokkal nagyobb a kölcsönös kötöttség, az
ok-okozati, előzmény – következményi összefonódás és a függőség. Amíg azonban a
korszerűtlen mezőkből elhaló, kisebb sűrűségűvé váló, elpárolgó életbuborékká átfejlődő,
felfúvódó részecskeszerveződések kezdetben komótosan a felső határrétegek felé
emelkednek, a sokkal nagyobb energiasűrűségű, sokkal áthatoló képesebb korszerűbb utódaik
a tudatfejlődési útjára térnek, a megismerés, a bonyolultság növekedése, és az anyagi világ
magasabb bonyolultsága felé indulnak. A sokkal kisebb méretű, de nagyobb energiasűrűségű,
még céltudatosabb és az áthatolóképességben fejlettebb részecskék, képesek kijutni a
számukra is túl nagy változássűrűségű, vagy és nagyon elöregedő környezetből, és egy másik,
kevésbé gyorsan változó határrétegbe, élőkörnyezetbe jutva új evolúciós ciklusokba, új bion
közösségekbe szerveződni. Azonban a melegfúziós irányban fejlettebb részecske szervezetek,
nagyobb változás sűrűségű élőrétege (tere) felé elindulók, a kezdeti lendülettel ide is be
képesek hatolni, és ha elég jó az életrugalmasságuk, az átlagosnál nagyobb
változássűrűségben, a túl szervezettségben fejlettebb környezetben is megtapadhatnak. Az
élőrétegekben a differenciálódás közben lebomlók, kisebb és életképesebb egységekre bomló
szervezetek, az új életben, más részecske szervezetekben új nagy hatékonyságú és velük
együttműködő-képes részecskékkel szövetkezve analóg élőkörnyezetet hoznak létre, amelyek
sikereken felbuzdulva egyre nagyobb energiaszintű analóg, többek által már kellően ismert
nagyobb és bonyolultabb egységekbe szerveződnek. Miközben e lények a nagy
változássűrűségű rétegekből és/vagy mezőkből, pl. a csillagok fejlett központjaiban kellő
energiát gyűjtve, a párkeltéskor azonos irányba összegződő lendületnövekedéssel, a
közegellenálláshoz képest kisebb haladási irányú keresztmetszetű közös füzérsugárba, lineáris
vonalba szerveződve megszökhetnek, az idő múlása, a változás esemény sűrűsége, a korábbi
élettérhez képest, lassabban változó, még a múltabb állapotában lévő környezetbe kerülve
számukra lecsökken. A nagy változási sűrűséghez szokott részecskék esemény feldolgozó és
megértő képessége magas, az a fogamzási mezők (a nevelkedési környezet) rétegeinek
megfelelő. A nagy változássűrűségű térrészekből kikerülő, más, kellően hasonló, analóg
állapotú, de eltérő életterek szerveződésekkel társuló új, korszerű és együttműködő-képes
fiatal élőmezők eseményfel-dolgozási eredője is magas. Mivel a részecskék ilyenkor egy
időutazást tesznek a múlt felé, azaz külső, időben kevésbé változó, kisebb eseménysűrűségű
élettérbe kerülnek, amelyben nagyon hamar alkalmazkodnak, és viszonylag gyorsan fejlődési
és időelőnybe jutnak a környezet szereplőihez képest. Ezt úgy észleljük, hogy a haszontalan
információkkal nem túlterhelt, ezért nagyon gyors felfogó, megértő képességgel rendelkező
fiatalok folyton kíváncsiak, unatkoznak, állandóan új élményekre és tudatfejlődésre vágynak.
Az új, friss, fiatal generációk csak egy-két réteggel kerülnek vissza a részecskéik többsége
által már ismert múltba, és ezért időben gyorsan fejlődnek, gyorsan haladnak a tudatfejlődés
útján, és hamarosan lehagyják az adott élőrétegben fejlődő szüleiket, nagyobb fejlődést,
gyorsabb esemény feldolgozó képességet, de egyre rövidebb életidő alatti életátélést érnek el.
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Az életszakaszokban minden új generáció egy kicsit gyorsabban fejlődik, gyorsabban kapcsol,
nő az időben általa is növekvő változássűrűséghez az alkalmazkodó képessége. Az anyagi
világ így fejlődik a miniatürizálás és a csillagokban szükséges gyors életű fénylényi állapot
felé, a legpokolibb környezethez is alkalmazkodóképes élet egyre speciálisabb,
szélsőségesebb körülmények között is túlélésre alkalmassá tevő képességek megszerzése felé.
Ha a az ilyen fejlődési irányt választó, a fogamzási térhez képest nagyobb változás sűrűségű
térrészek felé halad az ilyen irányba áramló részecskék életútja, jövője, akkor az ilyen élet
fejlődési iránya az átlagos, vagy és a kisebb változó sűrűségű térrészek állapotából, a
makrokozmoszként ismert múltbeli környezetből, a nagyobb változássűrűségű, éppen
centralizáltabb belső térrészek, a mikrokozmoszba, az ötödik dimenziókba kerülés és az
elfogyasztás állapota, az energiában és változás sűrűségben gazdag térrészek, a jövő
állapotában változás felé halad. Ezzel szembeni fejlődési irány esetén, a nagy
változássűrűségű térből, a jövő állapotából, a számukra túl magas változássűrűségű, nekik
kaotikus térrészekből megszökő részecskék a múltba tesznek időutazást. Tehát ha az idő
nyilának az iránya a nagy változássűrűségű mezőből kifelé vezet, akkor a múlt és a tudatban
visszafejlődés felé, ha a mikrokozmoszok belsejeként ismert mezőkbe befelé, akkor a jövő és
a tudatosodás, de a lebomlás és az átalakulás felé halad. A tapasztaltak alapján a Gaia nevű
élőmezőben, mint élettérben, környezetben a jövő felé haladunk, a változás és a bonyolultság,
a közös élettömeg és a változás sűrűsége az időben folyamatosan növekszik. Ez azonban az
együttváltozó azon centrális, központi rész fejlődési iránya, amely felé a részecskék
közössége a statisztikai eredőben vagy befelé áramlik, vagy hozzá képest az átlagos, nagyobb
azonosságú élettér, élőréteg egyre kijjebb kerül, és átcsap az életterén a gyorsan haladó
fejlődés. A helyben maradó és a befelé fejlődő, egymást követő generációk, egyre rövidebb
idő alatt egyre több eseményt élnek át, az életük gyorsul és rövidül, de az életeseményeik
száma valószínűen nem csökken, csak hamarabb élik át az élethosszra megengedett változás
számot, az osztódást kiváltó impulzus mennyiséget, az engedélyezett életidőt. A fénylényi
fejlettséget elérő foton részecskék már nemcsak egy mezőhöz, élőréteghez kötöttek, hanem
kirajzhatnak a nagy mindenségbe, és a megismerhetik a kozmoszi makrovilág néhány más
dimenzióban változó aspektusát is. A részecskék, akik nem képesek elviselni e számukra túl
gyorsan változó jövő sodrását, azok egyre kijjebb kerülhetnek, a még a múltabb,
elmaradottabb, lassabban változó, erkölcsösebb, szabály és együttműködéseket megtartó,
kevésbé kaotikus valóságokba. Az isteni tér nemcsak hatalmas és mindenre, a tanulásra és a
megismerésre is kellő lehetőséget adó, hanem végtelenül türelmes, lehetővé teszi a tanulási
szakaszok ismétlődését, a még kellően meg nem értettek bepótlását, utólagos megtanulását.
Amely tudás élmény nem épül be a szervezettség lineáris ideje alatt, az élőréteg téridős,
globalizációs határfelületének az átlépésekor, az a nemlineáris, megértést növelő időszakban,
fejlettségben, rövid idő alatt, szinte egyszerre a tudásban elmaradottá vált szervezet nyakába
szakad.
Az ilyen kifelé, az izotrópabb valóság felé áramló, fejlődő részecskék, és a tőlük beljebb
változó melegfúziós színesebb valóság felé áramlók egymással szemben haladó áramlása a
belsőbb és a külsőbb rétegekben is egymáson torlódást, szimmetriát, impulzusokat és új
átlagos, vegyesebb, kevertebb, az igényekhez felzárkózó élőrétegeket hoz létre.
Az élet a volt átlagos utód élőrétegtől beljebb és kijjebb is új élőrétegekbe fejlődik, amely
során a térben és időben is kiszélesedő valóságban hol az átlagos vegyes utódréteg a
sikeresebb, hol és az átlagos már középkorúvá váló réteg, de a szervezettség elöregedése
esetén, a hozzá képest két szélsőségesebb réteg szélesedik, egyesül egymással és a két
felmenői szervezet közé kerülő elődréteg leépül és fogy. Lásd a Spörer szabályt a napfoltok által
létrehozott napsávok, az élőrétegek váltakozásánál. Pl. a Csillagászati könyvekben.
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Az élet útjai és a kölcsönhatás lehetőségei:
Az előző könyvben kitárgyalásra került, hogy az, az óra vagy ikerparadoxon lényege, hogy
minél jobban el tud távolodni egy változó mező a saját rendszerét képező tömegközponttól,
azaz minél magasabb energiaszintű pályára kerül, annál lassabban változó eseménytérbe,
környezetbe, időútra, azaz a csak lassabban fejlődő múltba kerül. Ha a fénylényi evolúcióban
változó, de kisméretű (de nagy tömegsűrűségű) részecskemezők kikerülnek egy csillagból,
olyan nagy időutazást tehetnek a múltba, amelyet az adott csillag hatótávolsága és a
megszerzett töltés/lendület határoz meg. Ilyenkor áthaladhatnak a saját vonatkoztatási
rendszerek határfelületén, idegenebb térrészekbe kerülve kiszélesíthetik az ismereteiket, az
élet elején megtapasztaltakat. A tér és a múlt felé haladó időutazásra indult lényeknek lelassul,
szinte megáll az idő, hozzámérhető eseményben egyre ritkuló ritkább és változásban sűrűbb
tereken, anyag-utakon, részecskeszállítói spirálfolyókon és határfelületeken haladhatnak
keresztül. Az adott áramlási rendszertől eltérő útidejű, idősíkú, életritmusú pályákon
lényegében a múlt felé haladó részecskék a jövőről szóló események fejlettebb, de még a
haladási irányban lévő térrészek lakói által még nem ismert, csak a tudatukban létező
tervszerű, az életprogramokat meghatározó, módosító információit szállítják. A nagyobb
tömegméretű egységeket tartalmazó, részecskékben anyagsűrűbb spirálszakaszokon, a
határfelületeken áthaladáskor a szervezeteknek jelentősebb, hozzámérhető életesemények a
téridőben sűrűsödnek, de a kevésbé telített, részecskében és változásban ritkább határrétegek
(nyugalmasabb, nem hozzámérhető energiaszintű részecskék életterén, országán, élőrétegén),
változásban hiányosabb határrétegekben a hozzámérhető energiaszintű hatásokban
eseménytelenebbül, csak a kisebb tömegszintű részecskék által jegyzetten telik az idő. Az
azonos anyagban, a hozzámérhető részecskékben és általuk keltett kölcsönható eseményekben
ritkább részecsketereken, rétegeken áthaladáskor több, de apróbb, sokkal kisebb
energiaszinten csak az alszervezeteik által észlelt eseményekben részesednek, amely a közös
szervezeten gyakoribb, de kisebb változtatásokat és érzeteket, érzéseket közöl, és bár a
kisenergiájú esemény sűrűsége a téridőben nagyobb, mégis lineárisan, kiszámíthatóbban, a
kicsi hatások keltése miatt megérthetőbben múlik az idő, a változás és a fejlődés csak
lassabban halad. Bár a nagyobb energiaszintű szervezettséget létrehozó közösség ilyenkor
csak az egyedeiben észleli, érzékeli a változásokat, de a sok kicsi változás a nagyobb
szervezetnek kevésbé érzékelhető, a tudat alatt folyó eseményeket generál. Ha a téridőn
átáramló szervezetek, vagy és a közös szervezeten átáramló, a nagyobb szervezetekből
periodikusan szétáramló részecske hullámok újabb és újabb generációi a nagyobb rendszerek
nagyobb eseménysűrűségű határfelületeit metszik, az idő, az egymást időben egyre
gyorsabban követő, egyre sűrűbben megváltoztató kölcsönható események miatt felgyorsul.
Nézzük meg ezt az időutat egy másik aspektusból:
Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy a térben, az anyagszállítói időfolyó menetek közötti
határfelületeken (potenciálgátakon) nemcsak az energiasűrűség, hanem a részecskeméret és a
változás sűrűség, az alkalmazkodó képesség is differenciálódik, akkor érdekes
következményekhez juthatunk. Ha a nagyobb nyomású rétegeknél kisebb és eltérő esemény
sűrűséget tartalmazó részecskefolyót, az anyagszállítói spirált (ekliptikát) a múlt vagy a jövő
felé haladva keresztezi valamely méretű és bonyolultságú szerveződési egység, akkor
észlelheti, hogy a keresztezett, eltérő időzónájú övezetekben, a rá ható impulzus sűrűség és az
erősség aránypárban változik. Ha olyan anyagszállítói folyón, térrészen, élőrétegen halad át,
amely a rá ható téridős eloszlású, (a tér és időbeli részecske eloszlásban, a bonyolultságban)
nagyobb azonosságú, kölcsönható képesebb részecskékben sűrűbb, akkor az eseményeknek
egymást követő gyorsuló ritmusát, azaz az idő eseményeinek a nagyobb sűrűségét érzékeli,
amelykor a rendszerideje gyorsabban percen, apróbbakat de lineárisan és folyamatosan
változik. Ha már nagyobb tömegméretű egységekbe szerveződött részecskéket tartalmazó
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múltbeli időzónába kerül, akkor a lineáris egyenletes és kis energiaszintű, szinte észlelhetetlen
események között, egyre ritkábban de nagyobb energiájú, eseményben sokkal sűrűbb és
gyorsan, szinte egyszerre lezajló, nemlineáris változások érik. Az előzőben folyamatos lassú
fejlődésben részesül, egyenletes fejlődés, és kiszámítható lineáris öregedés történik, míg az
utóbbi rétegek átszelése esetén, a lassabb de eseménytelen életet időnként ugrásszerűen,
hirtelenebb megváltoztató, nagyobb változtató képességű makroevolúciós eseményeket élhet
át. Ilyen nemlineáris rétegeken, határfelületeken, vízválasztókon, alacsony életnyomású,
gyorsabb áramlású zónákban az evolúció, nem folyamatos, hanem időugrásokra, gyorsabb
fejlődésre, átváltásokra kerül sor. Más megközelítésből úgy is értelmezhető, hogy a
különböző rendszeridejű zónákon áthaladó, egymásba forduló idő utak, lassabb egyenletes,
lineáris, vagy ugrásszerű nemlineáris fejlődést, változást és bonyolódást is eredményezhetnek.
Elvileg mindegy, hogy a térben radikális irányban is áramlani képes fiatal részecske halad a
térben a gyorsabban áramló anyagszállítói spirálfolyó menetein át, vagy a lokális terek, az
ekliptikák elfordulása, egymáshoz képesti elmozdulása okozza a tér és útidőre ható kölcsönös
téridős kereszteződést, ez a kölcsönhatás most tárgyalt eseményei szempontjából lényegtelen.
Az élőként ismert, időben változó, a téridőben is áramló mezők, az evolúciós folyamat alatt, a
térben és időben növekvő kiterjedésük, fejlődésük közben törvényszerűen keresztezni fognak
olyan idősíkokat, élőrétegeket, határfelületeket, ekliptikákat, amelyekben a változtató
képesség, a bonyolultság és a tömegméret, az idő ritmusa eltérő mértékű. Ha a saját változási
frekvenciákon túl nagy az időben növekvő változás sűrűség, ez esetben valószínű, hogy olyan,
a szervezetünkben élőkkel analóg részecskelényeket tartalmazó, hasonló ritmusú, nagy
azonosságú analóg rendszeridejű anyag utat keresztezünk, amelyekből az emberszerveződés
épül fel. Ha egy ilyen túltelített, de nem azonos irányban áramló részecskékkel kitöltött
életéren vezet át az utunk, az eltérő nyelvezet, a nem egyeztetett haladási, áramlási irány, a
téridőben azonos pontokra tervezett egymást elrontó események rendezetlensége,
szervezetlensége miatt túl nagy változás sűrűség, érdekbeli célellentét, kaotizmus és
rezonancia alakulhat ki. Nagyon lényeges, hogy az egymáshoz képest kialakuló viszonyban,
egyrészt milyen nagy az azonosság, a kölcsönható képesség, másrészt a kölcsönható és
áramlási irány, azaz az áramlási rendezettség eltérés – azonosság. Egymásra merőleges,
azonos ritmusú, a szent keresztnek megfelelően felosztott térkoordináta, (életháló)
rendszerben azonos pillanatban egymás útját a téridőben éppen metsző átáramláskor, nagyon
erős eltérülés és másfelé fejlődés alakulhat ki. Ugyanezen áthaladás, még közel azonos
fejlettség esetén is, fél élethullámmal, azaz az időben vagy a térben egy fél útidő eltolódással,
statisztikailag nem felerősödő, szinte kölcsönhatás nélküli eseménytelen áthaladást
eredményezhet. Az ilyen áthaladáskor a szerveződési szabályokat, a szent keresztáramlás, az
életáramlás rendjét betartók, mások célját és áramlását is tiszteletben tartók, egymáshoz az
időben, vagy és a ritmusban, az áramlási sebességben igazodó részecskék nem fognak
összetűzésbe kerülni, egymáshoz képesti viszonyuk semleges marad. Más történik akkor, ha
nem kölcsönhatóképes egymásra a két azonos téren áthaladó szervezet, ilyenkor közvetlenül
nem, csak egy köztes fejlettségű, átlagos szervezeten keresztül hathatnak csak egymásra. Ha
magas a fejlettségi azonosság, ritmusban, térben és időben, a téridőbeli eloszlásban is, akkor a
merőlegestől jelentősen eltérő áthaladási irány, nagyon kicsi 5-30 fokos irányszög eltéréssel,
nagyon erőssé, majdnem teljessé válhat az egymásra okozható kölcsönhatás. Ha a két
szervezet áramlási iránya éppen ellenkező, akkor vagy egymás mellett kölcsönhatás nélküli
paralel elhaladás, vagy erős torlódás, magas kölcsönható fékeződés, életnyomás növekedés, és
egyre erősebb impulzus sűrűség, a feszültség gyors nemlineáris növekedése jelzi, hogy a két
szervezet nemsokára nagy energiaszintű, nagy változásokat létrehozó kölcsönhatásba fog
keveredni. Ez a fejlődési folyamat megnöveli az időbeli differenciálódást, az áramlási
rendezettség módosulást és elterelődést hoz létre. Lásd az Aspektus 3-ban a fejlődési
irányváltás ábráját.
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Az ilyen időzónán történő áthaladáskor, a mezőkbe épült részecskék egy része, a nagy
tömegben beépülő fejlett részecskétől magasabb energiaszintre és frekvenciára, azaz nagyobb
fejlettségre, magasabb esemény feldolgozó képességre hangolódhat. Ilyenkor fokozott
változás történik, gyakorlatilag felpörög az idő és a fejlődés kereke. Az ilyen eseményekben
gyorsabban változó mezők részecskéi hamarabb juthatnak a múltba, vagy a jövőbe,
gyakorlatilag fejlődési időugrást, életkörnyezet váltást hajthatnak végre. Ilyen történik velünk
kisebben, ha a fejlett centralizált, bonyolult nagyvárosi élettérből egy ehhez képest jelentősen
elmaradott, a változássűrűségben is fejletlen egzotikus környezetbe, vagy abból az ehhez
képest valamiben túlfejlett élettérbe utazunk. Fordított esemény is lehetséges, amelykor a
nagyon gyors ritmusban változó mező belsejéből kiszökhet egy olyan (múltbeli) fejlődési
szintre, és környezetbe, amelyben lényegesen lassabban változó határrétegbe, élőrétegbe
kerül, és a múltba átmentheti az átvitt, annak az állapotához képest a jövőben élő ismeretekkel
rendelkező, már fejlettebb környezetben megszerzett információit. Ez az egzotikus nyaralás,
kirándulás lényegében időutazás a múlt felé.
Sokféle egyéb áramlási rendezettségváltozás, pl. segítő hidegfúziós, egyesítő kölcsönhatás is
létrejöhet, amikor a közel azonos irányba áramló, kellő azonosságú, fiatalabb, gyorsabb
szervezet, részecskemező utoléri a nála már idősebb, nehézkesebb részecskékből szerveződő,
elfáradt, lefékeződöttebb szervezetet. Ilyenkor a fiatalabb a torlódással és az azonos irányba
halmozódással növeli az idősebb lendületét, miközben ő fékeződik, és lassan a két mező
azonos irányba terelődő közös szervezettségbe épül. Ha az utód az apa által megkezdett
szakosodást folytatja, az utód azonos irányba, de nagyobb felbontási képességgel tovább
fejlődhet az elődei által már sok kicsi jó hatással járhatóvá tett, kitaposott úton. A keveredés
és a vegyülés idővel teljesen megnöveli az együtt és a keveredésben elporladó mezők
azonosságát, amely végül nagyobb azonosságúvá válás közben elveszti a különbségét, a
változást és az életcsere változatosságát megfelelően fenntartó életerejét. Ilyenkor az életnek
differenciálódnia kell, egy hozzá képest kellő másságú szervezettel, neki jó és a benne
rosszabb eredőjű hatásokat cserélni, elérni, hogy a hajtóerőt, hitet és bizalmat vesztett
részecskék új lendületre kapva sikeres együttműködésekben közös új célok felé
terelődhessenek.
Ha az eltérő időzónáknak tekinthető eltérő rendszeridejű anyag-utak, életspirálok, fejlődési utak
főbb jellemzőit meg kellene határoznunk, akkor kisebb energiaszintű és ezért kisebb változtató
képességű részecskékkel sűrűbben telített, de az anyagi energiaszint, az egyedsűrűség és a
hatóképesség aspektusából kevésbé fejlett mezőkkel, és nagyobb változtató képességű, a
térben jobban és életpiramisban betöltött, gyorsabban változó térbeli zónákhoz képest, még
múltbeli állapotú eseményeket tartalmazó időutakként, ekliptikai síkokként, azaz eltérő
ritmusban fejlődő életterekként határozhatnánk meg őket. Ezek szerint egy nagyobb
térmérethez tartozó átlagos változtató képességű részecske közösség egyedszáma,
energiaszint eredője statisztikailag, az idő dimenzióval kiegészítve egyenlő egy sokkal kisebb
térméretben változó azonos részecskeszámú szervezetével. Bár a lokálisan sokkal jobban
koncentrált szervezet helyi hatóképessége akár jobb is lehet, de mivel a kisebb térben nincs
elég kifutó tér és idő a nagyobb lendületre fejlődéshez, ezt csak a szomszéd rétegek sérelmére,
területének a használatával tehetik meg. Ha a határok erősek és korlátozók, akkor a kis
térméretbe lokalizált szervezet csak a nagyobb életnyomással, esetleg gyors felfúvódással tud
nagyobb és tágasabb teret nyerni. Lokálisan, anyag és időzónánként eltérő térméretben, nem
egyenlő tömegszámú szervezettség lényegesen eltérő fejlettségű állapotban lehet. A nagyobb
térméretre vetített fejlettségi átlag, az eredő azonban nem igaz a sokkal kisebb, benne fejlődő,
lokálisan nem mindig beazonosítható, csak az eredőiben észlelt jelenlétű egységekre. A téridő
lokálisan nagyobb változássűrűségű szerveződéseiben a fejlődés gyorsabb, ezért ezek a
környezetnél fejlettebb állapotban, hozzájuk képest, a náluk csak későbben kifejlődő jövőbeli
állapotban vannak. Pontosabban határozzuk meg az észlelteket, ha azt állítjuk, hogy az
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eseményeket megváltoztató szerveződések egységnyi változtató képessége a külső
időzónákban csökken, de a belső időzónákban és az élettereket, az életzónákat egymástól
elválasztó, gyorsabban keveredő határfelületeken nő az esemény sűrűség. Ez azonban csak
azért lehetséges, mert a kisebb tömegszámú, elporlottabb, a mennyiségbe fejlődött
szervezetek találhatók. Ha azonban az azonos részecskeszámú szervezet változtató
képességére vagyunk kíváncsiak, akkor megállapítható, hogy a tömegszámhoz tartozó
változtatóképesség eredője nagyjából a környezettől függetlenül közel azonos, de eltérő
térméretben, vagy koncentrált helyzetben másképpen, pl. magasabb hőmérsékleten kitágulva
időben is gyorsabban aktiválódik, mint sokkal hidegebb és kisebb térméretben. Tehát ha kis
térméretű, de nagyobb azonosságú szerveződéseket tartalmazó téren át, vezet az utunk, akkor
azok sűrűbben, azonosan reagálva, kiszámíthatóbban tölthetik ki a teret, de az egységenként
kisebb energiaszint miatt az egységnyi változás értéke csökken, de a változás ritmusa a
hozzámérhető, a szervezettség életpiramisában észlelhető eseményekkel arányosan növekszik.
A térben lévő nagy azonosságú kevésbé bonyolult részecskék azonban egyszerűek, a tömeg
eredője statisztikai valószínűségek alapján kiszámíthatók, átláthatók, az általuk kitöltött tér a
tömegben fejlettebb, nagyobb hatóképességű szerveződéseknek szinte akadály nélkül
átjárható. Ráadásul az áthatoló képességben fejlettebb részecskék téridőbeli szerkezete csak
analóg, de nem megegyező a fejletlenebb, már elöregedett, elmeszesedett, közös tömegbe
épült részecskékkel, ezért az eltérők között a kölcsönható idő és felület csökken. Ez esetben
egy olyan teret ismerünk meg, amelyben a tér közeg ellenállása és a kölcsönhatásként ismert
változtató képessége, az ott élők fejlettségtől, a hitétől és a bizalomtól, vagy és a
bizalmatlanságától, és az életet veszélyeztető, már megismert félelemtől is függ. A tér
egységnyi változtató képessége az energiasűrűséggel és a fejlettség veszélyeztetését ismerő
tudati félelmével is arányos. A magasabb tömegértékbe épült anyagot, (energiát, változtató
képességet) tartalmazó térrészekben, anyagszállítói időzónákban az egységnyi változtató
képesség egyre nagyobb, de ezen az energiaszinten és szerveződési függőségben, a
kölcsönható események időbeli sűrűsége ezzel szemben csökken.
A lokális mezőből a fejlődés felé kifelé haladáskor a változtató képesség a szegényebb
környezet felé haladva, az ott élő részecskékhez képest növekszik, az elhárítandó gerjesztett
eseménysűrűsége mindaddig csökken, amíg valamely mezőből kifelé,(a múlt felé) halad. Az
ilyen, a nagyobb változás sűrűségű környezetből a csillagos térrészek közötti környezet felé
haladás, a másik szervezet határának az eléréséig a múltbelibb állapotban lévő térrészek felé
haladásnak tekinthető. Nem lehet azonban a végtelenségig a mezőkből kifelé haladni, mert a
tér más nagyobb energiaszintű, pontosabban gyorsabban változó részecske mezőkkel, eltérő
élőrétegekkel, szervezetekkel is telített. Ha a csillagközi téren, a még a tömegszámban és a
változtató képességben fejletlenebb múltat tartalmazó rétegeken áthaladó szerveződés útjába,
egy nagyobb változássűrűségű lokális rendszer, egy időben gyorsabban változó másik mező,
Pl. csillag, vagy és ennek a saját vonatkoztatási rendszerével határos, magasabb áramlási
sebességű, eltérő célok esetén magasabb időeseményű Ort övezet szerű határréteg kerül, az ilyen
környezetbe érő szervezet fejlődése, a nagyobb eseménysűrűségű térrészben felgyorsul, és e
potenciál gáton, határfelületen, fejlődési akadályon áthaladva ismét a jövő, a nagyobb
bonyolultság felé haladó irányt vesz fel. A nagy lendülettel az új élettérbe beutazó
szerveződés útja, egyre több, a célját és az irányát keresztező határfelületen, életakadályon
vezet át, amelyen az életélményeket szaporító események sűrűsége az időben növekszik.
Amíg a környezethez képest fejlett tudattal, a terére jutóan nagyobb tömegszámmal, nagyobb
tudati koncentráltsággal rendelkezik, addig a határfelületeken differenciáló impulzusokban
nagyobb eséllyel a tömegszám növekedése felé fejlődik, a bonyolultsága tovább nő, de ez a
növekedés egyre nagyobb eseménysűrűségű rétegekbe érve lelassul. A fejlődés, egy idő, (a
valamilyen viszonyító periódusra jutó fejlődési életélmény-szám), valójában a környezeti
eseményszám és a személyre szabott feldolgozó képesség arányának a megváltozása miatt
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behatárolt, amely egyre nagyobb változássűrűségű szervezetekbe befelé haladáskor,
egyenetlen tudat és tömegszám fejlődés, vagy minőségi elmaradás, a mennyiségbe
szaporodás, az elporlódást létrehozó bomlás esetén törvényszerűen időzavarhoz vezet. A
feldolgozó képességnek a környezeti gerjesztéshez viszonyítható elmaradása miatt a
gyorsabban változó környezet meg nem értéséhez, öregedéshez és leépüléshez vezet. A
lokális rendszerekbe, a nagyobb részecske sűrűségű térrészekbe, szervezetekbe befelé
haladáskor, az esemény sűrűség növekszik, és valamelyik átlagos, a szervezettel nagyobb
azonosságú határréteg elérésekor mindig bekövetkezik, hogy a külső környezetnél
alacsonyabb életnyomású belső környezetben a bonyolultság és a közös tömeg egységnyi
változtató képesség, leépülő, csökkenő tendenciára fordul. A változás, a meg nem értés, a
lemaradás a külső környezet és a belső változás, és eseménysűrűség/feldolgozó képesség
közötti különbségtől függ.
Ha egy határfelület, rács, áramló réteg, vagy tudati gát elválasztja a teret, és a határ eltérő
oldalán eltérő fejlettségű megfigyelők méregetik egymást, mint az állatkertben az ember az állatokat,
csak a környezethez való viszonyukban lehet meghatározni, hogy melyik van a rácson, falon
kívül és melyik benn. A megszokás szerint a kisebb térfogatú részre mondjuk hogy benn, és a
szabadabb, nagyobb terűre, hogy kinn. Ez esetben a határfelület, a rács egy réteghatárnak,
élethálónak is tekinthető. De a rács, az életháló lyukméreténél kisebb, és ezen szinte
akadálytalanul áthatolni képes megfigyelőknek, a rácson könnyen átáramlóknak szinte nem
észlelhető, nem létező, mert a tudata az elakadás, nekimenés helyett az ösztönként ismert rutin
automatikusan kikerüli. A közös tudatnak egyszerűen már észlelnie sem kell a már ösztönös
beidegződéssel is elkerülhető, kikerülhető, a helyi érintettek által megfelelően megismert,
megoldható akadályokat. Ez teszi a kisebb bonyolultságú, már megismert, kiismert múltat a
tudat által megérthetővé és a fejlettebbek, az ilyen térben kialakulható életakadályokat már
ismerők, megoldók által könnyen átjárhatóvá, átláthatóbbá. Azok az élőlények, amelyek már
megismerték az időben kevésbé változó terek relatív kevés és már legyőzött életakadályait,
áramlási szabályait, amelyekben már rutinszerű beidegződéssé alakult ezen akadályok
kikerülése, megoldása, a napi és nem ismert váratlan dolgok megoldására szakosodó tudat
helyett, már a rutinra, a benőtt, beidegződött ösztönösen cselekvő, a dolgukat megfelelően
végző alszerveződésekre tartozik. A természetes, már ismert és könnyen kivédhető, vagy nem
túl nagy energiaszintű, csak helyi zavart okozó akadályokkal nem foglalkozik az egész közös
tudat, a minisztériumok szövetsége, a Miniszter elnökség, hanem valamelyik kisebb szinten
erre a célra létrehozott alszerveződés, hanem a lokális szinteken helyileg is elhárítható
életakadályokat, zavarokat valamelyik helyi prefektúra, a rutinszerűen általa is elhárítható
problémákat megoldja. A helyi, lokális áramlási probléma már sokszor feladásra sem kerül a
felsőbb, központi tudathoz, azt helyileg az ehhez kellően fejlettek megoldják. A beidegződött
közlekedési helyzetekben, a közlekedési csomópontokat és a kihelyezett táblákat ismerő
helyiek, egy idő után rutinszerűen közlekednek, a tudatukban már nem, vagy csak alig
figyelnek a jelzésekre. Ha azonban a helyszínt nem ismerő, idegen közlekedő kerül a számára
ismeretlen élőterületre, mivel benne még nem alakulhattak ki az ösztönös megoldások
lehetőségei, ezért minden részecskéje, az összes porcikája, és a közös tudata is figyel, neki még
nem alakultak ki a rutinszerű reflexei. Rögtön megváltozik azonban a helyzet akkor, ha
megváltoztatják a helyi szabályokat, módosítják a lokális közlekedési rendet, kicserélnek egykét táblát, itt-ott megváltoztatják a közlekedés rendezettségéi, vagy és az áramlási irányokat.
Ilyenkor sokkal nagyobb annak az esélye, hogy a rutinszerűen közlekedők nem ismerik fel a
változást, a tudatuk nem figyel, és a rutinszerű megoldások veszélyhelyzeteket váltanak ki,
ezért az ösztönösen közlekedő részvevők impulzusokba, az életet szelektáló balesetekbe
kerülhetnek. Tehát az állandó környezetváltozásban nem elég a megszokott, rutinszerű
beidegződés, az ilyen közlekedés, hanem a folyamatos változáshoz állandóan
alkalmazkodni szükséges.
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Az elkényelmesedő, a rutinszerű megoldásokra hagyatkozó szerveződések körül, hamarosan
megváltozik a környezet, és egy idő után nem fogják érteni, hogy a megszokott
megoldásokkal miért nem működnek a dolgaik. A környezeti akadályok között átáramlani
képes, kellően fejlett részecskék tehát nem észlelik a már a múltban megismert, rutinszerű
akadályokat, ők zavartalanabbul áramlanak egészen azokig az időben sokkal gyorsabban
változó élőrétegekig, amíg olyan nagyra nem nő a helyi változás sűrűség, a szabályok állandó
módosítása, hogy a megszokott rutinszerű megoldásaik már nekik sem működnek. Tehát csak
a fejlettség különbség teszi lehetővé a tovább haladást, de bármilyen fejlettek a
részecskelények, egy idő után elérik a saját fejlődési, fejlettségi határukat, amely időhatárt
képező akadályokat, rácsfelületet, határfelületet már ők sem tudják átlépni. Ezen a náluk is
gyorsabban változó, fejlettebb, általuk még nem kellően ismert határfelületen, élet
akadályokon a legfejlettebb részecskék is elakadnak, és csak akkor haladhatnak majd, egy
későbbi életciklusban tovább, ha már megismerték, megértették e rétegekben folyó élet
változásának a szabályait, az életáramlás eddig nem ismert zavarait és lehetőségeit. E
szerveződések addig hatolnak be az egyre nagyobb tudatfejlődést, egyre nagyobb megértést
igénylő, egyre több dimenzióban, nekik túl egyszerre észlehető változást bonyolító
élőrétegekbe, amíg a fejlettségüknek megfelelő áthatolási akadályt, tudatfejlődési korlátot,
határfelületet, sűrűségi határt, ionrácsot, ellenirányú, ellenhatású antirészecskét el nem érik.
Bármely oldalán vannak e gyorsan változó neutronok által épített élethálónak, a rácsnak az
számukra áthatolhatatlan mindaddig, amíg az élettapasztalatokban meg nem szerzik az eddig
nem eléggé ismert akadály legyőzéséhez szükséges ismereteket, és meg nem ismerik az
időben egyre gyorsabban változó rács, az életháló, a Tao útjának az akadályait, az egyre több
dimenzióban szinte egyszerre változó környezet viselkedését és reakcióit. Ha már többször
hasonló, analóg környezetbe kerültek, és megismerték, kiismerték e rétegekben már
eligazodók, a már ott élők természetét, és elsajátították a rutinszerű megoldásokat, ha ezek a
kellő felbontással megismert információk, megértésként, megfelelő beidegződésekként már
beépültek, akkor a fejlettebb élőrétegekben egy időre megtelepedhetnek, részei lehetnek a
fejlett és gyorsan változó természet különböző irányokban életköröket kialakító keringési
rendszerének. Ha az élet nagy nyomása, és a környezet állandó változása, vagy éppen a
megismerése és a megunása továbblépésre, továbbfejlődésre kényszeríti őket, egy újabb, még
fejlettebb, másban fejlettebb élőrétegbe kerülhetnek, és nagyobb tudati felbontásban, több
részletre kiterjedően előröl, kezdhetnek eggyel több dimenzióban változó másik, új
életciklust. A közösen szervezett, a térben és azonos időben együttáramló részecske
szervezetben, az elől járók, az elől haladók másban fejlettebbek, másra szakosodtak, és eltérő
ritmusban, sebességgel áramlanak, mint a tőlük kicsit lemaradó átlagosabbak, a
közepesebbek, a nagyobb térbeli szimmetriát, és sikeresebb együttfejlődést megtartók. Az
átlagosaktól is el és lemaradnak az áramlási sebességben, a tudásban és a megértésben kisebb,
vagy és még nagyobb belső részecske sűrűségű, hidegfúziós, másoknál lassabban reagáló,
többnyire kisebbséget képezők. A túl gyorsan haladók, az együttfejlődés átlagos szabályait
kevésbé megtartók és az életakadályokat nehezebben vevő, kevésbé gyorsan megértők, a
lemaradók, leszakadók között található a szervezeti tömegfelező, az átlagos szimmetria réteg,
amelyben a saját forgás miatt, a jelenben változástól lemorzsolódó, leszakadó részecskék
uszálya keskeny korongként, életspirálként elmarad a gyorsabban forgó, de a környezeti
közeg által folyamatosan fékezett, néha azonban éppen segített szervezethez képest. A
melegfúziós jellegű, gyorsabban fejlődő centrális szervezeteket ez az átlagos részecskékből
képződő uszály, időspirál neutrálisabb lamináris rétege szigeteli el, és közi össze a centrális
térrészek közötti hidegfúziós terekkel, az élőrétegek aurájával. A szimmetriafelület, mint
tömegfelező, mint a kinn és a benn téridőbeli réteghatára, általában a közös szervezetben
fejlettségi határfelületet, (felmenői réteghatárt) építve elválasztja az együttáramló szervezet
melegfúziósabb belső, az energiaszintben és a tömegszámban fejlettebb részét az ehhez képest
kevésbé fejlett, elmaradottabb, leszakadás felé fejlődő egyharmados kisebbségtől.
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A szimmetriafelület, réteg, az időspirál két oldalán, egy-egy térítőként ismert határfelület, felmenői
réteghatár újabb, egymáshoz képest eltérő sebességgel, saját spinnel forgó, egymást ollóként metsző
életháló felületeket hoz létre, amely nemcsak lehatárolja az életspirálba kisszóródást, hanem
meghatározza a szervezetnek azon végállásait, ameddig az életspirálban eltávozhat, körözhet a kezdet
pontja, körül. Ez a körözés jellemzően két nagyobb felmenői szervezet között lévő közös lencse alakú
teret lezáró határfelületét, a bolyongásra alkalmas térrész kiterjedését is jelenti, amelyen belül az anyai
szervezet, (a Föld esetében a Nap) még merőlegesen éri a szervezett térrészt, de ha ennél kijjebb
kerülne, az ehhez még nem elég fejlett utód közösség, a baktérítőn, vagy a Ráktérítőn visszaterelésre,
lehűtésre kényszerül.

A kint és bent, az átlagos állapothoz képest ezért is relatív. A mások terébe befelé haladó
idegenebbek a saját terükből kifelé mennek, és hasonlóan a velük szemben áramlók, akik az ő
rétegeikben idegenek, a saját már jól ismert életterükből a nekik idegenebb térrészek felé
tartanak. A téridő szervezettségében az a másik legnagyobb paradoxon, hogy minden
állapotnak egyszerre legalább kettő, vagy és több jelentése van, attól függően, hogy honnan és
milyen aspektusból nézzük, azaz a világegyetem bármely pontja egyszerre jelent bentet és
másnak kintet, és minden változás egyszerre jelenthet jót is és rosszat is. Az ilyen egyszerre
többféle aspektusból eltérőnek látszó, a tudat által másképpen megítélt legalább kétesélyes,
kettősséget a dualitás problémájaként ismerjük. Ez nemcsak a haploid és páros szervezetek
dualitása, hanem az élet dolgainak az egyszerre többes, legalább kettős együttváltozó
lehetősége. Minden dolog azonos, de bárhonnan szemléljük, eltérő aspektusból, eltérő tudati
állásból, ismeretanyagból mindig kettős, vagy többes értékkel rendelkezhet. Ha valamiből
helyileg túl sok van, ez egyben azt is jelenti, hogy más dolgokból kevés van. Ha valami
nagyon egyedi, akkor nem lehet általános, amelyből lokális hiánya van. Ha valaki gazdag,
akkor nem élheti át a szegények sorsát és érzéseit. Ha valaki valamihez, pl. az átlagos
állapothoz képest kint van, akkor nem élheti át a bent lévő szervezetek érzéseit és sorsát. Ezért
kell az életutazás, a tapasztalatszerzés, amelyre egy időben azonos térben nem kerülhet sor,
csak időben, vagy a térben eltolva, egymás után megélhető, megérthető életeseményekben
fejlődve. A tudás lehetősége azt is jelenti, hogy amiből sokat tudunk, a kizárja, hogy más
éppen az adott időben nem szükséges dolgokból eleget tudjunk. A viszonyítás, az élet
dolgainak az eltérő átélési, megismerési és megtapasztalási lehetősége azért szükséges, mert
az értelem fejlődése a megérzéstől a tudáson át a megértésig a bölcsesség és a mindenhatóság
felé fejlődik. Amíg az érzés, vagy a tudat nem ismeri az érem, az élet másik oldalát, és a
keskeny nagyobb szimmetriában változó életspirál élét, addig nem tudja az ismereteit mihez
viszonyítani. Az ilyen szervezetnek bár egyéni tudása kifejlődik, de az csak relatív sajátos
környezetben használható résztudássá fejlődik. A dolgok megismerése viszonyítási és
mérlegelési lehetőséget ad, amely néha nehéz döntésekre kényszerít, de a döntéseket meg kell
tanulnunk, a következményeket előre meg kell értenünk ahhoz, hogy a többségnek a lehető
legjobb, és a kisebbségnek a legkevesebb kárt okozó jó döntéseket meghozhassuk. Az istenné
válás, a Gondviselővé válás stációi ezt a célt szolgálják, és a résztudás, az érzés önmagában
nem elég. A döntés egyben azt is jelenti, hogyha egyeseknek kedvezünk, többet adunk, ezzel
egyidejűleg másoktól, a közöset összeadóktól el kell venni, nekik kevesebb fog maradni.
A változtató képességnek a környezeti eseménysűrűséghez viszonyított, a részecskékre
(szerveződésekre) vonatkozó fejlődési tendenciáját az határozza meg, hogy az adott részecske
szervezet, az időútjának, a fejlődési stádiumának éppen milyen szakaszán jár. Ha az
eseményben ritkuló, de növekvő változtató képességű, szélsőséges, kiszámíthatatlanabb,
kettős befolyású idősíkon áthaladás közben váltakozó szélsőséges hatások érik, az ilyen
mezők, részecskék, vagy szervezetek időugráshoz közelednek, gyorsabban
differenciálódhatnak, és a megszokott lassú fejlődés helyett, viszonylag hirtelen a gyorsabban
fejlődő jövőbeni környezetbe, belsőbb határrétegekbe, akár fogyasztói szervezetbe
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kerülhetnek. Ez az elfogyasztás lehetőséget ad a belső életutak, az ötödik dimenzió, a
kisebbségben egy nagyobb rendszerben kényszerű változás végigjárására.
Egy nagyobb erejű, a régi életből, élettérből kifelé taszító impulzusban megsérülve, lebomlódva a
korábbi cél szerinti jövőt és a jelent maguk mögött hagyva, az eseményt átélő szervezetek
visszakerülhetnek a múlt állapotába, időben és életeseményben- lassabban változó
környezetbe, és a már megismert, átélt eseményeket újra átélve dejavű élményekkel
gazdagodhatnak. A fejlett élőrétegekből a fejletlenebb, lassabban változó, a korábbihoz képest
jelentősen más élőrétegekbe kerülő, az ott élőkhöz viszonyítva a tudatban már fejlettebb,
tapasztaltabb részecskék, osztályismétlésekre kényszerülve az elmaradt tudatfejlődést és a
hiányosságaikat bepótolhatják, újra átélhetnek analóg, de kevésbé megértett eseményeket,
amelyeket most-már megértve megoldhatják a korábbi életekben megoldatlanul maradt
életproblémáik. Valószínűen ők gyorsabban fejlődnek, sikeresebben érvényesülnek és ebben
az osztályismétlő életben jut idő másra, meggazdagodhatnak, vagy a sikertelen
osztályismétlés és a megtanulandó dolgok ismételt elmulasztása esetén újra szegény és
sikertelen életet élhetnek. Az ilyen csak rövid időre egy-egy élőrétegbe visszakerülő
szervezetek általában rövid életűek, csak addig maradnak, amíg a szükséges hiányosságaikat
meg nem értik. Miközben a náluk hosszabb életűek megsiratják, eltemetik az ionos
maradványaikat, ők és az életakadályokat most-már sikeresen vevő, differenciálva feleződött,
más irányba továbbfejlődő részecskéik, a környezeti, másban fejlettebb rétegekben
újraszerveződve továbbhaladnak a tudatfejlődés, a megértés felé vezető Tao útján.
A térben egyidejűleg sokféle eltérő rendszeridejű időspirál, életsík, élőréteg keresztezi
egymást, amelyek nemcsak élethálót alkotnak, hanem különböző fejlődési lehetőségeket
biztosítanak. Egy ionos szerveződésű anyagmező fejlődése egyszer eléri a bolygó méretet, és
ha túl nagy változtató képességű esemény, Pl. impulzus katasztrófa nem éri, kellő
folyamatszimmetriában, harmóniában maradva számíthat arra, hogy a szükséges dolgok
megtanulása, kellő eredőjű szimmetriában maradás esetén majd felnőtt csillaggá, később
annál is nagyobb tömegű öregebb galaxis mezővé, az utódai által is benépesített
csillagvárossá fejlődhet. A nagyobb tömegszámú szervezetté fejlődés akkor valósulhat meg,
ha a szervezet egyre kiszámíthatóbban, egyre nagyobb időbeli szimmetriában, pontosan az
isteni közösség tervei szerint épül és fejlődik. A túl gyors fejlődés visszafejlődést, a túl lassú
pedig lemaradást eredményez, ezért az ilyen nagyobb tömegszámú szervezeteknek a saját
terükben folytatott bolyongással kell igazodniuk a közös idő, a nagyidő rendjéhez, és a belső
időt, a kisidőt ehhez a nagyobb rendhez igazítani. A kiszámíthatóság és a pontosság, az
életszabályok térben és időben is megtartása, a közös rend szimmetriájának és szabályainak a
megtartása lehetővé teszi a naggyá fejlődést, egyre több részecske szerveződés feletti felelős
gondviselői megbízatás, lehetőség megszerzését.
Egy galaxisnyi méretű térrészben, egy bolygó fejlődési szintű mezőre ható jelentős méretű
periodikus esemény sűrűség, az ő időútján és érzékenységében, a mi időszámításunk,
rendszeridőnk alapján csak 12-30 millió évenként következik be. Ezt rendszerint az alacsony
életnyomású idegen életspirálokon áthaladáskor, egy olyan nagyobb változtató képességű
aszteroida beérkezése váltja ki, amely léptet egyet e rendszer biológiai óráján, felújítja és
kibővíti a téridőben változás sokféle lehetőségét. Az ilyen események közötti időben,
természetesen sok alacsonyabb változtató képességű, lineárisabban egymást követő, a tudattal
sokkal könnyebben megérthető kölcsönhatási esemény történik, de az adott mező
energiaszintjéhez képest, ennek a változtató képessége túl csekély. A bolygó rendszeridejében
ez, az életfolyamattal, az időzónával arányos változási esemény a felmenői élőrétegeken
áthaladás kelt megújulási lehetőséget, lépteti az életidő születés-halálváltás periodikáit. A még
kisebb energiaszintű kölcsönhatások, az életszférákban élő alszerveződések társadalmi jellegű
együttműködésein változtat, míg az ennél is kisebb események állandó folyamata a még
kisebb energiaszintű alszerveződések, a családok, vagy és az emberek biológiai óráját lépteti.
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A Föld történetét élénkítő, a fejlődését nemlineárisan felgyorsító jelentősebb nagyobb
események Nap szülőjének tekinthető felmenő körüli és a galaxis keringéshez, és a
galaxisokat létrehozó felmenői életbuborékok határfelületeinek, időfelületeinek az átlépéséhez
kötődik. Ezek jellemzően a jelenleg kb. 250 millió éves keringési ciklus, az al és a felmenő
harmonikusai, a 125, a 62 millió és a 31 millió körüli galaxis időciklusokat lépteti. A 250
millió éves és a negyed és féléves halmozódásokon felül, azonban a galaxissal együttkeringés
rendkívül nagy téridőben egybeeső, halmozódó eseményei újraírják és megváltoztatják a
nagyobb idővallumú evolúciós ciklusok történetét. Ilyen esemény sorozat történt egy negyed
galaxisévvel korábban, kb. 61 millió éve relatív kicsiben a dinoszauruszok térben és időben
eltakarodását kiváltva, és hasonló de sokkal nagyobb galaxis szintű halmozódás kb. 2 galaxis
nagyciklussal, (galaxisévvel) ezelőtt, a Perm-triász idején. Az időnk nemcsak a szokásos
nagyévi ritmusban, az Alcyone tengely körüli keringés nagyévi félévéhez, a nagyévi ekliptika
átlépéséhez vezet, hanem a galaxis év nagy életfordulója, vízváltója is közeleg. Vagy a
galaxis sík ekliptikáján, a galaxis napéjegyenlőség határozatlanság síkján haladunk át
földtörténeti időben számítva nagyon rövid idő múlva, vagy a két végpont közül a galaxis központhoz
közel, vagy a galaxis központtól távolabbra kerülő galaxis méretű térítőhöz érkezünk. Ezek a
változások borzolják és tesztelik a lineáris változásban elkényelmesedett szervezeteink tudatát
és alkalmazkodó képességét, életképességét.
Az érzékelési, a felbontási és ezzel a megkülönböztetési lehetőségükhöz viszonyítva túl
alacsony energiájú változtatásokat a mezők tudata nem érzékeli, de érzékeli az eseményeket a
kisebb energiaszintű, azonos téridőbeli szerkezetű, alszerveződésnek tekinthető
részecskehalmazok kisebb egységekben változó sokasága. Ha üstökös, vagy galaxis csapódik
be egy nagy energiaszintű, pl. bolygó mezőbe, az a bolygó megújulási és korszerűsödési
lehetőségét tartalmazza, és bár átmenetileg egy kicsit visszakerülhet a fejlődésben a múltbeli
körülmények közé, a genetikailag sokfélébb lehetőségek felé fejlődő intelligens
alszerveződések, alulról ismét felépítik a korábbi bonyolultságot, és a változatában javított
evolúció gyorsan újra felvirágzik. Ha nagyon nagy energiaszintű a becsapódást és részecske
keveredést okozó esemény történik, nagy esély keletkezik egy kis hold kialakulására. Ha
olyan nagy tömegű a bolygóval, szervezettel kölcsönhatásba kerülő részecske szerveződés,
hogy az aura nem tudja lefékezni, elterelni, vagy és elporlasztani, vagy elgázosítani, akkor a
beérkező vendégsereg központi, nagyobb fejlettségű tömege nem bomlik fel, hanem egyben
és viszonylagos épségben kerül be a célszervezet hozzámérhető fejlettségű, szaporodásra és
megújulásra késztetett rétegeibe. Ennek a statisztikai esélye, a bolygószaporodás ritmusa a
felmenői és a környezeti határfelületek, szimmetriaréteg átlépéséhez kötött, millió években
mérhető. Ha kisebb tömegű és energiaszintű mezők fejlődési útja keresztezi egy bolygó
energiaszintű mező útját, pl. egy 2-300 m-es átmérőjű tömegbe épült, csillagspermának is
tekinthető, aszteroidaként ismert részecskehalmaz, a becsapódási viszonyoktól
(kereszteződési irány, sebesség különbség, pedület stb.)-től függően, a bolygó életében csak
kisebb változást okozó megújulási esemény történik. Ennek az élőrétegeket megújító közepes
energiaszintű eseménynek a valószínűsége már sokkal nagyobb, ez minden nagyévi
periodikában, azaz kb. 26-ezer évente, és ennek a negyed és féléves ciklusaiban is kialakulhat.
Természetesen nem mindig következik be becsapódás és megtermékenyítés, sokszor éppen
csak pályasúrolás történik, amelytől a jövevény pályája akár elkerülőre, vagy hamarosan
visszatérőre és ekkor pontosabban időzítőre is módosulhat.
Ha a becsapódás szöge, vagy kinetikai energiája nem elég, több, nagyobb belső feszültségű
felszíni határréteg áttöréséhez, a holdképződés elmaradhat, de az érintetté váló felszíni
rétegekben jelentős átalakulás várható. Az élőrétegben kialakult korábbi evolúció alaposan
megváltozik, az egyediségekbe épült, de már túl nagy azonosságú, elöregedett részecskék
nagy része lebomlik az addigi szerveződésekből, és új virágzó evolúciós ciklus kezdődik.
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Hasonló az eredmény az emberi mezőknél is. Ezek alapján okkal feltételezhető, hogy minden
szerveződési szinten, az adott szerveződés biológiai óráját működtető események a rendszer
energiaméretével arányos érzékenységben és ritmusban, frekvenciában fejlődtek ki. A külső
tér felé, kifelé tekintve bolygó vagy csillagméretű rendszerek jelentős impulzusideje millió
években mérhető, míg a tartózkodási helyünkön, a lokális mezőnkben befelé tekintve egyre
gyorsabb, de kisebb változtató képességű ritmus, eseményrend figyelhető meg. Az emberi
mezők közös tudatát képező szerveződések nem érzékelik a tömegméretükhöz, a kölcsönható
képességükhöz képest kicsi változtató képességű események részecskéinek a beépülését,
miként a bolygók sem érzékelik a kintről vagy belülről érkező, a bennük élő emberi vagy más
faj egyedeinek a változásából rájuk ható, egységnyi kis, nem hozzámérhető változások
módosító hatását. A kisebb energiaszintű alszerveződések, a sejtjeik, az atomjaik viszont
érzékelik a sok apró kicsi hatást, és a mezők megérzik e sok kicsi hatás életfraktálon feladódó
eredőjét. Míg a közös tudatban tárolt, az anyagi energiaszintű fizikai kölcsönhatások
következményeit emlékekben őrző, a fizikailag észlelhető tömegméretű részecskék nem
érzékelik a számukra túl gyenge, meg nem különböztethető csillagpor, vagy elgázosodó
részecskék által átadott gyenge energiaszintű hatásokat, addig az atomi és elektronszinten
változó sokkal kisebb tömegméretű, de érzékenyebb alszerveződéseik érzékelnek, és az
eseményektől akár jelentősen megváltoznak. Bár e részecskék jelzései nem változtatják meg
az anyagi energiaszintű tudat eredőjét, de változtatják a sokkal nagyobb létszámú, kisebb
energiaszintű részecskék eredőjét, evolúcióját. E részecskék alszerveződések hasonló
jelzéseket adnak fel a közös tudatnak, az élőmezőbe szerveződött részecskék egyensúlyára,
fejlődésére figyelő kormányzatnak, de ezeket a jelzéseket nem tudatos gondolatként, hanem
gyengébb energiaszintű megérzésként ismerjük. Az érzéseink, az anyagi szint alsó
energiaszintjén változó részecskéink benyomásából, továbbadott információjából épül fel,
amely súg a tudatnak, bár az sokszor nem veszi figyelembe. Nem véletlen, az a belső
gondolat, hogy bizonyos dolgokat a tudatos szinten nem észlelünk, de határozott
véleményünk, hogy minden porcikánkkal érezzük. Ha valamely elképzelést, a kisebb
energiaszintű részecskék támogatnak, a dologra serkentő érzésként érezzük e támogatottságot,
mint miképpen azt is, ha e támogatottság hiányzik. Azok a kormányzati intézkedések,
amelyek nem kerülnek az igazi, többségi részecsketömeg által elfogadásra, megértésre és
támogatásra, nem fognak sikerülni, a belső támogatottság hiányában eleve kudarcra vannak
ítélve. Az ilyen, eleve ellenérzéssel fékezett, szabotált, egyszerűsített dolgok, a kisebb
energiaszintű, az igazságtalanságra és a szimmetriavesztésre sokkal érzékenyebb
részecskéknek értelmetlen kényszert, erőszakot jelentenek, amiért nem kerülnek támogatásra.
Ez az, a folyamat, amit a megérzéseink felerősödéséből, cselekvésre, vagy döntésre késztető,
tudatosuló, vagy csak érzékelt, átérzett változásként, törzsfejlődésként, evolúcióként élünk
meg.
A kinti és benti események abban különböznek, hogy amíg csak a belső térrészben cserél
helyet az élő anyagba épült változtató képesség, a bentiek rendszerint addig kevesebb
veszteséggel, és több tanulsággal járnak. A rendszereken belüli átalakulás, átszerveződés
általában nem jár jelentős veszteséggel, csak lokális átrendeződéssel. A benti impulzusokból
bekövetkező változások azonban abban is mások, hogy az idő, a változás törzsfejlődési
irányát, a mezőkből eltávozó részecskékkel egyre nagyobb térméretre, a csökkenő
eseménysűrűség irányába, a múlt felé terjesztik ki. A lokális mezőkből kifelé tartó részecskék
időben lassuló eseménysűrűsége, több időt hagy a környezeti események észlelésére,
megértésére, kivédésére, és a bomlasztó impulzusok helyett az építő, segítő események
kihasználására, a tömegméret, és ezzel az élet biztonság növelésére. Az életesemények, a
változási ritmus csökkenése nem darabolja túl a nagyobb mezővé fejlődés felé haladó
szerveződési evolúciót, tehát az idő, a változási ritmus szimmetria párja, a térméretre jutó
analóg részecskék száma, és az általuk keltett változássűrűség. Ha a nagyobb térméretű
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határrétegben (élőrétegben) sokkal kevesebb analóg, téridőben hasonló fejlettségi állapotú
(időben és térben változó, áramló por és gázfelhő) részecskeszerveződés található, a
kölcsönhatás ritmusa csökken. Később megismerkedhetünk azzal az áramlási, és térbeli
rendezési lehetőséggel, amely a nagy részecskesűrűség ellenére is lehetővé teszi a
kölcsönhatások időbeli sűrűségének a csökkenését, és ezzel az életfolyamat fennmaradását.
Ezt az életet segítő dolgot, az azonos irányba szervezett, irányított, azonos, vagy paralel
irányban is elérhető más cél felé áramlásként, és inaktív, helyhez kötöttebb és kellően szabad
térbeli arányokat, a kozmikus rendet, az élet szerveződését is megtartó miniatürizálásként
ismerjük. Ezt megerősíti az, hogy az egységnyi térméretben nagyobb részecskesűrűség, a
lokális kisidő kerekét gyorsabb forgásra kényszeríti. A kisebb térsűrűség, vagy/és az azonos
cél felé (irányban rendezett) haladás lassabb globális nagyidőt, a tudattal követhető
rendszeridőt és ezzel megérthető életváltozási folyamatot, megtartható evolúciót eredményez.
Ha az élőrétegekben a rendelkezésre álló tér azonosságokkal feltelik, ha valami, pl. a
természet törvényeinek a nem ismerése meggátolja az életenergia továbbhaladását,
természetszerű átalakulását, az élőréteg feszültségekkel telik fel, és a fejlődésképtelenné váló
(hegemóniába kerülő) túlszaporodó faj (alfaj) egymásnak esik, és maga végzi el a
szelekcióhoz szükséges differenciálást, az elromló életegyensúllyal az elöregedő,
korszerűtlenné váló életek tömeges felbontását. E szelekció azonban sokszor, a környezetet és
a nagyobb energiaszintű érdekeket nem ismerő beavatkozás miatt, a lokális rend javítási
igyekezete globális zavarokat, és hibás reakciókat kelt. A nem érzett kis energiaszintű
lelkiismereti hatások csökkenése, elmaradása miatt helytelen megoldási cselekvések
alakulnak ki. A természet szelekciója csak a valóban öreg, korszerűtlen és a gazdaságos
megújulásra is alkalmatlan élet felbontását igényli, az életáramlás magas egyensúlya mellett.
A rossz reakciókra alapuló megoldások, válogatás nélkül pusztítanak fiatalt és öreget,
alkalmatlant és az életre még alkalmas, termelőképes szerveződéseket. Ez nemcsak az élet
ellenes bűn, hanem visszavonhatatlan energiapocsékolás is. Az ilyen reakciók,
energiahullámzáshoz vezetnek, a termelőképes és fiatal rétegek lecsökkenése miatt az ilyen
nemzetek, országok, társadalmak elöregednek, a fogyasztók és a termelők aránya kedvezőtlen
irányba fejlődik. A követendő és példaképek, családi áramlási minták nélkül felnövő új
generációk egyensúlya sérül, a világ ilyenkor durvul, és az élet egyre vadabb és gyorsabb
tempóra kényszerül. Az ilyen hibába kerülő élőrétegek a társadalmi fejlődési szinten is
elöregednek, a szerveződési ősz állapotába kerülhetnek, amely nemcsak az erkölcs és a
társadalmi morál csökkenését, hanem a kis energiaszintű, nagyobb azonosságú részecskék
időben gyorsuló, mennyiségbe felszaporodását is okozza. Ha energiahullámzás alakul ki,
növekszik a labilitás, a kiszámíthatóság, csökken az élet szimmetriája, de növekszik a
nemlineáris átalakulása, a megújuló képessége is. A túl korán és tömegesen elhalókkal, sok
fejlődést eredményezhető újítás és a rétegben, szervezetben fontos információ elvész, a
tudatfejlődés szimmetriája, a benti mikrokozmoszok szimmetriája a kinti környezet
fejlődéséhez képest lecsökken. A háborúk és az embertelen, az életnek rossz társadalmak
evolúciót sértő következménye tehát a tudati fejlődést csökkenti, a nemzetek és az élőrétegek
megoldási képességét, fejlődési eredőjét elrontja, visszafejleszti. Míg a háborúba keveredő, és
ezért differenciáltan a technikai fejlődés felé erősítő társadalmak más aspektusokban, szociális
és oktatási szimmetriában visszafejlődnek, addig e háborúba csak szállítók, a saját
mikrokozmoszukból a termékekbe épített energiát, tudásokat és hatásokat beszállítók
gyorsabban fejlődnek, teret és időt nyernek az egymásnak esőkkel, a differenciálásra
kényszerítettekkel szemben. Ez gyorsabb fejlődést és gazdasági előnyt eredményez, amely
társadalomszerkezeti, fejlettségi és erőviszonybeli átrendeződést, azaz újabb
különbséghullámzást, energiahullámokat indít el. Ha az élet és a fejlődés tengere hullámozni
kezd, abból könnyen új vihar támadhat, és egyes lokális helyeken a feszültségek hullámai az
égig szökhetnek.
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Életutazás, időutazás:
A kezdet pontjából és teréből kifejlődő kiáramlás, az életáramlás, eseményekkel és
életélményekkel tarkított időutazás a körülöttünk lévő téridőben. A lehetőségeink a belső
világ, a mikrokozmosz, vagy a külső világ a makrokozmosz felé elindulás. Szinte mindegy
hogy hol születtünk, az életünk átlagos origójától mindig van kifelé és befelé is utazási
lehetőség. Ha az átlagos, három dimenzióban + időben változó, négydimenziós térből, az
ötödik dimenzió, a kisidő és a mikrokozmosz, a szervezetekben kialakuló kisebb tér felé
indulunk, sokkal több hozzámérhető életakadályba ütközünk, azért a belső út nem
szükségszerűen rövidebb a külső környezet felé tett kerülőnél. Ha a meglátogatható
környezetre gondolunk, akkor a hármas isteni egység, az itt és most, a jelen tere és ideje,
ebből utazhatunk a szervezetek belsejében gyorsabban, nagyobb változás sűrűségben, de
kisebb energiaszinten és tömegszámban kifejlődő jövőbeli állapot megismerése felé, vagy
életutazást, időutazást tehetünk a külső környezetbe, amelyben azonban nemcsak a már
elmúlt, a terünkből kiáramlott lehetőségeket találhatjuk, hanem a más analóg élőrétegekből a
mi jövőnk felé áramló szerveződésekkel is találkozhatunk. Ez a hármas tagozódás nemcsak az
időre, hanem az élőrétegekre, és a családban felnövő, egymást a téridőben követő
generációkra is működik. Az atya, fiú és szentlélek azonos egység, három egymást követő
állapota, az idő útját, az élet fejlődését jelzi, amelyben a változtató képesség a már idősebb, de
legalább középkorú atyából, az anyán keresztül annak a részecskéinek a társulásával az
utódtér kifejlődése felé halad, amely periodikus élethez, az anyák és az idősebb elődök szent
lélekként ismert önfeláldozása szükséges. Miközben az utódok tovább élnek, az elődök
megváltoznak, elbomlanak, és az addig befelé fejlődő atyai részecskék, nemsokára kifelé
fejlődő szent lélekké fejlődnek. Hasonlóan a kifelé fejlődő, az utód életében a részecskéit
átadó anya szervezetek, a külső térrészekben egyesülő befelé áramlókkal részben
visszatérnek, és férfias állapotban, időben később keveredhetnek a közben a mikrokozmoszok
felé befelé keveredő, de már kifelé áramló korábbi atyai részecskékkel. Az egymás mellett
fejlődő, eltérő idős élőrétegek is megtartják e hármas tagozódást, és amíg a külső férfias,
hidegfúziós réteg részecskéinek a fele befelé fejlődik, a közös vegyes utódréteg felé áramlik,
addig a közben belsővé és az ötödik dimenzióvá vált, melegfúziós réteg, megértve, hogy
befelé haladó út csak keveseknek járható tovább, visszafelé fejlődve az anyai szent lélek
energiaadó szerepét játssza.
A térben lévő részecskeszerveződések hármas viszonyban értelmezhetők, azaz a megértéshez
legalább ennyi viszonyítás szükséges. Az öntudatot nyert részecskemezők viszonya távolodó
attól az origótól, téridős állapottól, szülő mezőtől, amelyben megfogantak, amelyben, a
tudatban önállóvá váltak a nagyobb egésztől. Ez a távolodás azonban egyidejűleg közeledést
jelent ahhoz a végponthoz, Vertexhez, (Omegához), nagyobb ritmusban változó fejlettebb
szerveződés nyelőjéhez is, amelyben az önállósága, az életutazása aktuális, a szervezetében
domináns irányító szakasza majd véget ér, amelyben az addigi egyén felbomolva egy nagyobb
egység porszeme, egy új egység része lesz.
A részecske, azaz hatást hordozó egységek terjedése egyidejűleg a (születéstől) kifelé és (a
felbomlás felé) befelé haladásnak is minősíthető. Mint minden útnak, az életútnak is van eleje
és van vége, és közötte sok érdekes életélmény átélésére alkalmas időszakasza. A köztes
életút során, a kezdőponttól és a szülő mezőből kifelé, de az életbe még befelé haladáskor a
térbeli (szülői) védettség miatt a kapott rossz eseménysűrűség csökken, majd a két felmenői
mező, a lehetséges végpontok között közel állandósul, és időben is tartós lineáris életszakasz
alakul ki. Az életáramlás, fejlődés e lineáris szakaszában egy időre és egy energiaszinten
statisztikusan stabilizálódik, ezután a jövő fejlődését lehetővé tévő, nyelő mezőhöz érve
közeledéskor a változás sűrűség időbeni aránya növekszik. Ezen az úton, az élet útján, a Tao,
a tudatfejlődés útján minden változtató képességgel rendelkező részecske, (részecskemező),
szerveződés átmegy, és eltérő energia (asztrál) (az asztrál jelentése csillag) szintekről
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szintekre, (élőrétegekről, élőrétegekre), mezőkből mezőbe, a múltból a jövőbe, vagy a jövőből
a múltba vándorol. Lényegében az önálló változás, mindig egy már fejlett (szülő) mezőben,
magasabb helyi esemény sűrűségben, nemlineárisan kezdődik, és a megszerzett önállóság, az
individuumba épülő egyediség egy még fejlettebb környezetben, élőrétegben fejeződik be. Az
életnek azonban jellegzetes időszakaszai, téridőbeli fejlődési határfelületei, stációi vannak,
amelyek szintén hármas tagozódásúak, megszülető és magzati hatod korra, kifejlődési és
élettavaszi fiatal másik hatod korra, az első és a második stációval kezdődnek, tagozódnak,
amelyeket átlagos, és középkor, az élet második harmada, majd az elöregedés és a szervezeti
ősz, a lebomlás és az elmúlás szakasza követ. A hármas időszakot azonban teljesebb
körciklussá összeköti egy megújulási, átmeneti évfordulót adó télciklus, amikor
energiahiányos állapotban az élet nemcsak vegetál, hanem az elöregedő állapotból
indomináns állapotváltozáson keresztül, ismét új tavaszba, új fiatalságba fejlődik.
Az időút úgy is értelmezhető, hogy a részecske változtató képessége, a közös tömegbe épült
részek érzéseit is tükröző, átérző lelke, csillagszintekről csillagszintekre, kibocsátó
határfelületekről, befogadó, felbontó határfelületekig vándorol. Az információs szintű, de a
szervezetekben összegződő változtató képesség tehát a belső tulajdonságként ismert
dimenziókban (lendület, perdület, nyomás, feszültség, tudás, érzés) tárolódó, e
tulajdonságokat szállító részecskék szárnyán a téridőben ki-be vándorol. Az áramlási irány,
csak látszólag egyirányú, de fordított fejlődést, pozitív és negatív időirányt eredményez. A
felépülés, az önállósodás felé fejlődés analóg fordított folyamatát képezi a leépülés és az egy
időre kifejlődő egyediség megszűnése. Ha csak egy irányba történne a fejlődés, az élet stációi
nagy hullámokban változnak a tavasz, nyár és a szervezeti ősz, és a bekövetkező tél
ritmusában, azonban az egyszerre két, vagy és több, egymástól időben is eltolódó, egymással
szembe fejlődő, ezért is kisebb energia hullámokban kisebb ritmizálás, az átlagos állapottól
való eltérés ezért tartós életfolyamatok alakulhattak ki. A kezdeti nagy életrobbanás, amelyet
akár valamelyik ősrobbanás állapotával, (folyamatával is magyarázhatunk) egyre többfelé
osztódó, a téridőben elhúzódó kisebb hullámokra feleződik, és eközben a mennyiségében
szaporodik. A kezdeti egy, tehát, - mint egy jól menő sikeres üzletág – hamarosan
megirigyeltetik, feleződik, és az ős egyisten állapot egyre több, kisebb szintű istenségre,
részistenségekre, kisebb térben eredményesen rendet tartó gondviselőkre bomlik. Ha az első
teljesség, amely sikeres egységgé, együttműködéssé fejlődött maga volt a mindenható és a
tökély, a későbbi utódai a tömegben, a hatóképességben és a tudásban is feleződtek, a
tökélyhez képest visszafelé, a minőségből a mennyiség felé fejlődtek. Az egy közös
szervezetségben változó élet sokkal hatékonyabban tudja kihasználni a technikai eszközeit, a
lehetőségeit, ezért nem kell olyan sok műszaki dolgot, gépet, tömegtermelést létrehozni az
ionos életváltozatban. Mivel az ionos anyag lehetséges, hogy sokkal statikusabb állapotban
változott, vegetált, pihent egy előző igen aktív ionos sikercivilizáció romjain, ez alatt a
kovalens együttműködőbb, szubjektívabb élet fel tudott virágozni, sikeres evolúcióba fejlődni.
A társadalmi munka és eszköz, sikeres térmegosztás, a javak sikeres megosztása esetén, nem
kell mennyiségbe fejlődnie az eszközöknek, tehát sokkal több idő jut a minőségbe épüléshez,
az egyre kiválóbb használati eszközök és egyre gondosabb gondviselők kifejlődéséhez.
Amikor a sikeres élethullámban egy közös szervezettségbe épült a mindenség, azonban a
lehető legjobb állapotok után már nem volt merre tovább fejlődni. Az élet a lehető legjobb
állapotokat is megunja, ha ugyanazok a lehetőségek ismétlődnek, és ekkor elkezdődik a
másság felé a fejlődés, és megindul a minőség helyett a mennyiségbe és a fogyasztói
társadalomba visszafejlődés. Ez a fejlődési irány egyre több, de silányodó terméket, és ezzel
egyre több, de szintén silányodó életet hoz létre. A romló minőség, a kevésbé jól átadott
életprogramok egyre silányabb nemzedékeket hoznak létre, amelyek azonban egyre
igénytelenebbek, ezért sokáig folyhat a leépülés felé haladó evolúció. Az egyre igénytelenebb
társadalmakban az egyre rosszabb minőségben szolgáltatók, a gyermek utódokat egyre
kevesebb régi jó dologra megtanítók egymással azonos irányzat felé fejlődnek, ezért a
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viszonyítási alapjuk nem nagyon romlik. Ez azzal a következménnyel jár, hogy csak az
elöregedő generációk, az elődök veszik észre, hogy minden utódréteg egyre silányabb és
egyre sekélyesebb a régi dolgokban, de az utódok ezt az elődök túl nagy konzervatizmusaként
letudják. Az utódok valóban egyre kevésbé veszik át az elődöktől nem megfelelően megértett,
nem megfelelően megtanult dolgokat, de helyette tanulnak és elsajátítanak mást, olyan
dolgokat és hatásokat, amelyre az adott korban és körülmények között sokkal nagyobb a
szükség. A látszólagos visszafejlődés egyes dolgokban valóságos, de eközben előre fejlődést
eredményez egy olyan másság felé, amelyről még nem tudjuk, hogy mennyire lesz sikeres,
szükséges, és mennyire szolgálja eredményesen a túlélést.
Az egyre gyorsabb szaporodás, az egyre rövidebb életciklusok, az egyre gyorsabb frekvencián
változás felé fejlődők azonban egy idő után elvesztik a lineáris megértés lehetőségét, és a
minőségi leépülés nemlineáris felgyorsulása, a részecskeszaporodás kaotikus nemlineáris
mennyiségbe növekedéséhez vezet. Az Uránérc különböző túlgerjesztett változatai, mint a
feszültséget a hetedik periódusban már el nem viselő anyagi életállapot lehetősége folytán már megismertük,

hogy a nem szabályozható sebességre, öngerjesztőre gyorsuló részecske szaporodás, olyan gyorsuló
tértágulást, életrobbanást eredményező következményt hoz létre, amelyben e nagyon gyors és
mindenen áthatolni képes részecskék, a felgyorsuló evolúcióban, a fajok többsége által nem követhető
életváltozásban túlgerjeszti,, és ezzel sok faj számára a kovalens életre alkalmatlanná teszi a teret. A

hetedik szintre beérő, a hetedik stációba kerülő, a hetedik dimenzióban is egyszerre változó
élet fejlődési gyorsaságát az ennél sokkal kevesebb dimenzióban változást a tudatával követni
képes életformák elhalnak, kihalnak, kiáramlanak, és kiszorulnak az ilyen életterekből. A tér
tehát láncreakció szerűen telítődik egyre gyorsabban változó, egyre nagyobb
áthatolóképességű részecskékkel, pl. Radon gázzal, amelytől a kevesebb dimenziós változást
követni képes életformák is felbomlanak, maguk is túlgerjesztődnek, és olyanná válnak, mint
a gerjesztőik. A közös tér ilyen része tehát kaotizálódik, és egészen addig gyorsul az élet, és
nő az életnyomása, a kiterjedése, azaz újabb, még nagyobb térré kiterjedő szintre elporlasztja,
és kiküldetésbe előreküldi az eddig még eléggé meg nem hódított, a térfoglalásnak ellenálló
környezetbe a részecskéit. Mivel a kaotizálódó időkben is érvényes, a vagy olyanná válsz
magad is, vagy lebomlasz és kiszorulsz a környezetbe, ezért a változás sűrűség, tehát az idő és
a térbeli események időre jutó mennyisége is halmozódik. A forrongásba jött, az elhagyott istene
miatt fékezetlen szaporodásba kezdő térrészek, a továbbfejlődésük érdekében, differenciálódás
közben ismét megosztódnak, még nagyobb mennyiségű tömegbe fejlődnek, és mint a
hangrobbanásnál a hang részecskék, ők is elporlasztódnak, és kitágítják a közös tér, az
azonosságuk határait. A kaotikusság felé fejlődő állapot azonban nemcsak ok és fejlődési
következmény, hanem okozata is lehet annak, hogy az a tér, amely túlgerjesztetté válik,
lényegében egy sokkal nagyobb felmenői rendszer, (pár) közös tömegfelezőjéhez, téridős
határfelülethez érkezett, amelykor nemcsak határozatlanná és cselekvő képtelenné vált, hanem leállt a
fejlődésben, a haladásban, elvesztek a közösség céljai. Az ilyen, túl nagy téridőre kiterjedő
határozatlanságban ismét kialakul a főnix, a tűzmadár effektus, és a határozatlanság téridején
átáramló szervezettség, a mennyiségében túlszaporodik, a tér kitágul. Ha egy tér nagyon
elporosodik, azaz a méret azonossága nagyon naggyá válik, sokkal könnyebben gerjed, sokkal
könnyebben gyullad, kerül a tűzmadár állapotába. A nagyon nagy nyomásra, magas változás
sűrűségre, gyorsan zajló időfolyamatra gerjedő szervezettség végül megtalálja a kiutat, a saját
terénél ekkor már valamerre kisebb életnyomású, a túlnyomásnak engedő környezet felé
tágulásra, terjeszkedésre, tehát szinte ellenállás nélküli irányra, új célokra találó
szervezettségben. A túl nagy életnyomást, a túl gyorsan változó környezetet megérteni nem
képes, elöregedett szervezetek, mint önálló vonatkoztatási rendszerek, életbuborékok
elpukkadnak, és a határait fenntartani már nem képes összeomló szervezettség enged a
változás sűrűségben fejlettebb térrészek életnyomásának. Ilyenkor a környezet beáramlik a
határaitól az idegeneket távol tartani már nem képes szervezetségbe, és miközben az enged a
környezet nyomásának, magasabb életnyomásra kerül, amely folyamat közben a környezet
nyomása is csökken egy kicsit.
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Az adott téridős környezetben, amelyre az átalakulás kiterjed, ez a fordulópont, az elöregedett
szervezettség elhalására, és egy új szervezettség kezdetére, azaz egy új időszámítás, egy új
vonatkoztatási rendszer, paradigmaváltás kialakulására.
Ha addig a rendszer az egyre romló minőség, és a növekvő mennyiség, a térbeli nyomás és
kiterjedés felé növekedett, akkor ennél a téridőbeli, állapotbeli fordulópontnál megkezdődik
az ellenkező irányba fejlődés. Mivel a kitágult és a folyamatban a környezeténél is nagyobb
életnyomásúvá vált rendszer ilyen kor elveszti a lebomló határozatlanságát, cselekvő képessé, a
környezetbe ki és átáramlóvá válik. Miközben a kitágulás miatt a határait és az életterét védő
részecskék egyre szorosabban illeszkednek egymáshoz, egy ideig egyre jobban lezárják a
határaikat, eközben a környezetben szaporodó nagy áthatolóképességű fiatal részecskék
beáramlása is felerősödik. A radikális irányú kiáramlás, a téridőben szétterjedés, a diaszpóra
nagyobb szinten kialakulásával, a rendezetlenség ettől kezdve nem csökken, hanem
növekszik. A legnagyobb életnyomású térrésztől kifelé terjedő, egymástól távolodó
részecskék, az egyre kisebb energiaszintű részecskék életterén áthaladásában sokáig
dominanciában és energiaadók maradhatnak, de a kiáramlók és a más irányba áramlók között
a távolság növekszik, ezért a nagy azonosságú volt társaik egymásra ható impulzusszáma
folyamatosan csökken. Elkezdődik a környezetben áramló idegen, a kiáramlási irányra erősen
kölcsönhatóképes részecskék azonos (áramlási) rendezettségre nevelése, szoktatása,
kényszerítése. Miközben a saját és nagyobb azonosságú, az életversenyt növelő részecskék,
azaz a rossz hatású állapotot okozók távolodnak egymástól, egyidejűleg közelednek az
idegenebb terekben lévő másabb, eltérőbb részecskékhez, amely viszont a kellő mássággal
keveredés miatt jó irányba fejlődő genetikai következményt hoz létre. A megfelelő
keveredésben, a jó elosztásban az élet képes megfiatalodni, új és közös lendületre, azonos
rendezettségre, kompromisszumokra hajlani, és párokba szerveződve új életáramlásokban, a
közös irányba áramló, nevelhető, azonos áramlási és tudati rendezettségű utódokat létrehozni.
Elkezdődik a hosszú forró nyár után a lehűlés, az azonos áramlási rendezettség kialakulása és
a konszolidáció, a hidegfúziós irányba fejlődés, a másokkal sikeresebb együttműködés.
Miközben a táguló, nőiesből, melegfúziós állapotból a férfias hidegfúziós állapota felé
fejlődő, együttműködővé és alacsonyabb életnyomásúvá váló térrész, szervezettség,
kiáramolva a hűvösebb, idegenebb környezetbe egyre több teret nyer, a térrészre jutó
részecske és impulzus sűrűség az időre jutó aránya is csökken, és elkezdődik a mennyiség
állapotából a minőség felé növekedés, fejlődés időszaka. Ettől kezdve a ki és a szétáramló
szervezetségnek céljává válik az egyre nehezebben megvalósítható együttműködés, a
koncentrálás, és megbecsülődik, felértékelődik az a kincs, ami nincs. Az idő lassul a külső
környezeti eseményeknek a megszokott belső időre (kisidő)-re jutó száma, aránya csökken,
egyre több idő jut a gondolkodásra, a pontosabb, részletesebben átgondolt cselekvésekre, az
egyre jobb minőségbe épülésre. A korábban a nagyobb mennyiségbe fejlődés felé haladó élet,
a minőségibb élet felé fejlődéssé alakul át. Ehhez az kell, hogy a szervezet részecskéinek a
többsége egymástól, a már túl nagy azonosságúaktól távolodóvá, ki és szétáramlóvá,
másokhoz, akik nem konkurenciát és életversenyt növelnek, - hanem eltérő tudást, eltérő
hatásokat hoznak az élettérbe, - közeledővé váljon.
Az élet ezt követően a vonatkoztatási rendszer méretétől és evolúciós állapotfejlődésének a
lehetőségeitől függően hosszú ideig az egyre jobb, kisebb változássűrűségű állapot felé
fejlődik, mindaddig, amíg el nem éri egy nálánál is idősebb, vagy és kellő, vagy túl nagy
azonosságú másik vonatkoztatási rendszer téridős határát, amelykor a folyamat ismét megfordul, és
az egyesülés és a melegfúzió és az ionos nagyobb térbeli sűrűség, a nagyobb életnyomás felé fejlődik.

A hidegfúziós fejlődési irányváltásban, a ki és a szétáramlásban új metszéspontok, új
szimmetriák, új fejlődési központok alakulnak ki, amelyeknek idővel megnő a
vonzáskörzetük, és az elkezdődő újracsomósodásban, a kovalens állapot egyre sikeresebb
együttműködésének a végétől ismét felépül az ionos életháló. A kiáramló, melegfúziós
ciklusa, fejlődési állapota után nőiesebb szétáramlásra, és a környezet részecskéivel keveredés
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felé fejlődő szervezettség sokáig lineárisan fejlődik, és a szervezeti ősze után a hidegfúziós tél
állapoton áthaladva, amíg újra el nem kezdődik a hidegfúziós életállapot egyre nagyobb lehűlése,
összehúzódása, sűrűsödése, csomósodása, a férfiasabb centralizáló, és ezzel ismét
melegfúzióssá váló szerveződési, következményi állapotba fejlődése.
Az élet érdekes önszabályozó része, hogy a melegfúziós irányba fejlődés, később szükségszerűen
hidegfúziós következményt, ki és szétáramlást hoz létre, míg a hidegfúziós alacsony életnyomásúvá
váló, befelé áramló, koncentrálódó tél állapot felé fejlődés, szükségszerűen melegfúziós
következményt, ki és szétáramlást hoz később létre.

A térben ki és szétáramló életet visszafogja az egyszerre teljes szétszóródástól a már
részecskékkel telitett idegen környezet és a gyökereivel összekötő érzelmi szálak kusza
szövevénye. Miközben az eredeti élőhelyéről ki és szétáramlik, az egyre alacsonyabb
életnyomásúvá válik, amely miatt, a kiáramlási lendület elfogyása után, a már nagyobb
életnyomású környezetből szükségszerűen megfordul a kiáramlás, és befelé, az alacsonyabb
életnyomású, a beáramlásnak ellenállni már nem képes térrész felé fog áramlani. A fizika, a
lendület és a nyomás változás szabályai, életáramlási szabályokká válva megfelelően működnek.

Tehát az élet valahol kifejlődött minősége nem egyszeri ősrobbanásban, hanem ősrobbanások
időben is fejlődő sorozataiban egyre nagyobb téridőbe, a környezet felé tágul ki, de ezt
követően mindig összehúzódik, és a diaszpóra ellentéte, a centralizáció, az élet valamely
felszínén, rétegében összegyűlés is kifejlődik. 5. ábra. A léleklény lehelet-fínom szerkezete
Mint egy szuper képlékeny, érzelmi
szálakkal Gluonként összefogott, de kis
sűrűségű massza, az élet gomolyog a
térben. Az érzelmi szálak visszahúznak,
vagy az ellentétek taszítása időnként egyegy térrészben összesűrít, hogy ezt
követően a túl nagy életnyomásban ismét
elrugaszkodhassék egymásról. Az élet
analóg módon hol erre, hol arra, vissza
vagy tovább fejlődik, mennyiségbe, vagy
minőségbe épül, csomósodik, vagy
megritkul, de máshol mindig újraépül.
Ha azonban más aspektusból közelítjük az élet valóságát, akkor olyan életbuborékok
halmazaként is azonosíthatjuk, amelyek ide-oda áramlanak a térben, és amikor nagyobb
életnyomású környezetbe jutnak, akkor egyrészt kisebb térméretre kerülve a részecskéikben
besűrűsödnek, centralizálódnak, miközben a részek közelebb kerülnek egymáshoz, és a
hatásréseken beáramló életnyomást hordozó kisebb részecskéktől a környezeti életnyomással
újra feltelnek. Ezt követően a nagyobb életnyomású térrésztől visszafelé, vagy másfelé
irányítottan, elterelten a kellően rugalmas életbuborék az összenyomása és a korábbi lendülete
elvesztése mellett új lendületre kap, amelytől az éppen kisebb nyomású térrészek felé
terelődik. Ha ismét eléri valamelyik éppen nála nagyobb életnyomású térrész felségterületét, a
térakadályt képező nagyobb életnyomású térrészbe a lendületi tehetetlensége miatt egy ideig
beáramlik, tovább gerjeszti az útját álló életbuborék terét és részecskéit. Idővel, - ha kellően
nagy volt a lendülete, a célorientáltsága, a koncentráltsága, a hite, és nagyobb a kinetikai
lendület dinamikája, mint az életáramlása útjába kerülő szervezettség felületi feszültsége, vagy bejut e nagyobb rendszerbe, (átkerül annak a külső részét a belső részétől elválasztó
átlagos határfelületén). Ha az életáramlási utat elálló szervezet határfelületén áthatolva annak
a belsejébe jutva másik függőségi, vonatkoztatási rendszerbe kerül, és vagy elfogyasztódik, a
fogyasztója részévé, csatlósává válik, de kellő hite és megfelelő fejlettsége esetén urává válhat
a hozzá képest kevésbé fejlett, a másságát megfelelően fel és elismerő rendszernek, vagy
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ellenségként, idegenként kiűzetik a paradicsomból, és ismét visszaterelődik a honja, a hazája
felé. A térben az örökkévalóságtól ide-oda áramló életbuborékoknak, és a benne áramló,
létező részecskéknek nemcsak érzései és közös tudatai, életeseményei és élettörténetei
keletkeztek, hanem ideái és ideológiái, elképzelései és magyarázatai az őt érő változásról. Az
életideológiák elvezettek az életnek éppen helyes, azt megfelelően meghosszabbítani képes
,,jó,, tudásig, de miképpen nincs örök jó és ideális állapot, így nincs örök tudás sem. Ami
tegnap éppen ideális volt az életnek, az később éppen ellenére és a kárára válhat. Csak az
örökké valósággal meghatározható időtől változó Univerzum áramlásai, dolgai továbbra is
folynak, változnak, de az életérzésnek és az élettudatnak szüksége van oksági kapaszkodóra,
hogy értelmet kapjon a létezése, hogy hite lehessen, maradhasson egymásban, a saját létezése
okságában, az együttműködése fontosságában és az isteni küldetésnek megfelelő céljában.
Valójában e cél, az élet célja - vagy akár következmény - az élet működésének a megértése,
az életérzések valamennyi viszonyítási lehetőségének az átélése, amely során a kezdetben
csak érzésekkel rendelkező életnek a neki jó és a neki rosszabb események átélése során
tapasztalatai keletkeznek, amelyből tudása, az élet dolgait a jó az elviselhető és a nem kívánt
rossz alá soroló ideológiája lesz. A tudásból, az egyre többet tudóból idővel sok tapasztalatra
szert téve megértővé és bölccsé válik, az élettel, annak a végére, - az esetleges időnkénti
mostoha sors ellenére is - elégedetté és boldoggá válik. Mire az elméje megvilágosodik, és
megboldogulva elnyeri a megbékélés és a megpihenés egy időre inaktívabb létezés lehetőségét,
és a korábban külön utakon áramló szervezet részecskéi az isteni tér, ok nélkül nem áramló,
mások érzéseire figyelő, ezen érzéseknek engedő isteni tér teljesebb, több dimenzióban
egyszerre változó szervezetét irányító, figyelő, szemlélő Gondviselői isteni szervezet részévé
válik. A boldog létező, az aktív lét és az inaktívabb, nem mindig és nem oktalanul áramló lét
határán átjutva, - még ha passzívan is, de - segíti az élet megmaradását, az utódainak az általa
már átélt, megismert, megtapasztalt életváltozás újra, más körülmények között eltérő átélési
lehetőségeit. Az élet sokdimenziós tengerében sodródó, esendő, a dolgokat és a hatásokat érző
részecskék lassan megértővé válnak, és a megtapasztalt teljesség megismerése után, egyre
nagyobb méretekben, tömegszám felett az elosztást, az időbeli életváltozás szimmetriáját is
felügyelve egyre sikeresebb Gondviselővé válhatnak, idővel másokkal együtt az életváltozás
sokdimenziós fraktál rendszerét belülről és kívülről is szervező, irányító, felügyelő, ellenőrző
mindenhatóvá fejlődhetnek.
Egy kis visszatérés az előbbiekben kibontott gondolatsorhoz:
Az egymáshoz és az eltérő szintekhez, a korábbi rezonanciához, (interferenciához, az
együttrezgéshez) képest is eltolódó ritmussal változó élet, egyre nagyobb folytonosságba
tudott épülni, amely folytonosságot a felmenői periodikákat szervező Párkák kisebb és
nagyobb életciklusokra szabdalják. Az osztódó élet a mennyiség felé fejlődik, és ha ez alatt
nem épül egy másik része a nagyobb sűrűség, a férfiasabb centralizált állapot felé, az
azonosság felé fejlődő élet hamar tűzmadárrá változik, felégeti, és rendszeresen újjászületi a
szervezettségét. Ha azonban a hidegfúziós férfias állapot és a melegfúziós nőies állapot
megfelelő arányban kerül a téridőben elosztásra, akkor a mennyiségbe fejlődés kellő
ellentételezést, hűtést és rendezettebb, céltudatosabb lendületenergiát kap, amelyben a téridő
globális méretekben közel átlagos eredőben tud változni. Az ilyen életváltozás, fejlődés
eredője egy állandó eredőjű isteni közös teret tart életváltozásban, amelyben minden Yang
állapot Yin következményt, és minden Yin következmény, Yang állapotot hoz létre. Az
örökkévalóság és az örökkévaló tér így is értelmezhető. Ha túl sok részre osztódik, akkor
egyesül, míg ha már túl naggyá és kezelhetetlenné válik, akkor megosztódik, válik, de
bármennyi részre és mennyiségre, vagy minőségre fejlődik, az eredője valószínűen nagy
pontosságú szimmetriában marad. Lásd az Állandó eredőjű Univerzum című későbbi könyvet,
(Aspektus 28).
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Az átlagos életfelülettől, élőrétegtől, az átlagos középkorú állapottól a lokális (külső,
környezeti, vagy belső) mezőkbe, az egyre kisebb térméretű, egyre idegenebb élőrétegekbe
behatoló részecskék, a számukra egyre kisebb változtató képességet jelentő részecskékkel
egyre sűrűbben kitöltött térrészbe kerülnek, amely miatt a változó és változtató képességük a
környezethez viszonyítva egyre erőteljesebb lesz, az élet egyre több energiát, egyre több
változást eredményez, igényel. A belső élőrétegekben nehezebb a haladás, a kisebb, de
akadályozottabb életúton a megélhető életesemények száma hamarabb kitelik, az élet
hamarabb lejár, bár életélményben, a mennyiségekben valószínűen nem károsodik. Míg a
külső, kevésbé fejlett, vagy az analóg szerveződésekkel ritkábban kitöltött térrészekben élők
azonossága nem elég, ezért azok (főleg a lassabban változó fejletlenebbek) kikerülhetők, a
rontó események elkerülhetők, addig egyre nagyobb azonosságú, a hasonló analóg
részecskékkel egyre sűrűbben kitöltött határrétegekbe érkezve az életet rontó, bontó – javító,
szinte folyamatosan differenciáló impulzusok elkerülhetetlenné válnak. Csak idő és lendület,
vagy-és perdület (fejlettség) furfangosság, tehát egyéni adottság, képesség függvénye, hogy a
kezdet origói terétől mely határrétegig jutnak el, hogy mikor következik be az egyediséget és
az önállóságot megszűntető, a behatoló, és az egyediséget, a szervezettséget elfogyasztó,
magába integráló felbomlás, és a fejlettebb mezőréteg eleségévé, táplálékává és annak az
élőrendszerébe, körforgásába beilleszkedő részecskéjévé válás.
A nagyobb változás sűrűség felé fejlettség és az élet gyorsaság összefügg. Minél mélyebbre
kerülnek be egy változó mező idegenebb élőrétegeinek a belsejébe, annál jobban annak az
időben gyorsabban változó részecskék közé kerülhetnek, és egyre rosszabbul ellátott, ezért
energiaéhesebb életáramlásába adják le a változtató képességüket. Az ilyen részecskék a
mezőkbe hatoláskor az alacsonyabb ritmusban változó, kiszámítható szerveződések közötti
nagyobb időréseken (szabad térrészen) könnyebben átjutva nem képesek az őket nem értő
fejletleneknek a jelentős változtató képességet átadni, ezért egyre nagyobb mélységekbe
tovább tudják szállítani az egyedi fejlettségükre jellemző, a tulajdonságaikba csomagolt
információs összetettséget, a változtató képességüket. Minél beljebb, minél változásra
éhesebb részecskéket tartalmazó élőrétegbe (mezőbe) kerülnek, a változtató képesség és a
bonyolultság aránya, az azonos, vagy fejlettebb részecskékhez viszonyított fejlettségi arány az
élőrétegekben élőkhöz viszonyítva egyre rosszabbra változik. Tehát az élőként
meghatározható, változtatóképes részecskék téridőben együttáramló csoportjai, szervezetei
addig áramlanak az élet sűrűje felé, amíg a képességeiket meg nem haladó, nagyobb
azonosságú, vagy és nagyobb fejlettségű környezetbe nem érnek, és el nem maradnak ezen
idegen, nekik nagyrészt ismeretlen fejlettség túl magas változás sűrűségének a megértésétől, a
számukra már túl nagy eseménysűrűség feldolgozásától. A részecskék itt növekvő időzavarba
kerülnek, és leadják az élet üzenetét, az Isten bennük küldött másság felé fejlesztő üzenetét, a
szervezetükbe épült egyedi, de másokkal analóg információt. Lényegében eltérő tudást, más
energiát és változtatóképes utánpótlást visznek a mezők mélyén élő, a külső környezetnél
nagyobb fejlettségűeknek, hogy az élet a tér minden szegletébe, a kapott friss tudással, a
megszerzett másképpen gondolkodással tovább fejlődhessen. A lehet másképpen is élni ige
így terjed a határokon át, információban, átvitt életpéldákban, áttelepült életprogramokban.
Az élet során a születés után a környezethez való viszonyában az éppen átlagosan fejlett
egyediségű részecske, sok kevésbé fejlett részecskéhez viszonyul, és az életben könnyen
halad, fejlődik, ő a fogyasztó és a gyorsan fejlődő, az információkat és a kisebb fejlettségű
részecskéket magába integráló, befogadó. Az életút későbbi szakaszában törvényszerűen
megfordul az arány, egyre fejlettebb, egyre idegenebb, ismeretlenebb élőrétegbe kerül,
amelyben ő lesz a fogyasztott, az integrált, elnyelt, beépített, és a saját tudásával a másik
térrészt megtermékenyítő. Egy érzékenységi szinten, egy adott ritmusban, frekvencián, elért
fejlettségen és kellő azonosságokkal rendelkező élőrétegben a kölcsönható képesség
megerősödik, és sok, differenciálódást kiváltó impulzusban a korábbi nyerő tendencia a
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vesztő tendenciára módosul. Ez az a szint, amelyen befelé (a jövő felé) nem halad tovább a
részecske változtató képességként ismert, és a lélek tudatba épült anyagi energiahordozó, mert
itt leadja az energiája, a tudati információja javát, de tovább küldheti a szimmetriába kerülés
impulzusában kipattanó fiatal részecskéit. A részecskék tehát az életük során, a beléjük
plántált, épült információt, energiaként ismert változtató képességet, mint a közös isteni tér
angyali információ szállítói, küldöttei, a hatások közvetítői, az egyik mezőből a másik
mezőkbe szállítják, a születéskor kapott energiakölcsönt, a fejlődés során megszerzett egyedi
tudást, életprogramot, a beléjük épülő hatásokat az érkezési rétegbe továbbítva visszaadják. A
teljes energiaátadás, az egyediség teljes megszűnése azonban nem teljesen törvényszerű. Ha
az impulzus eseményre visszagondolunk, akkor az is megérthető, hogy bármely frekvencián
kerül sor impulzus eseményre, az sohasem jár a teljes energia le és átadással, teljes
megszűnéssel. Minden bontó jellegű impulzus egyúttal valamennyit épít is, és a tudatba
épült részecskék közössége sohasem bomlik le a végtelenségig, csak a beérkező mezőre,
rétegre, környezetre jellemző gyorsító, ütköztető és felbontó képességig. Az impulzuskor, a
részecske méret és a változtató képesség értékének egy jelentős része beépül a rezonáns
frekvencián változó mezőkbe, de mindig marad olyan töredék, az eseményekben tanuló
részecske forgács, (új és fiatal, korszerűbb részecske), amely egyre mélyebb szintekre, az
időben és eseményrendben egyre később megerősödő, alacsonyabb fraktál (energia) szintű
részecskéket tartalmazó élőrétegekbe, mezőkbe kerül. Tehát a másik mezőből annak a
múltjából származó részecske egy időben elhúzódó hatásrendszerbe, több fraktálszintre,
élőrétegbe szétosztva adja le, az új mezőnek az életét, evolúcióját részben megváltoztató,
annak a fejlődésére, a jövőjére ható változtató képességét, az információját. A nagy tömegű
mezők fejlett élőrétegeibe a radiálishoz közeli irányban, rövidített úton bejutó részecskék
információt és hatásokat szállítanak és kicsi energiaszinten időben gyorsabban (tervszinten) a
jövő eseményeit lemodellezik, kicsi energiaszinten, a nagy szerveződéseknek ,,képzeletben,,
téridőbeli hologramban felépítik. E szintek egy még többféleképpen kifejlődhető
(megerősödhető), megváltoztatható eseményrendet jelentenek, amelykor az ilyen alacsony
energiaszintű, de nagy frekvencián változó és nagy érzékenységű részecskék, mezőkbe bejutó
hírt hozó részecskék változtató képességét átvéve a változási folyamatokban gyorsan
megerősödnek. Mivel az elképzelt lehetőségekből, a lehetséges jövővariációkból egy konkrét
eseményben, mezőben csak egy jövő fejlődhet ki, ezért a többi lehetőség tervszinten,
elképzelés és illúziószinten marad, ideiglenesen eltárolódik, és ha később sem veszik igénybe,
elsorvad, még kisebb információs egységekre visszafejlődik. Minél nagyobb a kiválasztott
jelen megerősödése, annál jobban csökken az adott téridőben kifejlődhető más jövővariációk
lehetősége, de ez nem jelenti azt, hogy az idő, vagy és a tér, esetleg az energia hiányában, a
jelenben azonnal meg nem valósuló tervek, megfelelően eltárolva a jövőben még
kifejlődhetnek, de legalábbis kipróbálhatódnak. Ez alapján csak egyféle eseményrend kerülhet
a nagyidőtől, a környezeti időtől eltérő, abronccsal, felületi feszültséggel, áramlási és rendezettségi
különbséggel fenntartott határfelülettel, a nagyidőtől elszigetelt kisidőben, - más időrendben változó szervezettségének a térben áramló, gördülve forgó kerekébe, mégpedig mindig az,
amely az adott időúton a jelen terében az együttváltozó érzelmi közösség által a
legelfogadottabb és ezért többségi támogatást kapva dominánsan, közös akaratként
megerősödik. Ez azonban nem zárja ki, hogy később és máshol, más szerveződésekben ne
fejlődjenek ki azok az alternatív elképzelésű más jövők, amelyek az egyes szerveződésekben,
a jelenbeli megvalósításban elvetésre kerültek. Csak gondoljuk át, hogy hány a kitalálásakor
meg nem valósult terv, elképzelés, remény, vágy, remek élettermék lehetőség kerül az
irattárakba, vagy elvetésre, a jelenben meg nem valósításra, amelyekről később valaki
leporolja a rossz gondolatrészeket, és megfiatalított friss élettervként nagy és akár az időben is
tartós sikereket aratnak. Az egyik szerveződésben, vállalkozásban előadott újítás meg nem
értése, vagy az adott mezőben a korszerűtlensége, vagy nem jó időzítése azonban nem jelenti
az ötlet az elképzelés alkalmatlanságát. Az máshol, más vállalkozásban, szerveződésben,
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sikeresebb táptalajban, több segítséget adó környezetben még kifejlődhet, és ha beleillik a
környezet folyamatába, evolúciójába, ott éppen időszerű és sokaknak élményt adó hasznos
fejlődési következménnyé válhat. A sokféleség és a magas biodiverzitás éppen ezt szolgálja,
hogy az életképes variációk valamennyi változata megőrződik, tovább fejlődik, alkalmazás
készen, lenyomatban, emlékképben, információban eltárolódik, és ha szükség lesz rá,
élettervként rendelkezésre állva a messiást váró környezetben sikeresen kifejlődhet. Minden
élettermék, jó gondolat, energiát és a gondolatot, az emlékképet, a jó igét hordozó részecske,
ha nem kap elég támogatást, keresni kezdi a helyét, a jó hatás kifejlődését segítő, támogató
társait, hogy később bizonyíthassa, hogy benne hordozott képesség, remek ötletből kifejlődő
és kiváló élettermékként sokáig szolgálhatja a nagy életközösségben, a periodikus
körforgásban változás időbeli tartós szimmetriáját.
A homogén élőkultúrák, nagyobb azonosságú rétegek között kialakuló átlagos mezsgye,
sokszínű tarka gyomot, más életprogramot tartalmaz, magas a biodiverzítása. Ha a nagyobb
azonosságú föld kiégett, szántatlan, vagy bevetetlen marad, a mezsgye életképes, nagy
biodiverzitású magjai, információ és életprogram hordozó, egy magban, azonos célban
egymással együttműködésre szerveződő részecske közösségei azonnal birtokba veszik az
élőterületet, és hamarosan új egyensúlyt alakítanak ki, benépesítik az előző kultúra által felélt,
általa és szimbiotái által élhetetlenné és lakhatatlanná, életélmény szerzésre alkalmatlanná vált
élőréteg, számukra még életre alkalmas területeit. Ezt követően a saját azonosságaikban
feldúsítják a talajt, - mint környezetet, más, a korábbi élőkultúrák ideje alatt felhalmozódott,
túlkoncentrálttá vált, - kiaknázható, kibányászható - hatóanyagokat kivonnak, eltávolítanak,
amely miatt a felhalmozódó életanyagokra sikeresen specializálódó élet viheti tovább a szinte
ingyen kapott lehetőséget, a sok energiát, hogy ismét átalakítsa a tájat, az életteret, a saját
igényei szerint. Az általa felhalmozásra kerülő átalakított élettermékekre ezt követően ismét
más élet szakosodik, és az energiahullám, a fejlődés hulláma tovább halad, tovább fejlődik.
A szelekció a rossz megoldások elvetésével, sok párhuzamos, egyidejűleg egy kicsit eltérő
analóg ágon az adott körülmények között a legalkalmasabbak felé, de evolúciós versenyben
halad, amelyben azonban nem mindig a cél, hanem a részvétel, és a lehetőségek kihasználása,
és az életszabályok betartása a fontos. Bármely irányban fejlődik, valamit mindig fogyaszt,
átalakít és a kibocsátott minőségben felhalmoz, más jót, és más rosszat, mint az elődei. A
kibocsátott, de sokak által indokolatlanul lebecsült trágyán és salakanyagokon, de egyúttal a
lehetőségek földjén, valakiknek a paradicsomon mindig friss élet, új energiahullám fakad.
A jövőt az határozza meg, hogy a közeli és a távoli eseményekben felszabaduló, a terünkhöz
és időnkhöz minden irányból közeledő részecskék miképpen keresztezik az adott térben és
időben a mezőnkben változó, és más irányú jövőjéből érkező részecskék útját. Az időúton
egymás útját keresztező részecskék nemcsak egymásra hatnak, hanem a helyi lokális
mezőkben, a környezet más részecskéire is változást gerjesztenek, kicsiben annak az állapotát
is módosítják. A jövőt meghatározza, hogy e változások milyen sorrendben, milyen
erősségben és hogyan erősítik fel a jelen jövő, vagy múlt felé forduló hatásait, az élet
eseményrendjét. A változáshoz nemcsak a két egymásra a jelen terében ható idegen részecske
a H2 szükséges, hanem az az Oxigénként ismert katalizátor, amely teret adva az idegeneknek
lehetővé teszi az egymás ellen hatás semlegesítését, a jelenben egymást elkerülő túlélés
folyamatát. A H2O analóg szervezettség minden periodikus szinten a sikeres családot
eredményező melegfúziós, nőies Oxigén életbuborék, az életanya, az anyaföld és e földön
időbeli szimmetriába kerülő, egymás mellett élni képest, egymással a végzetes összeütközést
a szent keresztáramlásban elkerülni képes szervezettséget jelenti, amelyben a H2 előd és utód
tagja nemzedékeken keresztül mindig cserélődik. Az életvíz szimmetriája, a folyadék
szimmetriája a benne elnyelődő, elkenődő lendület lokális megmaradására utal, amelyben a
részecskéknek katalizátor, életet segítő, környezetet adó szent lélek, gondosan ügyel arra,
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hogy az életterébe áramló részecskék, ne megsemmisítő végzetes impulzusban, hanem
egymáson elkenődő, belső saját perdületet adó folyamatba keveredjenek az élet triumvirátus
rendet igénylő, háromkomponenses szervezettségében. Ha a lokális életben a harmadik
résztvevő ellensúlya, jelenléte csökken, akkor a kétszereplőssé és ezzel egyre nagyobb
azonosságúvá váló térrészek, életbuborékok a túl nagy azonosság felé fejlődnek. A múltból és
a jövőből a jelenbe visszatérő kicsi részecskék adják az életforrások állandó utánpótlásához
szükséges kellő másság, és a folytonosság lehetőségeit. Ha egy férfi és egy nő párosból, nagyon
jó kapcsolat sikeredik, akkor a jó és tartós kapcsolatban, a saját életterükben már túlszaporodott,
elértéktelenedett részecskék átmehetnek a másik szervezeti félbe, a társba, ahol éppen nagyobb hiány,
és megbecsülés várja őket. Ha a szervezetek tartósan és egy életen át hűségesek egymáshoz, idővel a
férfi elnőiesedik, a nő pedig elférfiasodik, és a kétszereplős életterekben életuntság, egyre nagyobb
azonosság, belterjesség, együttműködő képtelenség, konkurencia harc fejlődik ki. Az élet végére a már
túl ismert lehetőségek elveszik a hitet és az életerőt. Ha azonban a felek nem láncolódnak teljesen
egymáshoz, ha mind a két fél megtartja a saját részbeni függetlenségét, a választási lehetőségét, akkor
a párjukról rendszeresen elrugaszkodó életbuborékok, egy kicsit megváltozva, ismeretlen faktorral
kibővülve, más hasonló analóg életbuborékoknak ütközés, a viszonyítási lehetőség szerzése után
mindig visszatérnek a párjukhoz, hogy az a már megismert, megúnt, nehezen elviselhető szervezet
helyett, egy kicsit megváltozó, a párját is másképpen látó, a saját akaratával hozzá visszatérő,
érdekesebb, megtartható, kellően rejtelmes társsá váljanak. A környezetben szerzett mérsékelt másság
felfrissíti, és élénkebben tarthatja a párkapcsolat és a házasság intézményét, de mint mindenben, a
kicsi mennyiségben megszerzett másság gyógyszer, orvosság a megunásra, de a mértéket tévesztő
mennyiségben beszerzett másság, tapasztalat, megfertőzés azonban méreg, amely felfrissítés helyett
megmérgezi a kapcsolatokat, az egymásban és a közös életáramlás hasznába, értelmébe vetett hitet. Ha
a lehetőségnél a viszonyításban valamelyik elrugaszkodik a vágy és a tettlegesség határától, és a
cselekvés próbájába kerül, az esetleg sikeresebbnek látszó azonosság, az elcsábulás eltávolíthatja a
korábbi párjától, de a későn más talajba ültetett fa ritkán szokja meg az idegen, nem együttfejlődő,
más készen kapott, nem megváltoztatható környezetet.

A lokális mezők határfelületei, és az ekliptikáik folyamatos keresztezik a más mezőkben
kifejlődő, eltérő ritmusú idő utakat, élőrétegeit, függetlenül a méretüktől és energiaszintjüktől.
A nagyobb sebességgel haladó kisebb és fejlett részecskék, radiális irányban akár
kölcsönhatás nélkül átrepülnek az öregebb mezők körüli, a minőségükben részecske ritka,
eltérő azonosságú határfelületek és időspirálok szakaszain, és közvetlenül a hasonló ritmusban
változó, hasonló méretű és azonos nyelvet beszélő, ritmust értő, részecskék szintjére,
kerülhetnek. A múlton, vagy és más, velük nem kellően kölcsönhatóképes rétegeken átvágtató
részecskék az időút és a mezők élőrétegek olyan mélységeire kerülhetnek, amely szinten az
általa is módosított helyzet, (terv) a hatáseredő nagyobb anyagi szintjének a kifejlődése és
ezekből a domináns események megerősödése előtt, ahhoz képest korábban a később jelenné
váló eseményekhez képest azok előtt a jövőben történik. Ezek szerint e nagyobb
áthatolóképességű részecskék áthatolnak a jelen átlagosan fejlődő rétegein és állapotán, és
rövid idő alatt a szervezetek döntést előkészítő mélyébe, az ötödik dimenzióiba kerülhetnek,
befolyásolhatják a később nagyobb szinten kifejlődő, általuk már ismert, vagy és módosítható
valóság fejlődését. Ezért aki ismeri az Akasa történetét, az élet könyvét, az előre megérzi a
fejlődés-történés lehetőségeit, de legalább a statisztikai valószínűség szerint a már
beazonosított állapotból kifejlődő későbbi következményeket. Ennek a megérzésnek nem kell
minden egyén tekintetében pontosan ülnie, de a többségi eredő helyes érzete megadja a
választ, a fejlődés nagy valószínűség szerinti fejleményeire. Ha azonban ezt mindenki és
mindig ki tudná számítani a jövőt, akkor az élet hamar ismertté, és unalmassá, vagy és túl
sokak által állandóan megváltoztatandóvá, ezzel kiszámíthatatlanná, és kaotikussá válna.
Ezért kellenek az életszabályok, a periodikák, a többségi akaratok változásának a meg és
kivárásai, a választás tiszta eredményei. Bár a szervezetek mélyében, az ötödik dimenzióban,
az irányító előkészítő, tervező szinteken elképzelt és elhatározott, tervezett valóság fejlődése
nagy eséllyel kiszámítható e részeket ismerő, tervező, az irányítást végző szervezetek részére,
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amely miatt ezek könnyebben beleláthatnak az általuk jobban befolyásolt jövő lehetőségekbe.
A többségnek rossz élettervek, azok hibáinak a felismerése, megnevezése és kimatatása esetén
kijavítódhatnak, és a nagyobb szinteken lassabban és csak későbben kifejlődő valóság a
többségnek jó eredő felé módosíthatja a jelen fejleményeit. Ez azonban nem szab mindenkor
elég gátat az információval és a hatáskörökkel, a lehetőségeivel a megbízatása ellen visszaélő
szervezetek nem közcélú, és nem elég közérdekű tevékenysége előtt.
A mezőkbe és az élőrétegekbe beérkező és idegen és fejlettebb tulajdonságokat,
információkat ismerő tartalmazó részecskék, az ott élők szempontjából jövevények
tekinthetők, ezért sokszor nem értetnek meg, nem kapnak elég támogatást és így nem a
jelenben, hanem a réteg genetikai programjának a későbbi szakaszában, a jövőben fejthetik ki
a lokális mezőre, élőrétegre ható, annak a jövőjét a közös jó felé módosító változtató képességüket.
Ha a nagyobb azonosságú rétegek szervezeti központjai felé haladásban, a fejlődésben, a külső
élőrétegekben nem kerül sor kölcsönhatásra, akkor a szabadon továbbhaladó fejlett részecskék
a mezők belső, hasonlóan fejlett, még csak kicsi, tervszintű részecskéket tartalmazó élőrétegeiben
okoznak változást, amely változás kifelé haladva majd módosítja a kijjebb lévő nagyobb
energiaszintű, nagyobb tömegszámú szerveződések, élőrétegek jelenét. Az életet módosító
hatások sokszor csak nagyon kicsi energiaszinten hatnak, módosítják a későbbi valóság
fejleményeit időben megelőző genetikai programot, amely módosulások később már annyira
megerősödnek, hogy a változtató képességük egyre nagyobb szinteken, a felszínen, a jelenben
válhat dominánssá. Gondoljuk át a tudati fertőzések és a vírusok, a bakteriofágok élettani időrendi
következményeit, de hasonló időrendben későbben megnyilvánuló, kifejlődő következmény a
gyermekeknek átadott egyedi tudás, vagy éppen a jó példa átadás hiánya, időben eltolva, később
nagyon felerősödhet, rossz, - de akár jó – következményekké is fejlődhet.

Az impulzuskor szétrepülő részecskék bármilyen kicsi tömegméretre, egységméretre
bomlottak le, mindig behatolhatnak az idő és tér olyan mélységébe, ahol analóg méretű és
változtató képességű, hasonló biológiai ritmusú, azonos frekvenciatartományt érzékelő
részecskék időútjára, idősíkjába, fejlődési terébe érkeznek. Mivel a változtató képességet
szállító részecskék terjedési iránya, az idő iránya kintről és bentről eltérő szubjektív, csak
nézőponti lehetőség, ezért el kell fogadni azt a kettősséget, hogy minden kifelé, a tér, a múlt
felé szálló részecske egyúttal befelé a jövő felé halad egy másik lokális rendszerbe. A dualitás
kettőssége minden dolog egyszerre legalább két vagy több egymással ellentétes
következményt hoz létre. Aki a szüleinek az utódja, ez egyúttal nagy eséllyel a saját
gyermekeinek az elődje is. Aki sokat ad a magáéból a rábízott közösségi energiából
másoknak, az egyúttal sokat elvon a saját szervezetében élőktől, tehát amíg kifelé jó, addig
befelé rossz a döntése. Ami időben korábban, azaz a jelen eseményei előtt a múltban történt,
az befolyásolja az időben későbben, tehát a jövőben kifejlődő állapotokat, és a jövőben
kifejlődő, de elmúló változások következményei, már mint a múlt eseményei, összekötő
folytonossággal módosítják a későbben kialakuló más jövőt, amelyet nemcsak a külső
környezetben, vagy a más szervezetek belsejében történő korábbi változások befolyásolhatják,
hanem a megkezdett folyamatok valamely irányzat felé felerősödését időben sokkal
gyorsabban beérkező későbbi, de fejlettebb események is módosíthatják. Tehát a jelenben
történő változások elmúlása, múltja egyúttal egy másik jövőbeni esemény bekövetkeztét, míg
a jövőbeni változások visszahatva egy nagyobb tömegszámú életszint lassabban kifejlődő
jelen felé fejlődő állapotát is módosíthatják. Ez egy furcsa paradoxont eredményez, amely
megerősíti azt a korábbi feltételezéseket, hogy a múlt és a jövő – bár különböző mélységű,
különböző tömegszámú határrétegekben - egyszerre történik.
Az idő és a részecskék útja eseménytérből eseménytérbe vezet, amelyek a változtatásukat
jelen időként érzékelik, mindenkor a számukra jelenben adják át és kapják a szerveződési
szintjükre jellemző változtató képességet, a kölcsönhatást. Ahonnan eljöttek, és amely

110
események már megtörténtek, az a múltként értelmezhető korábbi eseményrendet jelenti, míg
a térben, vagy az időben, az események egymás utáni sorrendjében ahová tartanak, az mindig
a jövendő események, térben a későbbi változások színhelyét jelenti, az időben pedig a
jövőben történő változások által őket érintő későbbi eseményrendet. A párhuzamosan több
életszinten egyszerre folyó valóságban azonban e valóságok azonos kicsi részecske
szereplőkkel, kisebb - nagyobb adagokban folyamatosan kölcsönhatnak egymásra, és a sokkal
gyorsabban kifejlődő események, megváltoztathatják, módosíthatják a lassabban kifejlődő
szervezetek jövőjét.
A jelent módosító impulzusok mindig a közeli jelenek, a belsőbe hatoló és a későbbi jövőt
módosító, valamint a távoli múltbeli időben keletkezett eseményekből fejlődik ki, de a jelenek
impulzusaiban, az itt és a mostban - általában a múlt felől a jövő felé, és a jövő felől a múlt
felé haladó részecskék találkoznak. Az impulzus következménye azonban nemcsak a nagyobb
energiaszinten és nagyobb tömegszámban csak lassabban változó jelent, hanem a mezők
mélyére hatoló kis energiaszintű, fejlett részecskék módosításával a még csak tervszinten
fejlődő jövőt is fejleszti. A születési, fejlődési teret, az életbölcsőt elhagyó részecske a
számára a múlt, a már megtörtént eseményeknek a saját mezőjébe beíródott változásait, az
elődeitől kapott életinformációs programot, a fejlettségét és bonyolultságát viszi magával.
Ezek az események, a részecskék korábbi életterét jelentő, a hatott réteghez viszonyítva fejlett
mezőkből hozott információi azonban a jövőre (vagy a múltra) szóló lehetőségeket jelentik
abban a kevésbé fejlett mezőben és fraktálszinten, amelyekbe beépülnek. Viszont e jövő nincs
egyértelműen megírva, azt a későbbi környezeti események, és a gyorsabban kifejlődő más
események befolyásolhatják, az életprogramot hordozó tudatát és cselekedeteit módosíthatják.
Tehát a már megtörtént eseményeknek az egyik mezőben részecskékbe íródott
következményei, információi, fejlettsége befolyásolja a távoli kölcsönhatott mező változását
és jövőjét. Ez viszont nemcsak a hatott mező jövőjét befolyásolja, hanem a kölcsönható fejlett
részecskék lehetőségeit is keretek közé szorítja. A hatás átadás mindig átvételt és feleződést,
de legalább felhígulást, a változtató változását is eredményezi. A migráció, keveredés, amely
mindig kétirányú változással hat. A bonyolultabb fejlettebb környezetbe hatoló fejletlenebb
csökkenti a fejlettségi átlagot, miközben a behatoló fejlettsége növekszik, és az elmaradottak
közé keveredő fejlettebbek emelik a környezeti eredő fejlettségét, de eközben a másban
fejlettebbek is változnak, egyes korábbi tulajdonságaikban, képességeikben módosulva
másokat, újakat vesznek át a változó környezet megismert és jónak tartott, - hitt- szokásaiból.
Térjünk vissza gondolati síkon, a fejlődés és az evolúció lehetőségeire.
A fejlett és gyorsan változó mezőkből kiutazó részecskék ritmusa a saját megszokott korábbi
ritmushoz képest az eseménysűrűség csökkenése felé vezet. Tehát minél nagyobb távolságra
kerül (egy határfelületen) egy részecskemező a kezdeti ponttól és a szülőtől, ez a vele
egyidőben a fejlődés felé elindultaktól is eltávolodást is eredményez. Miközben az
eseménytértől, a születési helytől időben vagy-és távolságban távolodik, a rá kívülről ható
hazai forrású események időben egyre ritkábbak de egyre nagyobb változtató képességűek.
Az időút az impulzusban, nagy változássűrűségű eseményben szétszóródó részecskéknek a
most történt változástól a hozzá képest még a múlt állapotban lévő csillagközi tér,
pontosabban mindig a környezet felé vezet, de csak addig, amíg egy ennél nagyobb
változássűrűségű, fejlettebb élettérbe nem ér. A saját környezetétől távolodás egyúttal
közeledés egy külső, a megszokottól eltérőbb, idegenebb környezet felé. A kezdet Alfájától,
az origótól kifelé haladás a részecskeként megszületéstől a felnövés felé, a kiteljesedésen át az
elmúlás, egy másik kisebbségként befogadó idegenebb térrész felé vezet, amely idővel
nemcsak befogadja, hanem elnyeli, felemeli, vagy elveszejti a saját terébe, körzetébe behatoló
neki idegen szerveződést. Attól a pillanattól kezdve, amelykor a kiteljesedésben és a téridős
eltávolodásban kifejlődő szervezet végérvényesen bekerül egy fejlettebb mező nyelőjébe,
fekete lyukába, a sorsa megpecsételődik, bár az útja ettől kezdve a jövőbeni állapotban lévő
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térrész és a tudatfejlődés, az egyedisége a megszűnés felé vezet. Ezzel szemben a mezők
belsejébe, a gyorsabban de nagyobb időbeli felbontásban, nagyobb életnyomásban változó
jövő felé haladva, egyre kisebb az egységnyi változtató képességű részecskék térmérete, de
egyre nagyobb a környezeti részecskék száma, aránya és a fejlettségük miatt az általuk
okozott kölcsönhatás időegységre jutó eseménysűrűsége. Mivel a tér a kiterjedési irányokba
kezdetben általában homogén, és segítő, kellő azonosságú támogató környezetet jelent, ezért a
bármelyik irányba elindult részecskék sorsa statisztikailag hasonló, analóg végeredményre
vezet. A kezdetben még elég azonosságú támogató tér azonban a téridő-felezőn, a
tömegfelezőn áthaladástól idegenre, izotrópabbra és kevésbé támogatóra módosul. Lokálisan
azonban eltérő lehetőségek várnak a független időútra kerülő utasokra. Egyesek mindjárt nagy
eseménysűrűségű környezetbe, a gyorsan de csak tervszinten kifejlődő jövőbe kerülhetnek, és
rövid idő alatt nagyszámú eseményt megélve gyorsan fejlődhetnek, mások a múlt felé a térbe
kiáramolva szabadabban és tovább gyűjthetnek a térben ritkább és fejletlenebb élő energiát,
tapasztalatokat és időben növekvő kölcsönható képességet. Az ügyesen rajtolók a téridős út
során kezdeti előnyöket szerezhetnek, de később statisztikailag azonos lehetőségek és
körülmények közé kerülhetnek, ezért a későbben és sikertelenebbül rajtolók, a kezdetben
lemaradók, de későbben gyorsabban fejlődők a pályán utolérhetik az élet elején még
sikeresebbeket. Az élet egy fordulójában azonban az eltérés megszűnése nem következik be,
csak az élet végére, a halálkor alakul ki a kezdeti állapot, az önálló egyediség helyett a
mindenség kicsi részének porszemként azonosuló átélésű állapota. Több egymást követő
életszakaszban azonban az élethelyzetek felcserélődnek, és az egyik élőrétegben
(életszakaszban) lemaradók a következő élőrétegekben (életekben) asztrálsíkokon nemcsak
utolérhetik a korábban, vagy sikeresebben fejlődőeket, hanem az idő és a tér életbe
szerveződési szabályait megfelelően betartók lehagyhatják őket. Az élet körforgása, az
evolúció életverseny, alkalmazkodási verseny, de a rosszul alkalmazkodók, az életben
visszafejlődők később periodikusan új lehetőségeket kapnak, és megismételhetik a
tudatfejlődés néhány nem egészen sikeres eredménnyel elvégzett osztályát, bepótolhatják az
időben el nem sajátított ismeretek megszerzését. Az egyes dolgok, beidegződések meg nem
tanulása azonban megakadályozza a rossz beidegződések, és a rossz szabályok, a nem
korszerű elavuló tudás tudati befolyását, ezért a sablonos paradigmáktól nem befolyásolt elme
képes az általa nem ismert, nem tudott tudati korlátokon áthatolva olyan más összefüggések
felismerésére, kitalálására, amelyre, a hagyományos utakra terelt kutatók sohasem, vagy csak
nagyon sokára bukkanhatnak rá. Nem véletlen, hogy a bölcsek kövét nem lehet keresni, és
csak azt tudja megtalálni, aki nem a hagyományos metódiákkal keresi, hanem a céljai felé
haladva egyszer az csak új összefüggések felismerésével a környezete bölcsévé válik.
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Az érzékenység a térméret és a tudatfejlődés kapcsolata.
A fejlett mezőkben az élet minden aspektusát megismert részecskék a Tao útjának a végére
érnek, és ekkorra megtanulják az elvesszel járó hiábavalóságot és megismerik az adással járó
öröm érzéseit. Míg az anyagi valóság és a bonyolultság felé haladó fejlődés az elvesz, az
anyag, energia és a tőke gyűjtésére, az ego erősítésére törekszik, az elért fejlődés a
megértéshez jutva az adást részesíti előnyben.
A tudatfejlődés egyik végállomása, amikor az elvesz és gyarapít, az ego hiábavalóságát
megismert részecskék tudata kitágul, és megértik az adással járó öröm megismerhető érzéseit.
Az ilyen részecskék gyakran elhagyják a hazát, a családot, és keresztes hadjáratba, remetének,
vagy csuhásnak állnak, visszavonulnak a korábbi életüktől, és más környezetben más valóság
részévé, tanítóvá, másoknak információt adóvá válnak. A lehető legfejlettebb állapotba jutott
részecskék bár igen kicsi tömegűek, már nem vágynak anyagi hívságokra, az információs
ismeretűk korszerű, szinte végtelen, és bár anyagi energiaszintű kölcsönhatást közvetlenül
nem tudnak kiváltani, igyekeznek a fejletlenebbeket okítani, a hibák elkövetésétől
visszatartani. Ha ez sikeressé válna, az élet körforgása megszűnne.
Az információban segített gyenge energiaszintű visszatartás érzésként jelenik meg az élők
rossz dolgoktól riasztó, figyelmeztető lelkiismereti érzetként.
A szerencsésebb fejlődés az adást jutalmazza. A karmikus adósságtól megszabaduló szervezet
egyre több, időben tartós egyensúlyt, (a lehetséges legnagyobb értéket), és a legtöbb
eseménnyel járó élet lehetőségét kapja, amely a feleslegéből, az esetleges terhéből jókor és jó
helyre ad. A térben működő legfejlettebb rendszer, nem az elvesz alapján gyarapodik, hanem
továbbhalad az örök élet felé mutató úton, és az egyre nagyobb egyensúly, karmikus adósság
hiány, követelés felé törekszik. Ha impulzus ér egy a tudatban fejlett részecskét, és a kapott
többlethatástól sérül a szimmetriája, nem a másoktól elvétellel egészíti ki, hanem gondosan
megválogatva, hogy kinek tesz vele szívességet, jót, az e dologban, nagyobb szükségben
levőnek leadja az aszimmetriát okozó terhét, a többletét. A tudati értékrendű mikrovilág
evolúciója, értékrendje fordított az anyagi világhoz képest. Míg az anyagias valóságban a
szimmetriahiányt a másoktól elvett szükséges hatásokkal egészíti ki az élet, ezért miközben a
saját szimmetriáját, a létezése lehetőségét sikeresen meghosszabbítja, mindig ront mások,
vagy és a környezet eredőjén. Ez is képes fenntartani az élet körforgását, azonban ezt elég
nagy életnyomással, indulatokat szülve teszi. A tudatos világban azonban más az értékrend, és
ha a szervezeti szimmetria felborul, nem a hiány kiegészítésével, hanem a keletkezett
páratlan, teherré váló többlet leadásával javítja ki a szervezettség a szimmetria jelenbeli
hiányát. Míg az anyagi valóság felé fejlődésben, ha hiány és egyensúlytalanság támad a
másoktól elvehető többlet halad és keresi, kiegyenlíti a hiány helyét, addig a szellemi és tudati
világban a többlet és a páratlanság keletkezése esetén a többlettel rendelkező azonnal adni
kezd a környezetének, és ezzel nyeri vissza a saját szimmetriáját. Ezzel azonban nemcsak a
saját szimmetriáját nyerheti vissza, hanem a környezetben kialakult hiányt is
feszültségnövekedés nélkül képes pótolni, tehát egyszerre kétfelé ad jobb lehetőséget.
E rendszerben az aszimmetriát jelentő többlettel rendelkezőnek nemcsak le kell adnia a
többletét, hanem olyan helyre kell leadnia, ahol abból éppen hiány van. A mezők evolúciója
mindig a nagyobb stabilitás, a magasabb szinten és nagyobb térméretben kiteljesedő
szimmetria megtartása felé halad. Az a mező kerülhet egyre magasabb tudatfejlődési
állapotba, közelebb a halhatatlansághoz, a változási kényszer megszűnéséhez, amelyik a
leadott többlettel és a felvett hiány pótlásával a környezetben a legnagyobb stabilitási eredőt
hozza létre. Míg a bonyolultság és a tudatosság felé fejlődők elvesznek, a már tudatban
fejlettek leadnak, ezzel segítik a tér stabilitását, a szimmetriához közeli állapot fennmaradását.
Az a kiegészítő angyal, amelyről a biblia tesz említést, amelyik mindig kísér, veled van,
mindig súgásra, információs hatás átadására kész, valószínűen kicsi energiaszintű, de a
tudatban nagyon fejlett részecske, isteni közvetítő. A belénk és az utódokba, a környezetbe
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átköltöző isteni elődök nem a fizikai energiaszinten, hanem vagy kívülről, a hatodik
dimenzióból, az izotrópabb valóságból, vagy belülről az elfogult ötödik dimenzióból, az
életeket előre és gyorsabban lemodellező fejlesztő rétegekből segítik és szervezik az életet, hanem okos
és jó tanácsokkal, információs üzenetekkel megéreztetik, hogy mi a helyes, a megmaradás
lehetőségét mely döntésekkel lehet segíteni.
A tudatfejlődésben megismerésre és megértésre jutó, a tisztítótűzben a bűnöktől megtisztuló,
az elméjükben megvilágosodó, a tudatukkal látóvá váló részecskék angyalokká válnak, az
isteni mező tudatban fejlett küldötteivé. Ők szállítják a kölcsönkapott hatás energiát, ők építik
az életet, ők óvnak a rossz dolgoktól, a lelkiismereti érzéseken keresztül.
Az angyalok az élet segítése közben leépülnek, a tudásuk és a lendületenergiájuk átadódik, és
a feladatokat elvégezve a vagyontalanság és a tudatlanság boldog de megbékélt,
kiegyensúlyozott állapotába kerülnek. A feladatukat elvégző Isteni angyalkái visszabomlanak
a legkisebb energiaszintre, és a Nirvánába, a csillagközi térben lévő mennyországba, az
örökkévalóságba konzerváló arányokba, létezési inaktív állapotokba rögzülnek. Az itt
eltölthető másféle (információs energiaszintű) élet az érzeteik szerint az örökkévalóságig, az
eseménytelenebb élet megunásáig, vagy egy lendületet, vagy töltést átadó újabb kölcsönhatás
kialakulásáig tart. Az élet, és az anyagi vagyon gyarapításának a hiábavalóságát megtanult
részecskék, már nem indulnak neki az anyagi életnek, már megelégednek az információs
eleséggel, morzsákkal. Ezek a lendületben hatástalanított, lendülethiányos, nagyon kicsi
energiaszintű részecskék töltik ki a csillagok közötti összefüggő végtelen teret, adnak az
anyagi energiaszinten változó valóságnak passzívabb, indomináns környezetet, az ő gyenge
rezgésük eredője jelenik meg a fekete sugárzásként ismert háttérsugárzásban. Ezek az
angyalok, olyan együttváltozó, nagyon nagy azonosságú részecsketengert, valószínűen a
változásban a befagyástól megóvott folyadék, vagy akár fagyott jeges közeget alkotnak,
amely elnyeli és befogadja a csillagokból az isteni mezőhöz visszatérő gyenge energiaszintű
részecskéket, az elhalt lelkek energiában és lendületben leszegényedett maradványait. A
gyorsan áramló csillagok és más szervezetek ezen akár szilárd közeg jeges terében
keverednek, áramlanak, amelyben megolvasztják a keringés útjában lévő részecsketengert, és
ha nagyon közel kerülnek egymáshoz, akár elgázosítva elpárologtathatják az ezzel nagyobb
életnyomásra késztetett angyali közeget. Az érzékeny éteri jellegű folyadék közegben a
nagyobb energiaszintű, kellő szerveződési hézagokkal rendelkező (tehát a teljesség nélküli)
egyenletesen haladó szerveződések akadálytalanul közlekedhetnek, nem kerülnek e
részecskékkel kiegyenlítetlen kölcsönhatásba. Ha egyenletes az áramlás, amely megtartja az
idő rendjét, a szervezet áramlási iránya felé annyi olvad és gázosodik el, amennyi mögötte
lehűl és megfagy, ez esetben az ilyen szervezet eredője lényegesen nem változik. Ha nagyobb
iramban halad, gyorsabban fejlődik, nagyobbá válik előtte a nyomás, több részecske szabadul
fel, kerül aktív életáramlásba, de a téridőben felszaporodó tömeg, később eltartást,
kiszolgálást és életélményeket követel, és aki kihívja maga ellen a sorsot, azt később e sors
veszti el.
Ha az egymáshoz képest fizikai mozgásban, és nagyobb energiaszinten, az arányaiban nem
változó folyadéktengerben csökken a változás, a gerjesztés, a folyadékot alkotó részecskék
szilárd közegbe, állandósult állapotba, arányokba merevednek, és stabil megbízható részeivé
válnak a Mindenségnek. Ha a változás felelevenedik, és egy nagyobb mező gerjesztése képes
kölcsönhatni a szilárd, állandósult arányokba szerveződött és ezért kiszámítható, neutrális
részecskéket tartalmazó isteni mezőre, a szilárd anyag cseppfolyósodva, vagy és elgázosodva,
elgőzölögve leszakadhat a közös tömegtől. Ilyenkor a szilárd de áramlani kezdő mezőkbe
szerveződő angyalok egy csoportja leszakad a nagy közös mindenségtől, és kóbor
aszteroidaként új életre kel, újra elindul az elfelejtett tudat rögös körforgásán, és újra a Tao
útjára tér.
Az áramlási irányukban a környezetet megolvasztó, elgázosító, ezzel egyre kisebb ellenállás
ellenében egyre gyorsabban haladó, gyorsuló és a jelentős spinnel, forgással rendelkező
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szerveződések azonban a térben hasonló, analóg szervezetekkel kölcsönhatásba kerülhetnek,
és töltöttebbé tehetik az Isten egyébként neutrális, nem nélküli, nem forgó, ártatlan
részecskéit. Ha a kis részecskék elfelejtik a tudatfejlődésben megtanult leckét, ha megunják a
mennyországot és ismét elégedetlen angyalokká válnak, vagy az egymáshoz viszonyított
mozgásba hozással lendületet, dinamikus energiát kapnak vagy/és töltötté válnak,
kölcsönhatásba kerülnek, és differenciálódva előröl kezdhetik az élet körforgását, ismét
végigjárhatják a Tao útját.
Ha az időben gyorsabban változó mezőkből kifelé haladunk, az ekvipotenciális
gömbhullámokat képező határrétegeken át a szimmetrianövekedés felé, az anyagias mezők
felületénél lévő aszimmetria miatti gravitációs kényszerek a távolodással, az izotróp
környezetbe érkezve lecsökkennek, a lendülettel és tömeggel, kinetikai erővel, dinamikával
rendelkező részecskék terjedési lehetőségek kiterjednek. E térbeni irány felé kiterjedéskor a
mezőktől kifelé távolodva egyre nagyobb a tér szimmetriája, az izotóp térállapot közel
semleges lehetősége. Ez a lehetőség sem örök azonban, mert a környezetben áramló
részecskék változtató képessége, minden részecskét előbb vagy utóbb, az élete során
számtalan esetben újabb aszimmetrikus, időben gyorsabban változó mezőkbe kényszerít, és ha
nem fékezi le, állítja meg a másokon differenciálódás a lendületét, a már káros haladását, a
körforgás tovább folytatódik, és szinte kezdődik elölről akár az örökké valóságig tartó élet...

A bonyolultság és az azonosság különböző fejlődési lehetőségei
Képzeljük el azt, hogy az idő és a változás sok - sok évmilliárd, akár az örökké valóság óta
tartó evolúciója kifejlesztette az általunk életként ismert körfolyamatokat. A térben és az
időben, az állapotukban is változó, változtató képességgel rendelkező élő lények alakultak ki,
amelyek évmilliárdokig evolúciós folyamatokban vettek részt, amelyben az időirány a
változás sűrűsödése, az idő gyorsulása és az összetettség növekedése felé fejlődött. Az
evolúcióban egyre fejlettebbé, egyre bonyolultabbá váló élőmezők egyszer eljutottak a
körülöttük lévő rendszer működésének a megértésére, és felismerve az oksági
következményrendszert, a hibákból tanulva, a csak lassabban fejlődő, felismerten rossz felé
haladó élet módosítását, a jövő befolyásolását is el tudták érni. Ha a gyorsulás, az evolúció
pörgése egyre nagyobb áthatolóképességű fiatal részecske utódokat nevel ki, hoz létre, akkor
ezek egyre kisebb méretben, és időben egyre korábban be tudnak áramlani a náluk-lassabban
fejlődő, nagyobb részecske egyed, (tömeg) számú szervezetekbe, kijavítva azokban az élet
rossz irányba fejlődését. Egyre több javításban a kijavított szervezetekben nagyon jóvá, de
céltalanná és boldogtalanná fejlődik az élet, de eközben a környezetből kivont jó hatások
hiánya miatt, a környezetek rosszá, de színesebbé, boldogabbá, célokkal és vágyakkal
telítettebbé váltak. Talán ez az alapja a körforgás, a más lehetőségek megismerési vágyának,
talán ez hajtja Szinbád és Odüszeusz kíváncsiságát és állandó útkeresését.
A józan átgondolás alapján, az ember által is feltételezett mindenható, de legalább többre ható
Isteneket vajon merre kell keresnünk? A nagyobb tudás sokkal régebb óta tartó evolúciót,
sokkal több tapasztalást és magasabb fejlettséget tételez fel…
Ha kifelé, a tágas csillagos tér, a múlt felé keresnénk, valószínűen ősi és elavult részek felett
uralkodó Isteneket találnánk, akiknek körvonalai és környezete éppen elmosódnak a múlt
távoli ködjében. Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy vajon ők elavultabbak vagy fejlettebbek,
többet tudóak nálunk, akkor erre már határozottabban válaszolhatjuk, úgy véljük, ők többet
tudók, valószínűen többre hatók bálunk. Ezek szerint hozzánk képest ők előbb kezdték az
életet, az evolúciót, és megértve, megtanulva az élet törvényeit, elkezdték azt a jobb irányba
módosítani. E lények, vagy a fejlett lények közös egyisten életteret adó közös tudata többet

115
fejlődtek, több az ismeretük, nagyobb a rálátásuk a környezeti változások eseményeire,
nagyobb a tudásuk a dolgok és összefüggések megértésére, de nem szükségszerűen látnak át
rajtunk, kivéve, ha a legkisebb részecskéket is ők irányítják, ők uralják. Olyan helyen kell
keresnünk a nálunk többet tudó Istenségeket, és a mi Istenünket is, aki halhatatlan, kortalan,
és kevesebbet változik, de folyamatosan hozzánk képest is állandóan fejlődik, amely térség
magas szimmetriában, és majdnem változatlan, általa folyamatosan megértett kezelhető
állapotban van. Az Istenek nem, vagy csak keveset változnak a múló idővel, a halhatatlanság
ára a nem megélt, a csak szemlélt, a gondolattal irányított információs energiaszintű élet. Az
öregedés, a tudás és ismeret növekedése, a megélt, átélt de fejletté váló élet egyre inkább
szemlélt életté alakul. Az emberi öregedő élőmező az élet végére egyre jobban csak
szemlélővé válik. A nagy és öreg térbuborékokban, amelyek még régebben keletkeztek, mint
a tudatosodásunk, sokféle életváltozat alakult ki, de mindez a változatosság az elsőként
tudatosult éppen legnagyobb buborék belsejében fejlődik. Az Isten tehát e térben benn is, és
kinn a környezetben is van, amely az Ő része, amelyből a benn és a kint is hozzá tartozik.
Valószínű, hogy a magas változássűrűségű csillagok belsejében lévő arany ionok éppen úgy a
részét képezik, mint a neutroncsillagok magjai, mint a csillagközi tér kis sűrűségű, gyenge
hatóképességű illékony gázai. Isten maga e természet, amely a kezdeti gyenge különbségből
akár százmilliárd évekkel ezelőtt, ismeretlen időben egyre nagyobb differenciált, megtartott,
megújulni képes különbséggé fejlődött. Az Isteni természetnek azonban része a bárányokat a
nyájához, a karámba visszatérítő pokol, miképpen az ebben segítők is mind az Isten, a
kifejlődött tudat és az előbb kialakult érzés szolgái.
Ha fejlettségi rangsort állapítunk meg, az érzés, az ige, a még nem anyagiasodott gondolat, az
elképzelés, az idea valószínűen a tudat előtt fejlődött ki, és ma is korszerűbb, finomabban
szabályozott életkörforgást eredményez, mint az érzésekből kifejlődő tudásra alapozott
durvább anyagi megvalósítás. Ez azonban nem gátolja meg, a nagyon kicsi energiaszinten, a
gondolati energiaszinten lejátszódó mikrokozmoszban zajló ördögi anyagi világ és az angyali
világ folyamatos harcát az élet jobbításáért, de e harcban csak arról van szó, hogy az élővilág
miképpen fejleszthető mindenkinek jobb életminőségűvé. A mikroszinten nagyon gyorsan
zajló életek is valóságosak, és az időben gyorsabban fejlődő világoknak az eredői határozzák
meg az általunk ismert lassabban kifejlődő evolúció fejlődési irányait, és ezeknek az
irányoknak a későbbi módosulásait. A jövő, tehát bennünk és a környezetünkben előbb,
tervszinten elképzelésekben, életprogramokban kifejlődik, kimodelleződik, miként azt
megélnénk, és ezt a mintát építik a csillagporból és gázokból képződő angyali részecskék, de
a jövők alakítása a jelent éppencsak megelőző, a rossz iránytól az angyalok súgásával, a
gyenge belső érzésekkel, az őseink időben gyengülő hatásával távoltartó.
Olyan helyen kell hát az Istent keresnünk, amely kevésbé változik, amely majdnem állandó,
amelyről kellő rálátás, átlátási lehetőség van a változó mezőkben folyó élet szemlélésére,
módosítására. Mint tudjuk, a fejlett tudattal rendelkező átláthatja, kiszámíthatja a sokkal
fejletlenebbet, és mivel nem kell tartania tőle, szinte észre sem veszi a jelenlétét, átlát rajta.
Ha az Istent befelé, a jövő felé keressük, sikeresebb nyomon haladhatunk. Ez azonban nem
érinti azt a legnagyobb életbuborékban fejlődő közös tudatot, amely képes a gyorsabban
fejlődő mezőkben elosztódni, azokat kívülről és belülről sok dimenzióban átlátni,
folyamatosan észlelni, kezelni e változásokat. A változásokat tehát hírvivők, angyalok
közvetítik az istenhez, és olyan helyen kell keresnünk az irányítót, amelyhez ők elérnek. Az
élet egyik paradoxona, hogy e hírvivő angyalok mindenben benn vannak, kinn és benn is
életképesek, hozzák, viszik az információt az Istenhez és a címzettekhez. A nagy sebességgel
változó terekben azonban nagyon gyorsan cserélődnek a részecskék, ezért az itt lakozó Isteni
mező csak a központban lévő stabil lélekben lehetne, de az információs tára tudat és jelen
idejű érzéseket adó csillagközi mezőben, a környezetként ismert térben van. Az Isten azonban
nagy valószínűséggel ott van mindenütt, ahová a kis lélekrészecskék eljutnak, a gyorsan
változó mezők központjában és a csillagközi térben egyaránt.
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Az Isteni szervezet annak a részecskemezőnek, a mindenségnek a közös tudata lehet,
amelyik a legkisebb méretű részecskékből áll, amely ott van minden más, nagyobb
energiaszintű mezőben, és érzésvilágként, a létezés kevésbé ismert rejtelmeiként
ismerjük.
Úgy tudjuk, hogy a fejlődés, az idő iránya a kicsiből a nagy felé, a kevés értelemből a
nagyobb bonyolultság felé halad. Az anyagrendszerek a tudatunkban így fejlődtek ki. Ha az
Oskorbusra, a farkába harapó kígyóra gondolunk, akkor megérthető, hogy ennek az
ellenkezője is igaz. Az idő és a fejlődés, a tömegbe épülés nemcsak előre halad, hanem
szimmetrikusan, az időben visszafelé is. Bár az egymást sorban követő történések
folyamatsora egymás után és egyszerre is keletkező, de az értelmezés, a sorrend iránya lehet
változó, nemcsak egyirányú. A részecskemezők nemcsak felépülnek, hanem ha azok a
dolgok, amelyek összetartják őket, elromlanak, elöregednek és lebomlanak. A sok kicsi
részecske összeépülésével egyre bonyolultabb, egyre nagyobb energiaszintű szerveződések
épülnek fel, amelyeknek a tudati és a tömegi tehetetlensége a szerveződésben résztvevők
számával és tömegével nem teljesen arányosan nő. Míg a kisebb egységek érzésszintűen
arányosított, igazságosabb, jobban elosztó együttműködése sokkal hatékonyabb, ezért
hamarabb fejlődik, a nagyon nagy egységek szervezett összehangolása nehézkes, nehezen
megvalósítható. Minél több egységből épül fel egy szerveződés, annál nagyobb az esélye
annak, hogy amit az egyik egység felépít, azt a másik szerveződés, egység lerombolja. A sok
kicsi egység térben és időben sikeres összehangolása csak nagyon hosszú idő alatt valósulhat
meg. Ha a szerveződésben együttműködők nem értik az egész működését, és az egészben a
rész által betöltendő szerepet, és a mozgási, választási lehetőségeik beszűkülésének az okait,
az alkalmazkodási kényszert sem fogják megérteni. Az egyszerűsítések mindig akkor
történnek, ha a résztvevők nem értik meg az egymáshoz illeszkedő aprónak látszó részletek
fontosságát, a saját epizód szerepük fontosságát, amely része a nagy egésznek. A kis egység
hibája esetén a vele közös szervezettségben lévő egység is hibássá válhat, bár ha a folyamat
elején a hiba még könnyebben, kevesebb visszafejlődés, visszamaradás, ismétlődéssel
javítható. Ha azonban egy sokkal nagyobb tömegszámú, bonyolultabb szervezettségben
keletkezik e kis hiba, akkor a hiba ára sokkal nagyobbá válhat, pl., egy űrrepülőgép egy
látszólag fatális véletlen kis hiba keletkezése miatt is felrobbanhat, vagy örökre elhagyhatja az
indító rendszert. Nem véletlen szükséges egyre nagyobb ellenőrzés, egyre több visszacsatolás
a bonyolultabb rendszereknél. Ha a tudatfejlődésben a dolgokba kellően be nem avatott
szereplők nem kapják meg a megértéshez szükséges információkat, nem lesznek az adott
időben az adott mennyiségben kellő energiával a szükséges helyen, és a hatásuk nem a kellő
pillanatban adódik a szükséges helyhez és hatáshoz. Ha az irány, az időzítés, az erő és a tudat
nem kellően rendezett, szervezett, az egész rendszer működése nehezül, az együttműködés
időben és térben rendezett körfolyamata zavart szenved. Azok a szerveződések, amelyek még
nem eléggé szervezettek, amelyek rendezettsége nem kielégítő, rendszeresen túl korán a káosz
állapotába kerülnek, és az életet nehezítő energiahullámok söpörnek végig a tudatában még
nem eléggé rendezett, vagy csak egymásban, a közös célban nem eléggé hívő evolúción.
Az élet egyenletes fejlődéséből és a lineáris evolúcióból kikerülő szerveződéseken
energiahullámok söpörnek végig, amelyek jelentősen átrendezhetik, megváltoztathatják az
életteret, a nagyobb energiaszintű környezetet, visszaállíthatják az idő és a bonyolultság
óráját. Ha az energiahullámzások túlerősödnek, ha az egyes élőrétegek, nem a kellő időben és
nem együtt fejlődnek, a túlzott differenciálódás még a rétegeken és azok kisebb energiaszintű
szerveződésein belül is jelentősen eltérő energiaszintet, és túl nagy különbséget hozhat létre.
Az élet túldifferenciálódásban keletkező zavarait a különbség és a hegemónia
megerősödéseként, egészség rontó zavarként ismerjük. Az élet azonban csak a mérsékelt
időben megtartott, megértett szimmetria közelében tud fejlődni. A túl nagy szimmetria, a túl
kicsi másság, és a túl kicsi szimmetria, a túl nagy másság egyaránt az élet egyenletes,
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kiszámítható fejlődését gátolja. Ha a különbség, az egyenlőtlen energia és hatás elosztás miatt,
a szerveződéseken belül túlságosan megnövekszik, és ha az egészségzavart, egyensúlyzavart
szenvedett szerveződés, az energiaínség állapotában nem oszt, hanem még mindig begyűjt,
tartalékol, a különbség a teherbírás határáig növekedhet. Ilyenkor az anyagi világot építő, de a
jó hatásokban nem részesedő részecskék, - látva és megtapasztalva, hogy a munkájuk árán
mások fejlődnek, - túl korán elbizonytalanodnak, túl korán elvesztik a hitüket a közös fejlődés
felé haladásban, a bonyolultság szükséges növelésében. Ha a legkisebb energiaszintű, de
legnagyobb létszámú energiatermelők, az élet valódi építői, a fizikai hatások halmozói
elbizonytalanodnak, az élet megkezdett úton építése nem halad tovább, és Morffy stratégiája
kerül előtérbe. Ha kiderül, hogy az elméletben, tervben a megbízott, bizalmat kapott vezetők
által kifejlesztett irány zsákutca, hogy a fizikai valóság építése során egyensúlyzavar,
szerveződésbeli anomália, káosz következik be, a sikertelen eredőjű életfejlesztést leállítják.
Ilyenkor nagyon gyorsan, makroevolúcióban új, sokszor megalapozatlan, elkapkodott,
elnagyolt terv készül, és új gondolat, a fejlődés új iránya kerestetik. Ennek érdekében a nagy
és rossz szerveződések gyorsított lebontása, az energia visszanyerése és átcsoportosítása
folyik, és a legkisebb energiaszinteken lázas modellezés alakulhat ki a kiút keresésére. Az
ilyen kritikus, makroevolúciós időszakokban, a bonyolultság nem épül nagyobb tudásba, az
elöregedett szerveződések nem képesek követni az egyre ,,emberfelettibb,, elvárásokat. Az
időzavar fokozódik. Előbb csak a tudatban kevésbé fejlettebbek zavara és kihasználtsága nő,
majd a zavar folytatódik és kiterjed a látszólag a dolgukat még megfelelően végző egyre
fejlettebbek szerveződésekre is. Addig nő a zavar, az életszerveződési rendetlenség, amíg
olyan a tudatban kellően fejlett szerveződési szintre nem ér, amely felismeri a zavar és a
káosz ok – okozata közötti összefüggéseket. Ha az életzavarból kialakuló változtatási
kényszer, belső kényszerré válik, a zavart felismerő kellően fejlett szerveződés, feltárva a
rendetlenségek okát, a hasonló energiaszintű társai, a társadalom részecskéi számára is
érthetővé kívánja tenni, az előzményekből kifejlődő ok- okozati összefüggéseket, a
megérthető következményeket. Moetrius és az összefüggéseket a saját szakterületükön
felismerők szerepe a közös tudatfejlődés segítése, az életzavarokat okozó hibáknak a feltárása,
és e hibák kijavítási lehetőségeinek a megismertetése, a kiút megmutatása. Ha nem sikerül az
élőszint szerveződési zavarainak az ok – okozati összefüggéseit megértetni, a tudatfejlődés
elmaradása a káoszt egyre nagyobb és fejlettebb energiaszintekre is kiterjeszti, és addig erősíti
a tünetek felszínre kerülését, amíg a problémát megoldó változás ki nem kényszerül. Sajnos
sokszor téves reakciók is történnek, amely idegen gyűlölethez, háborúkhoz, tömeges
elhaláshoz vezet, de a helyes reakciók is kialakulnak, csak sokszor elnyomásra, elfojtásra
kerülnek. A tévesen értelmezett tünetet gyógyítani, megszűntetni akarók, általában nem ásnak
le eléggé a zavarok gyökereihez, és nem keresik meg az okok forrásait. A tünet azonban nem
az ok, hanem a kifejlődő zavarokat jelző okozat, amely rendszerint jelzi az élet
rendezetlenségét, szimmetria zavarát. Ha gyulladás, és magasabb helyi hőmérséklet alakul ki
valahol, akkor nem elég a gyulladásban lévő területet kezelni, hanem a gyulladás, a lázadás
okát kell megkeresésé és beazonosítás után megszűntetni.
A Homeopátia egyik lényeges hatásmechanizmusa ismerhető fel, a kutyaharapást a szőrivel,
azaz ráerősíteni a folyamatra, hogy az egészséges immunreakciók beindulhassanak. Amely
szerveződésekben, életszintekben ez nem következik be, azok elöregednek, és a
makroevolúciós időszakokban elhalnak, kihalnak. A kölcsönös előny miatt szimbiózisba
szerveződött, de a környezeti változáshoz alkalmazkodni, és fejlődni már képtelen
részecskeszerveződések, az együttműködés képtelenségig eljutó organizációk a kölcsönös
előnyök elveszése miatt érdektelenné válnak a kapcsolatok fennmaradásában. Mivel a kisebb
energiaszintű egységek kevésbé tehetetlenek, sokkal rugalmasabbak, gyorsabban felismerik a
saját zavaraikat, és könnyebben váltanak, gyorsabban fejlődnek, ezért a kisebb energiaszintű
egyedek ilyenkor tömegesen elhagyják az élettérnek alkalmatlanná vált nagyobb energiaszintű
közös szerveződéseket. A világ és az élet ilyenkor nagyon gyorsan visszafelé fejlődik, és
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elektronhiányossá válik. Az élet összeépülése ilyenkor leáll, és az életterekből elszökő
dolgozók, a harcolni ment hímek hiánya leállítja az életpiramis tovább építését. Azok a
nagyobb energiaszintű szerveződések, amelyekből a kisebb energiaszintű alszerveződéseket
képező részecskék tömegesen kiválnak, előbb csak feledékenyebbé válnak, majd ha a
folyamatot nem sikerül megfordítani, a bonyolultság és a tudat leépülése is bekövetkezik.
A szerveződések elöregedése tehát feledékenységgel, elbutulással, leépüléssel és
visszafejlődéssel jár, amelynek a következménye az organikus szervezettség felbomlása,
összeomlása, amelyet az együttműködő közös egység halálként ismerünk. Ha már nem
tartható fenn egy szerveződés, egy faj, egy nemzet, és a nagyobb egység vagy elhal, az
alkalmazkodó képes kisebb tömegszámú nagyobb életrugalmasságú részei beépülnek az
életképesebb, továbbélő, tovább működő szerveződésekbe, beolvadnak más nemzetekbe és
kevertebb állományú új alfajt, a korábbitól eltérő összetételű szerveződéseket, (mesztic, mulat
stb.) hoznak létre. Az életképtelenné váló egységek halála tehát legalább részleges felbomlást,
átszerveződést hoz létre. A korszerűtlen szerveződések még fejlődőképes, fiatal, nem teljesen
szakosodott részecskéi a dinamikusabban fejlődő, velük (genetikailag) elégséges azonosságú
mezőkbe távoznak, azokban folytatják a sikeresebb irányba fejlődő evolúciót. Az elöregedett
nagyobb egység ilyenkor lebomlik, kisebb még működőképes egységekbe szerveződik, vagy
ilyenekhez társul, más részben már alkalmazkodni nem képes inaktív, elöregedett, fejlődésre
képtelenné vált alszervezetekre bomlik, differenciálódik. A túl sok nagy azonosságú, egymást
helyettesíteni és elértékteleníteni képes részecske, az egyediség lebomlását, az értéktelenebb
energia átcsoportosítását erősíti, ha az elöregedő közösségnek energiára van szüksége, ha
életben maradni és fejlődni akar. Az azonosság életképessége az együttműködésben, ez pedig
a közösségben és a közös célban, az azonosan hit jóban rejlik.
A tudatban fejlett organizációk, egyre egyedibbek, egyre másabbak, ezért egyre rosszabbul
működnek együtt a tőlük egyre jobban eltérő nem elégségesen fejlett környezettel. A nagy
azonosságú alszerveződések együtt tudják azt, amit a tudatban fejlett egyedül, de azzal
szemben sokkal nagyobb tömegben, nagyobb energiaszinten oszlik meg e tudás, és ezért a
kivitelező képességük sikeres együttműködés esetén eredményesebb lehet. Az Isten egyik
lényeges igéje, a szóval és cselekedettel segíteni az életet, azaz információkkal, neveléssel és
ráhatással, fizikai példaadással. A fejlett egyediség tanítása nem elég, a tudás alkalmazás
nélkül nem elég. A példamutató tudás, az alkalmazott fejlesztés sikeresebben átadja a
hagyományokat, a követendő életmintákat. A nagy azonosságú, és egymással sikeresen
együttműködők a közös alkalmazásban, az együttes kivitelezésben általában ügyesebbek.
Lehet, hogy a cigányok (Romák) a tudatban statisztikailag fejletlenebbek a saját értékrendjüktől eltérő
más értékrendet támasztók aspektusából, de a családon belül (és a rokonságban is) sokkal nagyobb az
azonosságuk, és az egymással együttműködő képességük, ezért is eredményesebben erőszakolják ki a
közös akaratot. A dolgok kiokoskodásában az egész család részt vesz, összeadják az egyedenként
hiányzó tudásuk, de a családi ügy, a családfő által eldöntött egyértelmű dolgok végrehajtásban nagyon
jó a munkamegosztásuk, és eredményes a kevésbé demokratikus döntési mechanizmusuk.
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Hangyák és termeszek fejlettebb társadalmai:
Az emberben, az analóg bonyolultságba épülő szervezettség belül még viszonylag jól
működik, az energia elosztása megfelelő kiegyenlített. Ha a szervezeten belül nem kellően jól
változó, kevésbé forgó gócok, tartalékok, zsírpárnák alakulnak ki, a pillanatnyi feleslegek a
szűkös időkben a szervezet bármely részére felhasználhatók, és lehetővé teszik a szimbiózis
és a mikrokozmosz fennmaradását. Ha a szervezetben valahol hiány nagyobb támad, és a
belső elosztás jellemzően demokratikus, az energiatartalékok azonnal és könnyebben
mobilizálhatók. A nagyobb energiaszintű emberi társadalom azonban még nem jutott el erre a
fejlődési szintre, a tartalékokból csak vészhelyzetben oszt, inkább begyűjt és akkor is
felhalmoz, amikor már osztani kellene. Az életbe szerveződő együttműködés fejlettségét, a
korábbi életekben megszerzett tapasztalatok azonban jelentősen befolyásolják, és ha valaki az
ínség állapotát, a hiány állapotát tartósan átélte, megtapasztalta, akkor az adakozásban
fukarabbá, a tartalékokban elraktározóvá válik. Az ilyen szervezet akkor is gyűjt, amikor már
mások osztanak, mert lehet még rosszabb, és az időben véges dolgokat be kell osztani.
Ha megértjük, hogy a változás sűrűség felé fejlődés az élet gyorsulásához és egyre rövidebb
idő alatt megélhető, nagyobb eseményszámú életélmény megéléséhez vezet, ebből az is
megérthető, hogy az ilyen irányban fejlettebb életbe szerveződő részecsketömeg általában
rövidebb élettartamú, de az azonos idő alatt kevesebb életeseményt átéltekhez képest több
tapasztalattal rendelkezik. A kutyák általában értik az embert, de a hozzájuk képest sok
dologban még fejletlen ember általában nem érti a kutyák, általa kellően fel nem ismert
reakcióit. A lemmingek és az életüket gyorsabban élő, rövidebb életidejű fejlettebb
szerveződések együttműködésbe szerveződött részecskéi nemcsak a belső energia elosztását
szervezik meg demokratikusan, hanem a közösségek eleség és zsákmánykészletének,
valamint a tartalékok felhasználását is. Ha a sarkkörök közelében élő állatok az éppen
eleségben bőséget adó energiahullámon túlszaporodnak, az öregebb szerveződések, akik már
ismerik, hogy a bőség hulláma után az ínség hulláma jön, tömegesen nekivágnak a
környezetnek, akár óceánokat képesek átúszni új élettér felkutatása, és az életben maradás
érdekében. Valószínűsíthető az is, hogy a térnek induló idősebb és tapasztalt állatok nemcsak
az ínséghullám közeledése miatt hagyják el az életterüket, hanem azért is, mert az általuk
elszennyezett, a parazitáikkal túlnépesedett korábbi élettérben, megnehezül a továbbélés. Míg
a fiatalok sokkal eredményesebben veszik fel a küzdelmet az idősebbeknek már életunt
környezet másságával, addig az idősebbeknek el kell indulnia a nagy körforgásra.
Míg a természet más rendje szerint a fiatalok hagyják el az elöregedő, túlszaporodó
közösségeket, a lemmingeknél az együttáramló családok vágnak neki az óceánnak, és az öreg
állatok az utolsó leheletükig segítik a velük együtt utazó fiatalok sikeresebb életlehetőségét.
A fejlődés azonban nem csak a nagyobb egyediség felé haladva alakíthat ki bonyolultabb és
az életben sikeres együttműködéseket, hanem a nagyobb azonosság magasabb arányában is. A
termeszek, a hangyák és a méhek, valamint a halrajok kolóniákban szaporodó családjaiban, az
utódok sokszor egymással nagyobb azonosságúak, mint a herékkel, a hidegfúziós, több apa
által is megtermékenyített elődökkel.
A hangyák és e rovarok ideális szervezettségű igen fejlett, de fegyelmezett katonás,
hidegfúziós társadalomban működnek együtt, és a sérült, beteg rokonaikat az értelem és a
gazdaságosság utolsó morzsájáig gondozzák. Feltételezhető, hogy a sok alfajból, más
nemzetségből kifejlődő, egymástól is eltérő társadalmaik, jelentősen eltérő ritmusban
élhetnek, nem mindig értik egymást, de a nagyobb élőtömegű hangyáknál a kisebbek
általában a tudatban fejlettebbek, gyorsabban közlekednek, gyorsabban élnek. Ez bárki által
felismerhető, mert a nagyobbak és a kisebb tömegű alfajok találkozásakor mindig a
nagyobbak térnek ki. E rovaroknak sok nemzetsége fejlődhet ki évente, de a szaporodási
ciklusuk és a kirajzásuk az éves periodikához kötött. Ha az új nemzedékek kifejlődnek, a
kinevelt fiatalabb új anyával a fiatal utódok röpülnek ki, és eltartó-képes új környezetet
hoznak létre. A Föld felszíneként ismert sűrűségi határfelület felett, azon kívül élő méhek
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családjai évelők, több nemzetségűek, de a környezetváltozással szemben sérülékenyebbek,
védtelenebbek. A náluk fejlettebb dongók többsége már földlakó, a nagyobb védelmet és
kiegyenlítettebb környezetet adó talajba készíti a családi fészket. A már nem repülőképes
hangyák és a termeszek még nagyobb mélységekbe is lemerészkednek, és a téli
energiahiányos, zord időt a többnyire a hideg elől elbarikádozva, a fagymentes talajban töltik
el. E rovarok már évezredekkel korábban felismerték, hogy a periodikusan változó felszíni
hőmérséklet jelentős ingadozásait a nagyobb és kiegyenlítettebb szimmetriában változó talaj
képes kompenzálni, a szerveződési tél átvészelését megkönnyíteni. Ha a külső energiaellátás
csökken, a fejlettebb élőréteg felső határát, a fagyott réteg alatti talajt melegebben tartó
magasabb változássűrűség megóvta a rétegbe költöző túlélőket. A túlélésben sokat
tanulhatnánk e fejlett és magas együttműködő képességű rovaroktól. A talajban sok olyan
szerves életből visszamaradó bomlástermék halmozódik fel, amelyet a már fejlettebb még
kisebb tömegméretű részecskeszerveződések, a gombák és a baktériumok képesek felbontani,
és ezzel a bomlási hőenergiával folyamatosan magasabb változássűrűséget, és nagyobb
környezeti hőmérsékletet biztosítani a hidegebb ellen oda költözőknek. A fáknál fejlettebb
talajlakó és korhadékot fogyasztó gombák sikeresen szakosodtak e környezetre, és nedvesség,
katalizátor segítségével sok olyan életterméket készítenek, amelyet a tőlük másban magasabb
fejlettségű hangyák szívesen készleteznek, felhalmoznak és az általuk fogyasztható
energiában szűkösebb időkben, előszeretettel fogyasztanak. Ha egy jelentős felmenői
határfelületet keresztező téridős eseményben a bioszféra átmenetileg lakhatatlanná válik, és a
felszínen lévő fogyasztható táplálék elpárolog, vagy lefagy, elfogy, a talajba, kellő mélységbe
leköltözve az élet körülményeinek sokáig alkalmas hőmérsékletű, de másféle, fejlettebb
energiával ellátott élőrétegbe hatolhatunk. A túlélés attól függ, hogy az ekkori emberbe
szerveződő részecskék kellően együttfejlődtek e az idővel, és képessé váltak e közben vegyi
eljárásokkal a talaj menti rétegekből oxigént, és fogyasztható kis sűrűségű, reakcióképes
energiát adó anyagot felszabadítani. Sokféle vegyi reakcióval lehet a kövekbe, ásványokba
vegyült oxidációkból, a lefagyott vizekből oxigént kiszabadítani, de ez a nekünk még alapvető
elemi anyag, életforma csak a lét alapfeltételeit biztosítják. Az élethez azonban meg kell
tanulni az e környezetben megtermő, kellő folytonosságban termelődő élettermékeket
fogyasztani, felbontani, a változáshoz szükséges energiát az élőkörnyezetből pótolni. A tér
nagyobb krízisekor azonban nagyobb gondot okozhat az életünkhöz szükséges 1 atmoszféra
körüli környezeti életnyomás-érték jelentős megváltozása. Amíg a nagyobb életnyomás
egymáshoz préselve tartja a belül kisebb nyomása miatt közösségbe szerveződött életet,
addig, amikor e környezeti nyomástöbblet elvész, a megszokott életnyomásnál kisebb
nyomáson az egy atmoszférás környezeti nyomáshoz szokott élet többsége lebomlik, nem
tartható egy közösségben, hacsak jelentősen meg nem növeli az emésztését, a kibocsátását, a
belső életterének a nyomásesését, a megfelelő különbséget újra létrehozva. A kisebb
életnyomáson, csak nagyobb változás sűrűség mellett, és sokkal kisebb egységekben kell
visszafejlődnie az életnek, hogy a hőháztartásában is megváltozó anyagcsere mellett is
életként azonosított folyamatszimmetriában maradhasson. További jelentős problémát kell az
életnek átvészelnie, a megváltozó környezet hatásai, más, esetleg életellenes környezetet
alkotó gázai miatt. A magasabb impulzus sűrűségű időszak alatt, bomlásnak indul az ilyen
magas változás sűrűséget el nem viselő szerves élet, és az ionosan tisztább, nagyobb
azonosságú élet kap lehetőséget, eközben a lebomló szerves anyagokból felszabaduló gázok,
részecskék jelentős környezetváltozást hoznak létre.
A tudatfejlődés alternatív fejlődése, megkívánja a gyomorban élő, az elfogyasztható
táplálékot fellazító, elválasztó, legalább részben tovább bontó részecskéink együttfejlődését
is. Ha mindentől óvjuk a szerveződésünk, a hegemóniába és sterilizáció felé menekülő ember
téves utat választott. Az életváltozat azon fele, amelytől meg akarjuk védeni a szervezetünket,
szimbiota lény az élet azon másik felével, részével, amely szükséges a szervezettség, az
életszerű változás megmaradásához. A szervezetünkből kiirtott, kitagadott, eltávolított,
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látszólagos ellenségek, eleséget és táplálékot, energiát adnak fel a bennünk élő, őket fogyasztó
szimbiota alszervezeteink jelentős részének. Egyes nagyobb azonosságú alfajok gyermekei a
porban nőnek fel, mindent fogyasztanak és magas belső biodiverzitást, sikeres belső
védettséget alakítottak ki. Aki csak,,steril,, forralással, főzéssel stb. fertőtlenített táplálékot
fogyaszt, és a csak a belsőjében védetten élő szimbiotáit elkényezteti, leszoktatja a magasabb
fejlettségű táplálékról, az élethez szükséges küzdelemről, az, az emésztőrendszerét a múltban
megszerzett jobb állapothoz képest visszafejleszti. Az ilyen túlszelektált belső flóra nem
képes a magasabb biodiverzitású, a szabadban élő, túl sokféle részecskék tömkelegével
megbirkózni, ezért ha fordul a sors, az ilyen emberek nagy valószínűséggel gyorsan kihalnak.
Ha a belső emésztőflórát idejében hozzászoktatjuk a nehezebben felbontható
szerveződésekhez, a táplálék energia megszerzéséhez, az életben maradás küzdelmének, a
saját fontosságának a gondolatához, ezzel fejlődésre és életversenyre késztetjük. Az embertársadalmi evolúcióban az emésztőrendszer fejlődése elmaradt, rossz irányba és nem a
környezettel együtt fejlődött. A haladás és a fejlődés meg nem értett iránya, lehetőségei nem
készítették fel az emberiséget az esetleges másféle életre, és - ha fordul a sors kereke, - a másféle,
fellehető, nem készen kapható táplálék fogyasztására. Ha jelentős környezetváltozás éri a
bioszférát, a lefagyó tengerek és a lefagyó tundrák alatt a melegben és bomlóképes vegyületek
felhalmozódnak, és a talajban továbbzajló ionos evolúció átveszi a változtatóképes energia
átalakítását, termelését, az impulzus keltését. Bár a talajréteg alatti energia aránya a nagyobb
sűrűség és a nagyobb változássűrűség felé tolódik el, de amely szerveződések bontásra
szakosodott részecskéi, megtanulják ennek az energiának a hasznosítását, tovább élhetnek,
tovább fejlődhetnek. Igaz, hogy az ezekből az egyre nagyobb hatóképességű, az energiát
egyre gyorsabban átalakítani, a problémáikat egy pillanat alatt megoldani képes lényeket, egy
idő után már nem lehet embernek nevezni, részben talajlakó szimbiotákká válnak, de túlélnek
és az evolúciójuk az ionos evolúció felé fejlődik. A hangyák és a földlakók többsége a
fészekbe hordott szerves anyagok bomlásakor felszabaduló vegyi és hő energiákat hasznosítják,
kellően nedvesítve, szellőztetve, változtatható környezetbe szabályozzák a fúzió és a bomlás
megfelelő arányát. Képesek fogyasztható gombákat és nekik szükséges más élettermékeket,
életvegyületeket termelni. A talajlakóvá váló élet egyre nagyobb egységbe épül a vele
együttváltozó környezettel, egy idő után már szinte eggyé, és a természet részévé válnak. Míg a
nagy és külső életköröket megjáró részecskék a talaj-menti sűrűségi határfelülethez
viszonyítva a makrokozmosz felé távoznak, addig a nagyobb változássűrűség felé haladó,
fejlődő élet a bioszférán belül lévő, a nagyobb változássűrűségű belsőbb élőrétegek felé
távozik. Az élet fejlődése – miképpen nem is itt kezdődik - nem áll meg a bioszférán, az a
bolygómaghoz közelebb lévő élőrétegekben a kovalens állapot további ionizáltabb vegyülési
lehetőségein át az arany és az elporladás, de az egyre nagyobb sűrűségben élés felé is tovább
fejlődik. A nagyobb sűrűség felé vivő fejlődési út végigjárása, az izotrópabb környezetből
elinduló, az egyediség felé fejlődés legalább hét szintet tartalmazó periódusos fejlődés
végigfejlődése ismét a nagyobb sűrűségben és a nagyobb változássűrűségben is életképes
állapot, az alkalmazkodóképes rendezettebb állapot felé vezet. A bolygómagban, a felmenői
szent keresztáramlásban ismét átalakulva életképes marad az ionizáltabb, sokkal jobban
gerjesztett izotróp környezetbe, ezért lehetőséget kap, a körfolyamatok ismétlésére, vagy még
jobban elporladva, nagyobb áthatolóképességű állapotra vissza és átfejlődve a felmenői
csillagrendszerek még nagyobb változássűrűségű szintjeinek az átélés közbeni
megismerésére. Az idő útján a jelenből a jövő felé fejlődés egyik útja az izotróp, kellően keveredő
vegyes környezetbe vezet, a nagyobb azonosságú környezeti közös isteni térbe, a tér és az élet
megértése és megfelelő elfogadása felé, vagy és a valamilyen szakosodásban a legfejlettebb, de
másban jelentősen visszafejlődött, szelektált élet továbbfejlődhet a múlt és a kezdet felé is vezető,
egyre nagyobb változás sűrűségű, egyre nagyobb tömegszámú felmenői rendszerek felé. Miközben a
fekete gazdaság kiszámíthatatlannak látszó téridején is többször áthaladó élet megismeri a szélsőségek
különleges és egyedi állapotait, a csillagokból és a galaxisokon átvezető életutak mindig visszavisszatérnek a nagy és összefüggő közös csillagtér-közi életóceánba.
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Az ötödik dimenziós melegfúzió felerősödése és kiterjedése, az élet kifelé, az egymással
keveredés felé szorulása:
Megfigyelhető, hogy a talajrétegben megnőtt az aktivitás. Ez nemcsak egyes talajlakó
baktériumok intenzitásának a növekedéséből észlelhető, hanem a talaj menti belülről
gerjesztett változás sűrűség olyan nagyon megnőtt, hogy a kevésbé fejlett, érzékenyebb fák és
növények pl. a kajszi, de a mandulánál is megfigyelhető talajtól 2 m-nél nem messzebb lévő
levelei tiszta szitává lyuggatottak. A fényképeken bemutatott lyukacsos levelek egyes
túlgerjesztett élet jelenlétére utal, amely tűzhalálként, elsárgító, leszárító, mézgás energia
átalakító, rontó betegségként támadja meg a növényeket és már az élő egyéb kultúrákat is.
A csonthéjas kajszi és a mandulafa különösen érzékeny a túl nagy változás sűrűségű
részecskékre, amelyek előszeretettel választják, fogyasztják azon náluk, ebben a dologban
fejletlenebb, ezért általuk teljesen kiszámíthatóan, kiismerhetően fejlődő környezet
részecskéit. Az élet azért halad az izotróp, kiszámíthatatlan környezet helyett a nehezebb, de
általa kiszámítható akadályokkal telitűzdelt életcsatornákon, mert a túléléséhez szüksége van
a környezet kiszámíthatóságához. Ha a környezet kevésbé fejlett egy életformánál, ami az
egyik életforma rendje, akkor a kevésbé fejlett környezeténél fejlettebb élet e neki átláthatóbb,
és kiszámíthatóbb környezetben életképes marad, ezért e védett, legalább egy, vagy két
dimenzió irányából árnyékolt, szűrt hatásokkal rendelkező élettér környezetben képes
továbbfejlődni, átalakulni, és életváltozásban átélhető élményeket szerezni. Ha azonban
sokkal nagyobb, vagy gyorsabb hatóképesebb, fejlettebb részecskék törnek be az életterébe,
az ilyen ellenséges, túl gyorsan változó környezetben megélni nem képes élet kifelé húzódik a
kiszámíthatóbb, vagy és a még a múltabb állapotában változó, kisebb energiaszintű, ezért
általa uralható, befolyásolható élőrétegek felé fog fejlődni. A nem elég gyors változtató és
megértő képességű élet kiszorul a neki túl gyorsan és követhetetlenül fejlődő, a fúziójában is
túl gyorsan szaporodó élőrétegekből. A változást és a fejlődést energiával, és változtatóképes
részecskék termelésével, (fúzióval) tartani nem képes, azaz energiahiányossá, eladósodóvá, a
készleteit és a lehetőségeit felélő, a termelésénél többet és gyorsabban vesztő, fogyasztóvá
váló élet egyre többet fogad be a környezet, nem elég nagy azonosságú hatásaiból, amely
miatt az azonossága hígul, a belső környezete egyre jobban izotrópabbá, sokfélébbé válik. Ez
a már a túl nagy azonosságú, megújulni maguktól nem képes szervezetekbe behatoló, és a
szervezetek belsejében, az ötödik dimenzióban, mikro méretekben elszaporodó, és onnan
kifelé és a tömegben megfelelően fejlődve egyre nagyobb rétegekre kiterjedő másság egyrészt
gyorsabban szaporodik, gyorsabban fejlődik, mint a korábbi életteret foglaló, másrészt, azzal
hogy gyorsabb életritmusban képes élni, idővel mindenképpen a mennyiségben és hatásában
lelépi a megfelelő életteret-kitermelőket. A belső rétegeket felélő fogyasztók egyre kijjebb
haladva a külső rétegek felé lényegében követik a kifelé, a még élhetőbb zóna felé kiszoruló
nyájat, és mint a ragadozók a tápanyag, energia feladást adó csordákat, rétegről rétegre
kiszorítják a nekik energiát termelőket és feladókat. A fejlett vírusoknak, vagy ennél is
gyorsabban szaporodni képes még kisebb tömegszámú, de nagyobb áthatolóképességű
mikroszervezetek, eközben fejlődnek, nő a bonyolultságuk, a szakosodásuk, a fejlettségük, és
azon korábbi élettereket, szimbiota rendszerű szervezeteket, amelyeket megtámadnak, a fő
életcsatornákon át, a légtér alsóbb zónájáig mindenhová eljutnak. Arról lehet megismerni a
gyökérkapcsolt, a talaj közelségéhez közvetlenül ragaszkodó mikrobák jelenlétét, hogy a
talajszinttől felfelé támadva egyre kisebb a hatóképességük, azaz amíg az alsóbb rétegekben,
egy-két méterre a talajtól igen aktívak és szinte minden kevésbé fejlett életformát
elpusztítanak, 2,5 - 3 m felett már átlagosabb és kiegyenlítettebb állapotba fejlődnek a külső
izotrópabb térrészekből érkező, hidegfúzió szervezetekkel. A jelenlegi átlagos fejlettségű,
nagyobb szimmetriában lévő élethatár a talajtól 2,5 m-re, tehát már az ember által lakott
élettér természetes felső határáig terjed. Hiába megy a talajbeli átlagos melegfúziós élethatár
hegynek le és fel, a támogató talaj domborulatait követni képes fertőzés térpárhuzamos talaj
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feletti, és az ember életterét is már telítő réteget hoz létre. Valószínűen köze van a madarak és
az állatok, a baromfik és ezeket fogyasztó szervezetek betegségéhez, a macskákat már elérte a
hatás, és az emberiség is az uralmuk alatt tartott réteg szférarészében él. A jelenség és a
hatások azonban már régen eltérő irányok felé szakosodó, gombákba, bakteriális és virulens
vírus szervezetekbe fejlődtek. A csonthéjasok Moníliás gomba betegségei valószínűen éppen
úgy a tűzelhalást okozó Erwinia armylovona baktérium közös őseire vetíthetők vissza, mint a
biológiailag az emberhez közelebb álló gerincesekre, a madarakra, a macskákra is ható
madárinfluenza. A differenciálódás és a szakosodás lehetősége valahol a múltban már
többféle fejlődési ág felé differenciálta az ellenünk sikeres élettörzset, amelynek egy része a
gombás, más része a vírusos, harmadik válfaja a már ezeknél is bonyolultabb bakteriális
szervezete felé. Várható, hogy egyre nagyobb energiaszinteken, egyre nagyobb
bonyolultságban is megjelenik az újabb sikeres mutáns, lásd a HÍV vírusok túl nagy azonosságú
szervezetek közötti közvetlen fizikai érintkezésben kifejlődött változatait, amely már sejtszintű elhalást
és lebomlást válthat ki, és ezzel szervezeti szinteken okozhat összeomlást, elhalást. Mivel a
réz alapú növényvédelmi készítmények viszonylag jól hatnak ellen, ennek alapján
valószínűsíthető, hogy a rézhiányos környezet elősegíti a virulenciát, és a szaporodásukat. A
Mengyelejev rendszerezésében megismert fejlődési sort, állapotot is reprezentáló rendszer
szerint, minden szintnek, - még akkor is, ha közvetlenül nincs jelen, - megvan valahol az
antigénének tekinthető fogyasztója. A Mengyelejev rendszerezésében megismert elemi sornál
általában megfigyelhető, hogy egy adott fejlettségű szervezettségre ellenhatású vegyület,
szervezetség analóg, de magasabb bonyolultságú szintjén éppen ellenkező irányba fejlődő
szervezetek között keresendő. Tehát egy sorral lejjebb és egy oszloppal a halogén állapot felé.
Ha a beáramló szervezetek ellen hatnak a réz és az alumínium készítmények, ez alapján a
fejlettsége szerint a betolakodó vendégek fejlettebbek az általuk fogyasztott második
periódusbeli szerves alapot adó életanyagoknál, a szén, Oxigén különböző vegyületeinél.
Valószínűsíthető, hogy vagy az Oxigént, vagy a szenet ki tudják szorítani az élettani
folyamatokból, de nem elég fejlettek a harmadik generációs, periódusos szint halogén szakasz
felé fejlődő Alumínium, foszfor, Klór sorára, és ellenhatásban megfékezhetők a negyedik
periódusos rendszer d mezős elektron cserére hajlamos, fémes sorával, a Nikkel, Réz és a
Cink állapotú, tartalmú szervezetekkel. Ez alapján, ha a Mengyelejev rendszert egy neutrális
tengellyel, (nemesgáz vonallal) rendelkező felcsavarodott, több rétegű henger, vagy és gömb
alakú azonosság térbeli szerkezeteként képzeljük el, (lásd az Aspektus könyvekben bemutatott
gömbszerkezetre csavarodó életspirál szerinti állapotfejlődési, elemsori elrendeződést). E rendszerben a
magasabb szintű, nagyobb bonyolultságú melegfúziós előd részecskék egyre beljebb, egyre
belsőbb rétegekben vannak a henger, vagy gömbszerkezetként az őseik köré csavarodó, a
bonyolultság felé leágazásban a kezdeti életforrást adó életspirálon, akkor az egymásnak
ellenhatású antirészecskék a gömbszerkezet ellentétes irányában, egy réteggel beljebb
keresendők. Az egymással szemben fejlődő, befelé haladó spirálban beérkező fogyasztók
antianyaga tehát a kifelé menő melegfúziós sor még kellő elektroncserére hajlamos elemei, a
réz és kolóniái, akkor a betolakodó, túlszaporodó életformát a Klór, Argon, Kalcium, Kálium
Szkandium rokonság környékén kell keresni. Mivel a Moníliás vegyület egyik
következménye a túl magas hőfokon élés, a hidegfúziós részecskék elpárologtatása,
elgőzölögtetése, azaz elektron hiány, túl melegfúziós állapot kifejlődése, a túl magas impulzus
sűrűség másik eredő következménye a mézgásodás, a túl nagy azonosságú, a környezettel
nem vegyülő, belterjes állapot, azonosság szaporítás, (rákosodást eredményező) folyamat
kialakulása mikroszinten. Tehát a rossz irányú fejlődés, a túl nagy azonosság és a túl magas
változássűrűség ellenszerét, a kifejlődött állapot hígításban, a genetikai változatosság
növelésében sikeres, sok elektroncserét adó fejlettségben, a jó elektromos vezetőkben kell
keresni. Ezek szerint a lokális állapot a Moníliás és az Army jellegű túlszaporodás,
következmény, a rossz keveredés, a túl erős helyi szervezeti nyár kialakulása. A helyi
állapotokból a magas változás sűrűség, és az utánpótlás hiányának a következményeként
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nagyon kiszorultak, eltávoztak a nagyobb áthatolóképességű fiatal analóg fejlettségű saját
részecskék. Ezek ellenanyagú hiánya, a térrész utánpótlásának az elfogyása, a helyi közösség
elöregedése, ellenálló képtelenség felé fejlődése miatt, a környezetből túl sok nagy
áthatolóképességű, más idegenebb szervezetekben, pl. környezetbeli csillagokban megbarnult,
megpörkölődött, kiégett, a szervezetek ötödik dimenziójában túlhevült, túlszaporodott
elektron jellegű fejlettségű, a lendületben dús kinetikai energiára szert tett részecske érkezett
be. Csak azon fejlettségű szervezetek alkalmasak az időre jutóan túl sok beérkező
megfékezésére, amelyeken ezek az indulatos beáramló részecskék fennakadnak, elakadnak,
megszűrődnek, elterelődnek, párokba kötődnek, és ezzel az utódaik is lefékeződnek,
genetikailag felhígulnak. Míg a beérkezőknek teljesen antigén ellenhatású szervezetek éppen
akkor növelik a helyi impulzus sűrűséget, amikor ez már káros, és ezzel tovább feszítik a már
amúgy is túlfeszült állapotokat, az egy generációval idősebb, már tapasztalt szervezetek már
nem olyan hevesen szaporodnak, éppen-csak érintkeznek, elporlottabban, kisebb
tehetetlenséggel könnyebben kitérnek a nagy lendülettel hevesen és türelmetlenül beérkezők
útjából, és közvetlen impulzusba bocsátkozás helyett a fiatalabbakkal közös lamináris, felületi
életáramlásokba, genetikai hígításba, terelik az idegeneket. Az egyidejűleg leadott túl gyors
energia átadásra kényszerítés, leállítás, közvetlen ellenállás helyett, befogadják, a helyi
közösségnek hasznos folyamatokba terelve egymással megfékezik az idegeneket, megtanítják
a Tao iskolájában másokkal sikeres, azonos tudati rendezettséget eredményező
együttáramlásra, életáramlásra. A természet így védi ki a betolakodókat, és a szent
keresztáramlásba terelve, folyamattá szabályozzák az éppen időegységre jutóan, a fellendülő
energiahullám beérkezésekor a túl sok egyszerre beérkező lendület átalakuló,
kiszámíthatatlanná tevő hatását. A radikális áramlások felületi áramlásokba terelésével a
gyors hullámok részecskéi nem olyan gyorsan, lefékeződve, időkésébe kerülve terjednek
tovább. Ha a beérkező nagy azonosságú részecskehullám egy a környezetben nova állapotba
került felmenői szervezettségben, az átalakulás és a részecske szaporodás, a fúzió helyi
megszaladásakor alakult ki, a környezeti térbe szétrajzó, túl nagy azonosságú, túl heves
részecskék, az ellenállás helyett a párválasztásba segítő folyamatokban életáramlásokba
terelődnek. Amíg mások háborúznak, Te csak házasodj Ausztria sikeres politikájának ez a háttere.
Tehát a biodiverzitásában kiégett, elszegényedett életformák támadásának a felerősödése
várható. Azonban mint a skorbut a C-vitamin adagolásával, valószínűen ez az életforma is
féken tartható, ha a neki leginkább hiányzó, az egyensúlyához szükséges ellenhatású
szerekkel kellő szimmetriában tartjuk a hatását, és nem engedjük tömegesen a saját
minőségében, azonosságában elszaporodni. Ehhez keveredésbe, genetikai vegyülésbe segítés
szükséges, azaz az orvosság a Te csak házasodj Ausztria nyomán megismert
párkapcsolatokba, függőségekbe, kötődésekbe és már szabályozott, veszteni valóval
rendelkező állapot kialakulása, anyag, több energia és kellő helyi tér átadás után a másokkal
azonos tudati állapotba, rendezettségbe terelés. A Homeopátiában is megismert
hatásmechanizmus, a szimmetria helyreállítására, a kutyaharapást a szőrével itt is tetten érhető. Az
azonos bejövő hatású szervezeteket, saját antirészecskék hiánya, túl nagy kisebbségbe kerülés
esetén, az azonos hatású, más irányból beáramló, kellő azonosságú, tehát azonos célra, piacra
törekvőkkel kell és lehet megfékezni. Az egymásra közvetlenül nem hatóképes, nem impulzus
képes, paralel, párhuzamos áramlási rendezettségű befelé, vagy kifelé, a saját akaratából
egymás mellett eláramlani képes áramló részecskék áramlási irányát, kicsi ezen irányokat
állandóan megváltoztató eredővel kell módosítani, egészen addig, amíg egymásra kellően
kölcsönhatóképes, egymást megfékező, a téren és a kapott időn osztozó állapot ki nem
fejlődik. Az idealizáltan északról a dél felé, és a délről az észak felé, azaz az egymással
párhuzamos irányban nem teljesen szemben áramlók, a lineárisan sorosan rendezett
hidegfúziós beáramlók egymásra közvetlenül nem kölcsönható képesek, de azonos célokra,
azonos piaci szegmensekre terelődők már kölcsönhatásra, és egymással életversenyre, testi
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érintkezésre, osztódásra és a kiváltott irányváltásokban a lendület fékeződésére bírhatók. Az
elöregedő, szimmetriát vesztő szervezetek belső ötödik dimenziójából kifelé, és a más
szervezetekbe, a nagyobb azonosságú tércentrumokba befelé áramló, a túl nőies életteret
elhagyó nőies részecskék, és a már túl férfias, túl rendezett, hidegfúziós életteret elhagyó, itt
elértéktelenedő, feleslegessé váló - hozzájuk képest – férfias, radikális részecskék a harmadik,
idősebb, nagyobb tudati szimmetriában fejlődő, katalizátor, átlagosabb réteg segítsége,
beavatkozása nélkül, lényegében nagyobb kölcsönhatás keletkezése nélkül vagy elmennének
egymás mellett, vagy egymásnak áramlanának, ami helyileg túl magas energia átalakulással,
feszültség és hőmérséklet növekedésével jár. Az adott és már energiahiányos téren átáramló
eltérően fejlettek helyi térben kölcsönhatásba segítésével, egymásra fogékonyabbá tételével az
átáramló energia is aktívabb és helyben energiát leadó impulzusba vezethető, e folyamatból
kevés befektetéssel folyamatosan szabályozható energia nyerhető. A hatás azonos tüneteket
kiváltó a helyi szimmetriát megbontó inváziós, hidegfúziós, beáramló szervezetek, mint az
országunkba beáramló nagyáruházak, kezdetben eltérő profilú, egymást elkerülő politikája,
azonos helyi igény keltésével, befolyásolásával azonos irányokba, életcsatornákra, beszerzési
igényekre terelhetők, ezzel nemcsak azonos célterületre, a helyi források begyűjtésére, hanem
azonos árukba, szolgáltatásokba tereléssel egyre nagyobb azonosságba, és egymással szemben
áramlásra terelhetők. Ebben az állapotukban lefékeződnek, a nagyobb tömegszámú környezet
szereplői által megfogalmazott igények teljesítésére, helyi alapanyag és termelői
áruvásárlásokra, helyi munkaerő foglalkoztatására, vagy és helyi értékalapú kölcsönök
kiadására, az energia centralizált visszagyűjtésére terelhetők. A kisebbektől és a kevésbé
fejlettebbektől elvonják az energiákat a nagyobbak, a fejlettebbek, ezektől a még fejlettebbek, a még
nagyobb tömegszámúak, akiktől a nagykereskedők és a bankok, akiktől pedig az állam valamilyen
fondorlatos törvénymódosítással, a régebben érvényes törvények, szerződések, a környezeti feltételek
megváltoztatásával, idővel visszaszerzi, amit azok sikeresebben begyűjtöttek a környezetből. A
fejlettebb államok és szövetségek, szervezetek elvonják a kisebb és még tapasztalatlanabb, vagy és a
tömegszámban, az időben visszafejlődött, kisebbre osztódott államok által begyűjtött energiákat, tőlük
pedig elveszi az isteni környezet. A lefölözött, központosított energiák egy része mindig közvetlen
visszaforgatásra kerül, míg az elvont rész egyre nagyobb tömegszámú szintek felé, az isteni közösség
újraosztó szervezetei felé továbbítódnak, ott és éppen akkor használódnak fel az élet javítása, vagy és
fejlesztése, a jobb, de legalább nem gyorsan romló jövőbeni életlehetőség fenntartási céljára. Mivel
azonban az energia idővel értéket, lendületet veszít, nincs értelme a tartósan tárolt begyűjtésének, a
forgalomból túl nagy időre kivonásának, csak átirányításának. Az energia imádja az élet körforgásait,
a változatos és érdekes, élményekben dús életet ezért, mint változtatóképes hatás, állandóan helyet és
téridőt cserél, újraosztódik, és mint a cápák a közösség óceánjaiban még újabb életáramlási, keringési
körfolyamatokra, állandó áramlásra kényszerül. Csak a pénz, az energia az, amely az önmagával
párosodás esetén is pénzt és mennyiségbe átfejlődő, nagy azonosságú de folyton híguló, a
mennyiségében növekvő, de a minőségében és az értéktartásában romló csökkenő értéket szül.

A tűzelhalást is okozó, a madárinfluenzát és az embereket is megbetegítő HN1 vírus néven
ismert, nagy változássűrűség feldolgozására képes életforma, genetikai utódágai behatoltak a
belsőbb antenoszférai rétegekből a bioszférába és a bioszférában élő szervezetek ötödik
dimenziójába, a még csak a belső dimenziókban fejlődő jövőjébe, és elkezdte módosítani a
nagyobb szinten későbben kifejlődő jövőt. A növényvédelemmel foglalkozók már évtizedek
óta ismerik az eddig mérsékelten szaporodó, eddig egyensúlyban tartható, de korábban is
jelen lévő, különféle irányba szakosodott mikrobák túlszaporodása, a téridő nyerése azt jelzi,
hogy az ember által is megváltoztatott környezeti feltételek egyre kedvezőbbek – az általuk
elhagyott kedvezőtlen hazai térállapothoz képest a tömeges elszaporodásukhoz. Tehát olyan
életminőséget alakítottunk ki, hoztunk létre tudatlanul, akaratlanul, amely ideálisabb e
létforma elszaporodásához, az ionizáltabb életforma tömeges minőségbe épüléséhez. A
gombás szakosodók a sok szerves anyag jelenléte, a biodiverzitás meggyengülése, a túl erős
hajtatás, vagy és a nem megfelelő környezetben egyes fontos hatóanyagok hiánya, mások

126
túldúsulása miatt, nedves, párás, nekik ideális melegebb, nagyobb változássűrűségű
környezetben tudnak elszaporodni, amelyben a magas változás sűrűség mellett az átlagos víz
katalizátor jelenlétére is szükség van. Ez az ideálisabb állapot kialakulása, nagyobb áthatoló
képességű fejlett részecskéknél gyorsabb vegetációt, gyorsabb fejlődést hoz létre. A
vírusoknál szintén a három életfeltétel egyszerre jelenléte szükséges az életfolyamat
folytonosságának a megmaradásához. Az ellenanyag, a hiányzó antigének, az életformát
fogyasztó hidegfúziós, a környezetet hűtő részecskék nagyfokú hiánya, átmeneti kihalása, a
megfelelő és elöregedett, túlfogyasztóvá váló életforma, energia adó réteg többségi jelenléte,
(azaz az éghető anyag kritikus tömegen felüli jelenléte), és a harmadik feltétel az oxidációt, az
elöregedést és az elhalást okozó gyulladási hőmérséklet kialakulása. Ez a feltétel a
fogyasztásnál nagyobb változás sűrűségű életforma szaporodásával biztosítja az élőrétegek
lényeit lelépő életanyag előre törését.
Lehet, és valószínű, hogy ehhez hozzájárul az is, hogy a Nappal együttáramló bolygónk már
áthaladt a Napi nagyszülői réteghatáron, az ekliptikán, a határozatlanság potenciálgátként
ismert téridején, és az eddig hidegfúziós csillagtéri környezetben közelebb kerültünk egy a
melegfúzióban fejlettebb felmenői csillag, nagyobb változás sűrűségű rétegéhez. A
környezetünk kétségtelenül gyorsan és jelentősen változik, amelynél nem szükségszerű
kiváltó ok, csak rásegítő, együttható következmény az élőrétegünk és az eredő melegedése, az
élet természetes gyorsulása. Az ekliptikán dél felé áthaladó Földbolygó (nagyobb részecske
szervezet) a korábbi hidegfúziós, rendezettebb eredőjű, férfias felmenő domináns teréből,
élőrétegéből, egy melegfúziósabb csillag dominanciája által uralt élőrétegbe, megváltozó
környezetbe került. E rendszerben több támogatást kapnak a melegfúziósabb, gyorsabban
változó, ebben fejlettebb fogyasztó szervezetek. A környezetből beáramló melegfúziós
eredőjű, nagyobb változás sűrűségű részecskék azonban nem a külső, hidegfúziós eredőjű,
nekik még ellenséges rétegekben szaporodnak, gyülekeznek, hanem e nekik is átláthatatlan
ellenséges területen, a fekete gazdaságokon szinte észrevétlenül áthatolva, beáramolva, a
genetikai változatuknak megfelelőbb környezetet, és ellenhatást, szimmetriát adó belső
rétegekben vernek tanyát, telepednek le. Innen indulnak el a külsőbb és a minőségükben még
fejletlenebb rétegek meghódítására, zsákmányszerzésre, a melegfúziós eredőjű, velük
nagyobb azonosságú élettér növelésére. Az is lehetséges, hogy a melegfúziós gyökereihez még
közelebb lévő, nagyon melegfúziós eredőjűvé vált levélzet szinte tálcán kínálja a lehetőséget a külső
izotróp térben élő hidegfúziós szervezetek beáramlásához, a párosodáshoz. Ez esetben azonban nem
tudatlan és szinte nyílegyenesen áramló részecskéket kell keresnünk, mert ezek ez esetben a felső
rétegbeli leveleket is átlyuggatnák, hanem olyan tudatos és célzottan érkező részecskéket, amelyek csak a
melegfúziós, túl elnőiesedett eredőjű levelekre hajtanak, azok okoznak anyaghiányos lyukakat.

A megbetegedett fáknál a nagyobb változássűrűséget mutató levél barnulás, leszáradás, a
mézgásodás, a vékonyabb egy és kétéves fiatal ágak ráncosodása, kiszáradása, életáramlásra
alkalmatlanná válása, a Monília tipikus tünetei láthatók. A tűzelhalást is okozó életforma
alulról kifelé, a talajtól a felsőbb, külsőbb ágak felé terjed, de közben besűríti, gyantásítja,
mézgás ragacsos vegyes, nagyobb energiasűrűségű állományba szervezi át a megtámadott fák
korábban illékonyabb, folyóképesebb fanedveit, vérét. A nagyobb átlagos sűrűségbe épülő
életformákban a térfogati tömegre jutó egymással túl nagy azonosságú részecskeszám sokkal
magasabb, de nem ez a fő gond, hanem hogy az önmagukkal a legnagyobb azonosságú
mézgás, gyantás elporlódott, megsárguló részecskék olyan nagy sűrűségben töltik ki a főbb
életcsatornákat, hogy a hagyományos életkeringés, a nedvesség keringése lefullad, leáll. Az
ilyen folyton akadályozott szervezettségben a végekre, egymáshoz nem jutnak el a fiatal és a
kocsányba beragadt, de erőben dús, de a minőségben és a sokféleségben erősen hiányos
részecskék. Bizonyára nem véletlen, hogy ezek a szénhez hasonlóan az elszenesedés, a
kiégetlenség, az oxidációt, az elhamvadást elkerülés felé fejlődő, energiában egyre dúsabb
életképletek, olyan antioxidánsok, amelyek nem voltak képesek kellő másságú, hozzájuk
mérhető fejlettségű, őket az indulataikban megfékezni képes antipárokat találni. E részecskék
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ezért a saját nagy azonosságú környezetükkel belterjes szaporodásban erősen biodiverzitás, a
sokféleségben hiányos túlfejlett életanyagokat, az átlagos életnek rontó hatású életminőséget
hoztak létre. Ez a mézgás anyag tavasszal, a fák energiaáramlásának a felgyorsulásakor
mindig felszaporodik, de a nyár folyamán elpárolog, ki és szétterjed, és amely szervezeti
részbe, erősen melegfúziós állapotban eljut, ott olyan magas változás sűrűség alakul ki, amely
a levélzet összekötő rétegeit, részecskéit elpárologtatva, a Noszthy hatással a Tóth Mari féle
egyszerű szervezeteket elégetve anyaghiányos folytonossági hiányokat, lyukakat hoz létre az
általa megváltoztatott levélzeten. A dorbézoló túlfejlett, unatkozó szervezetek hatására később
a lyukak mennyisége és felülete növekszik, amely a levélzet leszáradását, energiáik átadását, a
fát és a szervezetét egy idő után uraló szervezettel hasonlóvá, az utódjaiban is olyanná váló
fejlődését okozza. A nagyobb változás sűrűségben elpárologtatott, eltávolított, a rétegből
felfúvódva eltávozó oxigén részecskék után a visszamaradó életanyag túl agresszív, és
egymással párosodó, közvetlen érintkezéses impulzusba kerülő, túl férfias, de egymáshoz
képest még mindig nemi hormonokban is differenciált homoszex-kultúrás életanyaggá fejlődik.
A hőt és feszültséget elszállító, a gyöngéd és érzékeny részecskéitől megfosztott réteg egyre
erősebben centralizálódik, önmagával túl azonossá és nagyon nagy energiasűrűségűvé válik.
Mikroszinten ez az állapot a szimmetriaréteg elvékonyodásának, az egymáshoz képest túl
melegfúzióssá, és túl hidegfúzióssá fejlődő réteg elszigetelődésének tudható be, amelyben a
vegyes átlagos elszigetelő réteg szimmetria gyűrűje, rétege egyre vékonyabbá válik, és ha a
két egymásnak ellenséges, irányba fejlődő, de már kölcsönható képessé váló réteghatár eléri a
közvetlen fizikai kontaktus lehetőségét, az átlagos réteghártyát szétszakítva, nagy
energiaszintű globalizációt okozva nagyméretű petesejt megtermékenyülését váltja ki.
Ilyenkor a korábbi átlagos réteg idősebbé válva differenciálódik és kiszorul az anyai
legvédettebb méhi térrészéből, és a környezetbe kerülve oldalági életgyűrűt, folytonossági
spirált, védelmet ad a már fejlődésnek indult újabb, nagyobb szimmetriában a centrális
részben fejlődő, sikeresebben keveredő kistestvérének, a testvéri utódjának.
6. ábra. A melegfúziós részecskék előtörése, élettér nyerése
A magas széntartalmú talajjal rendelkező
Pécs-Somogyi volt bányaterület
szomszédságában már igen magas a
talajszinttől felfelé 2,5 -3 m magasságig a
részecske intenzitás, kaotizmus. A
környezetben lévő kajszi és mandulafák
két méternél nem magasabban lévő ágai
erősen mézgásodnak, a levelek tiszta
lyukacsosak, a fák a termést elvetők.
A környéken a máshol természetes talajakó és erdei életszférák nagy része erősen biodiverzitás
hiányos, hiányoznak a tücsökméretű rovarok, a rágcsálók, és a hiányzó életszintek fogyasztói is
szenvednek. A máshol önellátó macskák itt éheznek, elbutultak, csak az ember által a területre
szállított mesterséges táplálással tarthatók fenn. Öt éve megfigyelt generációváltásaik nem mutatnak
mennyiségi növekedést, az újabb kismacskák megérkezésére a fiatalabb előző generációk
elpusztulnak, felszívódnak, átépülnek az újabb nemzedékekbe. Gyorsított makroevolúció folyik.
A mellékelt fényképekkel lehet bizonyítani a bioszférai élet és a Földbelső melegfúziós felerősödését,
a belső gerjesztettség belülről kifelé haladását, a melegfúzióssá váló életterünk egyre erősebb
túlgerjesztését. Az időben szaporodó impulzusokban, nagyon nagy áthatolóképességű fiatal részecskék
keletkeznek, amelyek kiáramlanak a környezetbe, és a nekik életet és indulatot adó felhevült szüleik
besűrűsödnek, elöregednek a föld belsejében. Nem csoda, ha a tektonikus erők a növekvő belső
feszültség, az egyre erősebb gerjesztettség miatt megerősödnek és kitörnek. Ráadásul a talaj feletti
légrétegekbe kidobott hamu miatt a légréteg szűrő és árnyékoló képessége, az egyébként nem
kölcsönható frekvenciák felé is jelentősen megnő, és a kívülről egyre gátoltabban beérkező, vagy a
belső rétegekbe már elégséges mennyiségben be sem érkező hidegfúziós részecskék kellő hűtésének,
rendezettség növelésének az elmaradása miatt a belső fúziós megszaladása várható.
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A jövő fejlődése:
Az egymásnak áramló, elporlasztó impulzusokban, a már kevesebb elöregedett nagyból lesz a
sok és fiatal kicsi, és a szaporodáshoz vezető folyamatokban keletkező, a múlt távlatából
útnak indult, a jövő ismeretlen távlatai felé vesző részecskék hatásbuborékon kitáguló
egységnyi változtató képessége más mezők felé száguld, ott fogja módosítani a jövőt. A jövő
a más mezők, más helyszínek, eltérő időzónák múltjából a jelenen átfejlődik, de a múlttá váló
események hatásainak minden töredéke később visszahat, valahonnan visszatükröződik a
jövőre. Az időben gyorsan változó mezőkben keletkező impulzusokban elbomló részecskék
egy része, a mezők változás sűrűségben és energiában fejlettebb belseje felé, a gyorsabban
változó jövő kisebb tere, a mikrokozmoszként is azonosítható szervezetek belseje felé
száguld, de a másik fele a kívülről érkezőknek a múlt felé, a távoli tér látszólag végtelensége
felé. A tér azonban nem szabad és az áthatolóképességében sem végtelen, leginkább nem
akadálytalan száguldási életpálya. Kifelé a múlt felé, a látszólag kevésbé, vagy csak
eltérőbbekkel, idegenebbekkel, kisebb hatóképességű részecskék élettere felé szálló, áramló
részecskék előbb utóbb elérik a saját fejlettségüknek megfelelő, velük szimmetriát létrehozó,
őket a céljaiktól elterelő szervezetek, élőrétegek határait, vagy egy másik mezőbe érkeznek,
amelyben szintén impulzusba kerülnek, és ott is visszaverődnek, vagy/és felbomlanak. A
mezők téridős jelenéből elszálló részecske távoli impulzusa időben valószínűen, - a közben túl
sok impulzust helyben átélőkhöz képest - sokkal később következik be, de az új impulzus
differenciálódásban szintén szabaddá váló fiatal részecskehad kell útra kezdetben a tár
minden, de később a jellemzően engedő, éppen kisebb életnyomású részének az irányába. E
részecskék célja és iránya is megoszló, nagy részük a saját élőrétegben szétáramlik, de egy
részük a változó helyszín nagyobb ellenállást tanúsító központja felé haladva a tudatban
gyorsabban fejlődik. Más részecskék a szabad tér felé áramolva a közös és kényszerű
együttélésből felszabadulnak és a tudatban vissza, de az azonosságban és az
együttműködésben előre fejlődnek. A régmúltban keletkezett változásnak a múlt és a szabad
csillagközi tér felé szálló részecskéknek az információja egyszer később visszaér, és a múltból
fakadó okozatként visszahat a keletkezési helyszínének a későbbi jövőjére.
Az sem lehetetlen, hogy a külső tér felé szabadon és gyorsan szálló részecske útja, statisztikai
valószínűség szerint nagyjából addig tart, amíg a mezőkbe befelé haladó társai az időben sokkal
gyorsabban változó de kisebb tömegszintű mezőkben eltérülnek, vesztegelnek, és hasonló ideig
keringenek. A téridő más távlataiban azonban valószínűen időbeli és fejlettségbeli eltolódás is
kialakul, amely lehetőséget ad a rotációra, a nem azonos, nem olyan környezetben, másképpen is
átélhető, megélhető és megtapasztalható életélmények eltérő aspektusokból megismerésére.

Tehát az előzményi impulzusok egy részének a következményei az élőrétegben módosítják a
jelent, míg egy időben másképpen fejlődő részük tapasztalatszerzésre megy a gyorsabban
változó, időben fejlettebb és a jobban együttműködő téridők, élőrétegek felé, és a későbbi
jelenek, a jövő lehetőségek elemzése, tervezése felé fejlődik. A jelenben változók teréből és
valóságából a múlt felé elszálló, erőtlenné váló, elhaló részecskék valójában csak kisebb
hatóképességű közösségekre, csoportokra, alszerveződésekre bomlanak, és a külső
határrétegek felé terelődve, a kiáramló kinetikai energiájukkal folyton módosítják a
környezetet. A környezet módosítása visszaható másodlagos és harmadlagos, teljesen
sohasem kiszámítható változtatásokat hoz létre, amelyekben nemcsak a változtatók, hanem az
általuk megváltoztatottak, és a velük együtt módosulásra kerülő környezetük is fejlődik.
Míg az elhaló, felbomló részecskék egy része által a környezeti tér módosítása, a múltbeli
állapot (a történelem) konzerválása folyik, egyidejűleg az egyéni szerveződések belsejében,
az ötödik dimenziós térben is párhuzamos jövőfejlesztés történik. Ha a két hatás, a múlt és a
hagyományok megőrzése, és a mérsékelt haladás egymással szimmetriában van, az élet
lineárisan és kiegyenlítetten fejlődik, és az együttműködő organizációkban fejlődő részecskék
közös szerveződése képes folyamatosan alkalmazkodni a külső környezet általában lassúbb,
de nagyobb tömegben megvalósított, többeket érintő fejlődéséhez.
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Ha azonban a kívül és a belül megfelelően együttfejlődés szimmetriája egy jelentős
környezeti hatás miatt elveszik, az együttfejlődés egyensúlya elromlik. Ilyenkor a nem
teljesen együtt fejlődő, a fejlődésben előre siető, és mellette, hozzá képest lemaradó
szervezettség egy idő után együttműködésre képtelenné, egymást már meg nem értővé válik.
Ha elhal a környezetben egy nagy energiaszintű, sok részecskének életteret, és mérsékelt
fejlődéshez megfelelő védelmet, árnyékolást adó csillag energiaszintű részecskeszerveződés,
az addig szervezetten áramló részecskéik szabaddá válásával a rendezetlenné váló külső
környezetben jelentősen megnő a káosz. Ez növeli a külső tér gerjesztését, időegységre jutó
impulzuseseményeinek a számát, és ezzel felgyorsítja az időt, az addig a túlcentralizált
fejlődés miatt lemaradt környezet fejlődését. Miközben a nagyobb energiaszintű, korszerűtlen
szerveződés, - mint már egyensúlyt tartani nem képes szervezett rendszer - lebomlik, sok
kisebb energiaszintű, kisebb tömegszámú szerveződés kezd el függetlenné válni, önáll
önállósodni és növekedni. A külső környezet átalakul, és a nehézkesen fejlődő, nagy tömegű,
de kiszámítható csillaglény helyett, kiszámíthatatlanul és követhetetlenül sok új szerveződés
kezd felvirágozni, differenciálódni. Ami a nagy és öreg szerveződéseknek visszafejlődés, az,
az életképes és a tudatban, valamint a cselekvőképességben is fejlettebb kisebb egységeknek
az energiában kiteljesedés és a bonyolultságban felvirágzás lehetősége. Az a kényszerrel
lefojtott energia, amely eddig el volt nyomva, most termékeny, energiát adó talajra hull, és a
tudatban már tervszerűen és kis energiaszinten már megérett igék, elképzelések,
kifejleszthetővé és anyagi energiaszinten is megvalósíthatókká válnak. Gondoljunk csak
vissza a volt szocialista országok rendszerváltozására. A nagy és már fejlődésképtelen,
korszerűtlen vállalkozások hamar megszűntek, helyettük sok új életképes ötlet, elképzelés
kapott friss szárnyakat. A volt rendszer romjainak az energiáját sikeresen a maguk karámába
terelők lehetőséget kaptak az elképzeléseik kevésbé kötött megvalósítására, a régóta
tartogatott, gyűjtögetett, dédelgetett elgondolások nagyobb energiaszintű megvalósítására. Az
elképzelésekből, az igéből, a gondolatból anyag és energia részvételével más ige, cselekvés
készült, a sok kis ráhatás új és növekvő nagyobb egységek megerősítésébe szerveződött.
A külső környezet felgyorsuló fejlődése, az energiák gyorsabb körforgása esetén, a külső
térben lévő részecskék gyorsabban fejlődnek, mint a belső életterekben lévők, ez esetben azok
(a kevésbé fejlettek), a lelassulók rovására terjeszkedni kezdhetnek. A külső tér
impulzussűrűségének a növekedése, sok olyan fiatal és fejlett részecske szerveződést
eredményez, amelyek képesek a lokálisan magas változássűrűségű, teljes versenyben álló,
izotróp mezők hasonló fejlettségű rétegeibe eljutni. Ha a külső tér gyorsabban fejlődik, e
részecskék a hozzájuk hasonlóan fejlett belső élőrétegekig is eljuthatnak, és időben gyorsuló
változásra, a fejlődésben felzárkózásra késztetik a gyorsuló környezetben sikeres irányba
változó szerveződéseket. Ez növeli a változás sűrűségét, az idő és az élet ritmusát, és
felgyorsítja az élet fejlődését. Ha szaporodik, vagy elhal egy környezeti csillag, vagy galaxis,
a környezetben sok Wimp energiaszintű (és ennél kisebb - nagyobb) részecske válik a
túlcentralizált élettérben szabaddá, felgyorsítva a környezet, az élettér fejlődését. Az ilyen
időszakaszokat nemlineáris, időben gyorsuló, makroevolúciós időszakokként ismerjük. Most
egy ilyen időszakhoz értünk, és bár ezek az időszakok a tavasz, nyár, ősz és tél periodikákkal
analóg, de más, kisebb és ezeknél nagyobb ritmusú evolúciós ciklusokat eredményeznek. A
kisebb energiaszintű, az általunk ismert évszakos periodikáknál sokkal gyakrabban
bekövetkező ciklusok a Földbolygó periodikájánál kisebb részecske tömegű
alszerveződéseket és a benti mikrokozmoszt is fejleszti, és a mi evolúciós ciklusunknál
nagyságrendekkel gyorsabb evolúciós ciklusokat tart fenn. A külső tér periodikája sokkal
nagyobb energiaszinten, sokkal nagyobb időszakokban változó, de megismerhető
törvényszerűségek szerinti analóg, arányos ritmusban történik. Erről azonban többet olvashatnak
az Aspektus sorozat későbbi könyveiben.
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A jelen eseményei a külső, (a hidegfúzióban, a térben, tudatban, a keveredésben fejlettebb) és
a belső (a változás sűrűségben, az energiában, a hőben és a feszültségben, a reakciókban
fejlettebb) határrétegekben fejlődnek, és az egymás felé ható komponensei az átlagosabb
életrétegnek tekinthető jelenben, az itt és a most állapotában, terében összegződnek. A jelen
és a jövő eseményei a múltban történt de az időben visszaható eseményekből fejlődnek.
Minden változás, (és az ezekben keletkező, felszabaduló részecskék) amely a közel és a
távolmúltban történik, részben a mezőnk fejlettebb belső rétegei, részben a külső tér felé is
térítődik. Ezek a nagy azonosságú részecskék azonban nem szállnak el mind a végtelenig, az
azonosság érzelmi szálai, a genetikai lánc kötelékei visszahúzzák, az idegen hatások
visszaterelik őket. Mivel mind a külső, mind a belső élőrétegekben (határrétegekben) fejlődők
eltérő ritmusúak, eltérő genetikai variációjúak és eltérő fejlettségűek, ezért a neki nem eléggé
ismert környezetbe átmerészkedő szerveződések, ott jövevénynek, idegennek tekintettek. A
valamely élőrétegben, térrészben, szervezetségben kikeveredett részecskék jellemző
fejlettséggel, és egyediséggel bírnak, amelyek eltérnek a hozzájuk képest külső és a belső
élőrétegekben fejlődőktől. Valószínű tehát, hogy a külső tér felé szabadabb utat és nagy
távolságot, akadálytalanabb pályát bejáró (vegyes állományú) részecskék a külső térben
idegenként éppen úgy visszatérítődnek, mint a fejlettebb belső terek felé távozók. E
részecskék tehát egy idő után, tapasztalatokat szerezve visszatérnek a származási
(kikeveredési) élettérbe, szerveződésekbe, és a múltban történt esemény, részben a köztes
fejlődési térben megszerzett ismeretek, a tapasztalás és a tudatfejlődés következményeként
módosítják a természetes élettérben a jelent, és ezzel a későbben a jelenből kifejlődő jövőt is.
A már fejlettebb szerveződésnek tekinthető részecskék, azóta valószínűen megértették az élet
első időszakában elkövetett hibákat, de a tudatban az élet második részében is eltérően
fejlődtek. A fejlettebb régiók felé rajtolók, a képességeikhez viszonyítva a túlfejlett
élőrétegekbe tartók előbb megjárják és megismerik a pokol színes és változatos, de az életet
gyorsan felőrlő vad világát. A lassabban változó határfelületek felé elrugaszkodók, sokkal
nagyobb távolságot megjárva a kisebb azonosságú részecskéket tartalmazó életterekben
megismert tapasztalatokat hozzák vissza a szüleik találkozási, és az ők fogamzási helyeként
tisztelhető kultikus helyeikre, az életforrásaihoz. Ha az ősök, mint szerveződések már
felbomlottak, a közös szerveződésekből az impulzusokba (szaporodásban) kiváló és
fejlettebbé váló részecskék és utódaik az egyre pokolibb élőrétegek felé tovább fejlődtek az
azonosság elkerülhetetlen következményei felé, míg a külső vegyesebb, sikeresebben
keveredő rétegekbe távozók a nagyobb együttműködő képesség felé fejlődtek tovább. Az élet
kiáramló hullámaiból visszatérők, a más kultúrákról, kellő eltérésű, a náluk-valamiben
fejlettebb környezetről visszaterelődők fenntartják az élet folytonosságát, és az élet
hatásokban megfelelően keveredő s, a gyorsabban változó belső dimenziókban megismert
hibákat megértve hozzák e hibák ki és elkerülési lehetőségeit, az együttműködésben
tapasztalatot szerzők pedig ennek az életnek hozzák az előnyeit és a megismert, kivédendő
hátrányait. A nagyobb energiaszintű szerveződésekben a dinasztiát alapító
részecskegenerációk váltják egymást, az utódok a külső és a belső térben idegen genetikájú
részecskékkel keveredve, vegyülve családot alapítanak, és a genetikai azonosságukban
folyamatosan felhígulnak, mássá válnak. A fejlettebb, időben gyorsabban változó életterekbe
behatolók, beházasodók gyorsabban fejlődnek, előbb ismernek meg káros és jó dolgokat, és
az átlagos családi találkozáskor sokszor elmesélik a rossztól a rokonokat visszatartó negatív,
pozitív élményeiket. Hasonló az információ átadás a múlt és a nagyobb együttműködő
képességű részecskéket tartalmazó élőrétegek felé távozóknál. A születési, fejlődési térbe, a
közös eredet családi fészkébe visszaérkező, visszaszármazók is hozzák az általuk megismert,
megélt, megtapasztalt hatásokat, és ezeket az átlagosabb eredőjű élőrétegben maradóknak
átadva segítik a nagyobb szimmetria környékén sikeres fejlődésüket. Az eltérő időzónájú
életterekben élők azonban hozzák magukkal az idegenben megismert, eltérő genetikájú
megszerzett vőket, menyeket, társakat, amelyek egyre nagyobb genetikai másságot, eltérést
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visznek a velük felhíguló, az eltérés és az együttműködő képtelenség, vagy és az egyre
nagyobb alkalmazkodási elvárás felé fejlődő családokba, dinasztiákba. Az élet végét ennek a
másságnak a megerősödése, az együttműködő képtelenség kialakulása jelenti. Amikor a fajra,
alfajra jellemző szaporodási ciklus, a genetikai felhígulás, az életprogram lejárása
bekövetkezik, a belső feszültség megnövekszik, és a szerveződés a nagy energiaszintre
kiteljesedést, a szervezeti nyarat követő ősz szerveződési állapotba kerül. Ezt a lebomlás felé
és visszafejlődő, elöregedő állapotot a szerveződési tél, az egyediség elhalása, és az
egyedekbe épült (szerveződött) részecskék átszerveződése, más éppen fellendülőben lévő
részecske mezők korszerűsítése követi. Az élet romjain, a korábbi élete, hatások energiájából,
az új és fiatal, a dolgokhoz és a környezet változásához még rugalmasan alkalmazkodni képes
szerveződések, a valahol felhalmozódott energia tartalékokból, energiakölcsönt, és másoknál
gyorsabb fejlődési lehetőséget kapnak. Az életképesek, a jó illúzióikban megfelelően hívők,
azokat merészen megvalósítók gyorsabban fejlődve a tudatban és energiában megerősödnek,
és az eredeti elképzelés kezdeti ötletétől, a tervszintről az anyagilag is észlelhető
energiaváltozású nagyobb együttműködő közösséggé, és az általuk készített, összegyűjtött kis
hatások megfelelő halmozásában megtestesülő matériává fejlődnek. A sikertelenül, kevés
elképzeléssel, vagy és kellő hit, kitartás, a célban és az együttműködőkkel való kölcsönös
elkötelezettség nélkül, határozatlanul indulók általában nem jutnak el a nem eléggé egzakt
céljaikig, és a célok elveszése után a sikeresek sokszor keletlen, megkeseredő szolgáivá, azok
elképzeléseinek a megvalósítóivá válnak.
Az életút azonban a nagyobb másságú környezet által terelve a makrokozmoszban és a
mikrokozmoszban is visszakanyarodik a kezdőpontokhoz, a családhoz, az eredet forrásaihoz,
és a más irányba életutat taposó, elinduló részecskék útjai az ekliptikákon, az idő és
életspirálokon a család közelében újra kereszteződnek. Ezek a kereszteződések a DNS minden
szerveződési szinten felismerhető szálai, amelyek részletes bemutatása a következő könyvekben történik.

Ha az utódok a megélt tapasztalataikkal visszaérkeznek a nagyobb energiaszintű lényekbe,
(szerveződésekbe), (a közös felmenőiket elválasztó születési síkra) és ott impulzusokba,
energia és információ cserébe kerülnek, elmesélik a kellemes kellemetlen emlékeiket, az
élettapasztalataikat. Az élőrétegekben megélt rossz tapasztalataik alapján, a szervezetek az
utódaikat, és ezen keresztül a nagyobb energiaszintű családi szerveződést is meg akarják
védeni, eltanácsolni a kellemetlen eseményektől, az evolúciójukat az életnek megfelelőbb, a
nagyobb szimmetria és a kellemesebb események felé terelni. A várható ráhatások, a hasonló
energiaszintűek felé információként, kommunikációként, míg a nagyobb energiaszintű, a
környezetet, életteret adó szerveződések felé, azok érzékelési lehetőségéhez képest kicsi
energiaszintű érzésekként továbbítódnak, és valószínűen az életnek nem kedvező, a rossz
dolgoktól visszatartás felé, a nagyobb energiaszintű lény lelkiismeretét erősítve hatnak. Ha jó
az író elképzelése, akkor a külső és a belső tér felé fejlődésben közös és egymást nem mindig,
de az eredőjében erősítő, a túlfejlett, de együttműködésre képtelen, túl pokoli, és a túl
egyszerű és visszafejlődés felé, a szélsőségek felé fejlődő alszerveződésnek tekinthető
részecskék a rossz hatásoktól visszatartó érzéseket erősítenek. A nagyobb energiaszintű
szerveződésekbe visszatérő, egyes itt még nem kifejlődött hatásokat már átélt részecske
utódok tehát óvnak a szélsőségektől, és a nagyobb együttfejlődés felé sikeresebb evolúcióról
adnak érzésszintű tanácsot. Ha felismerjük az életáramlás szabályait, az élet körforgásából
gyorsabban visszaérkező kisebb energiaszintű részecskék jelzéseinek a lényegeit is
megérthetjük, és a jelenünkben éppen jobb irány felé módosíthatjuk (részben) a jövőnket,
mások kárára kivédhetjük a kedvezőtlennek hitt események legalább egy részét, de ezzel
elesünk a rossz dolgok személyes átélési lehetőségétől, a később ténylegesen visszatartást
felépítő rossz hatásoktól. Ha a kisebb energiaszintű szerveződések, lelkiismereti hatásokat
keltve óvnak a szélsőségektől, az életet nem segítő hatásoktól, akkor az ember energiaszintű
és tudatosságra jutó részecskék hasonló analóg hatásokat kell, hogy közvetítsenek a
társadalom, az élőréteg és a bolygó energiaszintű szerveződések felé.
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A logika alapján a nálunk nagyobb tudású lényeket, a hozzánk képest fejlettebb, nagyobb
tömegszámú, sokkal több részletet figyelemmel kísérni képes, nálunk többre képesebb
szerveződéseket olyan szférákban kell keresni, amelyben hosszabb evolúciós időt, időben
több változást, több eltérőbb részletre szakosodást, és nagyobb eseménysűrűséget élhettek
meg. A jövő iránya a gyorsabban fejlődő, sikeresebben keveredő terek, élőrétegek felé
keresendő, de az itt pompásan megtervezett jövőt mindig módosítják a múlt felől visszatérő
gyenge, ám a jelen eseményeit módosítani képes részletek. Az ördög a részletekben található,
és a terv, az Ige, az elképzelés, az idea gyakorlati megvalósítása során, a kezdeti akár legjobb
terv is a megvalósítás során mindig egy kicsit másképpen sikerül. Az ige és az elképzelés, az
ideális valóságról rendszerint az adott téridőben még tökéletes, de nem veszi figyelembe a
helyszínen, kicsi energiaszinten fejlődő (többnyire még az Isten által sem ismert részletekben
rejlő valóságot). Ha az isten terve és az anyagi energiaszintű megvalósítás kivitelezése közé,
az elképzelés és a megvalósítás idő és térbeli eltérése miatt hiba ékelődhet, ne csodálkozzunk
a nagy gondolkodók, államférfiak elképzeléseinek a sokkal később és eltérő körülmények
közötti téves megvalósításából a néha a rosszabb felé fejlődő élet sikertelenségében. Lenin
nemcsak nagy idealista volt, hanem remek elgondoló, tervező, de a folyamatában a
másképpen kifejlődő anyagi valóságot állandóan módosító kicsi energiaszintű részleteket ő
sem ismerhette. Abban azonban bizonyosak lehetünk, hogy az adott időben és az adott térben
az ő elképzelése volt a sokak által elfogadott, elhitt, a korábban elromlott rossz dolgokat a
megfelelő irányba javító idea. A történelem és a változás azonban minden ideát elöregít, ami
tegnap még jó irány volt, jó elképzelés, és sokan támogatták, az ma már lehet a sokak által
nem követendő rossz irány. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy amikor ismét fordul a sors
kereke, a tegnapi jelenben még jó irány ne válhasson az élet egy részének ismét jobb iránnyá,
az életét megjavító fejlődéssé.
A mezőkben befelé, az azonosság felé egyre nagyobb változássűrűségű élőrétegek vannak,
amely a rétegben változó élethez nem eléggé fejlett részecskéknek, a meg nem értés és a túl
gyors fejlődésre kényszerítés miatt a differenciálódásukat, a szelekciójukat és idővel az
elhalásukat, eredményezi. Csak a valamiben kellően fejlett szerveződés hatolhat be a nála, az
eredőjében fejlett rétegekbe, de ha a tudata nem érett meg az ottani élet rendezettségének a
megértésre, elveszik az életenergiáját, fel fogják bontani, és vissza fogják toloncoltatni.
Gondoljuk azonban tovább, hogy mi történik a változást követni tudó, a gyorsabban változó
élőrétegekhez alkalmazkodni képes, valamiben a környezeténél is fejlettebb
szerveződésekkel. Ezek rétegről rétegre haladva tovább fejlődhetnek, és a hasonló egyedi
tudással, energiaszinttel rendelkezők közé kerülnek. Miközben az egyediségben való
szakosodásuk miatt egyre jobban eltávolodnak másoktól, egyúttal más azonosságokban egyre
közelebb kerülnek a más egyediségekhez, különcökhöz, a saját másságuk felé sikeresen
szakosodókhoz. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a mérséklet különbség megmarad, de egy
élőrétegen belül az eltérés és a másság sem növekszik a végtelenségig. Az együttfejlődés tehát
sok eltérő fejlettségű életszinten, a térradián sokfélesége által, és később a bonyolultsága által
még többféle párhuzamos egyediség felé fejlődést tesz lehetővé, és ezzel sokak számára
egyidejűleg biztosítja a Tao útjának a tudatfejlődési útnak a másokkal párhuzamos, de időben,
irányban, bonyolultságban és vagy egyéb dimenziókban egymáshoz képest valamiben eltolt végigjárását.
Vannak, akik már valamiben fejlettebbek, néhány osztállyal egy-egy szakterületen és időben
előrébb járnak, mint mások, de a fejlődés, a tudat kiművelése megállíthatatlan, idővel
törvényszerűen bekövetkező végzetünk.
A nagy változássűrűségű mezők legbelsejében, azonban egyre nagyobb tűrőképességű, egyre
nagyobb tömegsűrűségben is élet és együttműködő-képes, alkalmazkodó képes ionos anyag
fejlődik. A mezők ionizált belsejében a nagy részecskesűrűségű fémek, és a nehézfémek felé
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fejlődő analóg evolúció folyik, amelyekből a csillag energiaszintű mezők szinte hibátlan
tisztaságú arany életbuborékában, az ötödik nagyrétegében, a jövőt fejlesztő központban a
mezők lélektükre fejlődik. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy e nagytisztaságú
felülettel rendelkező, egyenletes eloszlású, a környezetével nagyon jó elektron és hatáscserét
lebonyolító buborékban olyan fejlett ionos élet folyik, amely e változássűrűséget elviseli,
irányítja, amely már nem, vagy csak nagyon hosszú idő múlva osztódik, differenciálódik. A
nagy részecskesűrűségű fejlett anyagokként ismert ionos életszerveződések, már nem
bonthatók fel, nem oxidálhatók egykönnyen, a Mengyelejev táblázatban megismert
alacsonyabb fejlettségű, kisebb áthatolóképességű életszerveződések nem képesek e
közösségeket felbontani. A nagy azonosságú királyvízben, - mint fejlett katalizátorban ugyan oldódik az arany, de ez a segített vegyülés valószínűen a más antirészecskékkel
párkapcsolatba épülés vegyes, átlagosabb eredőjű, részben visszafejlődő utódokat
eredményező következménye. A nehézfémek feleződése, az urán egyes változatainak a
feleződése (visszabomlása, elöregedése) a mi időrendszerünk, a kisidő alapján csak nagyon
hosszú idő után következik be. A nagy és az öreg csillagokban, magasabb energiaszintű,
nagyobb tudású, megértő képességű állapotba kerül az ionos élő anyag, és sikeresebben a
folyamatszimmetriában megvalósuló élet esetén, még hosszabb időre szóló galaxis
tömegszámú, fejlettségi szintű sikeres életszerveződésekbe épülhet. Ez az élet azonban már
ismét nagyon megbízható és kiszámítható szerveződési és életfeltételek alapján az eredőjében
rendelkezik tartós és időbeli szimmetriával, amely azonban a rendszeren belül, lokálisan és
eltérő időrendben nem jelenti az állandóság és a szimmetria megtartását, csak egy közös
szimmetriát adó eredő körüli változást.
A viszonylag nagy tisztaságú, átlátható, gyémántszerű neutroncsillagokba, mint nagyon fejlett
áramlási mintákba roskadó élet újabb de sokáig passzív, szemlélő evolúciós ciklusokat tesz
lehetővé, amelyekből még nagyobb evolúciós ciklusidejű szerveződések épülnek fel, de e
nagy energiaszintű szerveződésekben már nem biztos, hogy öröm, hanem lehet hogy kényszer
a nyugalomban változó élet. A neutron csillaggal analóg, nagy tisztaságú állapot akkor alakul
ki, ha a jó lokálisan győz, de eközben sokkal kisebb térbe és inaktívabb állapotba kényszerül,
miközben kiáramlik belőle minden ott meg nem tűrt rossz hatás, másság. A nagy azonosság és
az azonos tudati rendezettség, lehetővé teszi az egymás mellett élés tartós és kiszámítható
állapotát, miközben a kis térbe visszahúzódó jó, teret és időt ad a környezetében lendületet
kapó, változatosabb életre éledő majd későbbi gonosznak.
Az nagyon nagy energiaszintű, nagyon sok részecskét közös együttműködésbe szervező
együttműködés kényszere, diktatórikus állapotokat alakít ki, az egyént megfosztja a néhai
ideális szabadságától, és a közösség békés együttélése érdekében egyre több saját indíttatású
gondolatról, ötletről, életáramlásról lemondásra kényszeríti. A túl nagy azonosság, a túl nagy
szervezettség, a katonás rend és fegyelem az egyén döntési lehetőségét, a személyi
szabadságát lecsökkenti, és a ténylegesen szabad életáramlás helyett, már csak a
gondolatokban átélhető illúziókra korlátozza. Ha a fegyelem és a kényszer, a rend túl sok, a
részecskék szabadságvágya felerősödik, és ha a hatalom és a rendfenntartás meggyengül, amely mint látjuk, csak az idő kérdése - kitör az angyalok lázadása. Ilyenkor összeomlik a túl
nagy rendet egy időre sikeresen megvalósító szerveződés kialakult áramlási, energiaelosztási
rendszere, a szervezettség egy csillag, vagy galaxis, és az élőmező szupernóvává, felbomlóvá,
átalakulóvá válik. Ha bármilyen energiaszintű a szerveződés, az mint szervezett egység elhal,
felbomlik, és a nagy energiaszintű mezőben addig közös együttműködésbe szerveződött sok
kis egység, az együtt, a Mi helyett, az élet a sok kicsi Én mezőbe szerveződő kisebb
egységekben, a mikrokozmoszokban tovább fejlődik. Ez a nagy szerveződés felbomlását,
legalább kettéosztódását és szaporodását, vagy öregebb szerveződés esetén a halálát, de ezzel
egyidejűleg a téridő dualitásának megfelelően a sok kicsi alkotó egység, részecske visszanyert
egyéni szabadságát, a függetlenség rögösebb különfejlődési lehetőségét eredményezi.
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A jövő eseményeit tehát kint és bent is, az időben nagyobb változássűrűségű határrétegekben
kis energiaszinten történtek okaiból kiinduló, időben megerősödő következményekben kell
keresni. Ha a bioszférán erős energiahullámok vonulnak át, a szaporodásra vágyó (vagy
bekebelezést elszenvedő, esetleg a Tejúttal, a galaxisunkkal fúzióban egyesülő) Nyilas galaxis fejlett wimp
részecskéi áradnak a bolygónk határrétegein is keresztül. A külső térben, a relatív közeli
környezetünkben tehát jelentős energiaszintű különbségváltozás, térátalakulás történik, amely
a felgyorsuló evolúcióban, a közeljövőben át fogja alakítani a szerveződési környezetet, az
életteret, a bioszférát is. Még nem tudjuk, hogy milyen energiaszintű az esemény sorozat, és
azt sem, hogy mikor történik. Jósolgatni lehet, de a bekövetkező térbolydulást kiszámítani
nem tudjuk. A galaxisunkon áthaladó Nyilas galaxis deli nyúlánk, gyors áramlású, a már a vörös
állapotuk felé közeledő elöregedett galaxisbeli csillagokhoz képest erősen férfias csillagjai áthaladnak a
téridőnkön, és a csillagok közötti átvonulásuk megváltoztatja a megszokott evolúciót. Az
átvonulás, bármilyen fegyelmezett, térbolydulást, kiszámíthatatlanabb téridőbeli változást
okoz az áthaladással érintetté váló környezetben, amely megkeveri a csillagokat és a kísérő
aszteroidákat, az Ort övezeteken keringő férfiasabb szerveződéseket, és a kisebb bolygók
körül keringő Apolló jellegű utódokat is kitérítheti a megszokott pályáikról. Alapos esély van
arra, hogy a környezeti térben rendszeresen felbukkanó pályasúroló aszteroidába, vagy
üstökösökbe épült nagy tömegű és tehetetlen részecskék pályáját a külső térben fejlődő,
átvonuló események, általunk még nem észlelhető szerveződések módosíthatják. A
térbolydulás, a környezeti káosz nemcsak a bolygónkon belüli teret teszi egyre
gerjesztettebbé, kiszámíthatatlanabbá, hanem a termoszférában, és azon kívül fejlődő
élőrétegeket is. A galaxis szintű egyesülés (differenciálódás) ára a makroevolúció kialakulása,
az időnk és a terünk, a tudati állapotunk felgyorsuló átalakulása. Miközben hatalmas
mennyiségű nagy tömegű, de fiatal kék csillag áthalad a Tejútként ismert galaxisunkon, velük
áthaladnak a körülöttük keringő kísérőik, és velük együtt a nekik környezetet képező aurájuk
is. Bár a nagyon nagy tömegű csillagok közvetlen ütközésére valószínűen nem kell számítani,
de a kísérőik időegységre jutó mennyisége nagyon felszaporodik, az egymás felé közeledő
csillagok között változik a nyomás és nő a feszültség. Ez befolyásolja a mezők körüli
élőterek, a külsőbb rétegek, az aurák impulzus sűrűségét, és rendkívül felgyorsíthatja az
eseményeket. A korábban és lassan változó lineáris evolúció már a múlté, most az öregebb és
a változáshoz nem elég rugalmasan alkalmazkodó szerveződések átalakulás és lebontása
folyik, a nagy tömegű és tehetetlen Wimpek ütközéséből, szaporodásából hatalmas tömegű
kisebb energiaszintű, de nagy áthatoló képességű, ebben fejlett fiatal részecske szabadul fel,
amelyek a túl nagy lendületüket megfékező, kellő azonosságú, szimmetriát adó könnyed
leányenergiára éhesek. E fiatal részecskék eseményekre, impulzusokra, fejlődésre és nagyobb
bonyolultságra vágynak, ezért sűrű, de általunk még nem látható, de már a téridőnket
érzékelhetően gerjesztő - felhőkben és nagy tömegben áradnak a közelben lévő fejlettebb
élőrétegek felé. Ha a bolygónk belső élőrétegeiből, a fejlett de most energiahiányos életből
megszökő elektron energiaszintű részecskék, kénytelenek a kültérbe, a termoszférába kijárni a
nehezen megszerezhető, a fejlettebb szférákban a felszaporodott wimpek által is elfogyasztott,
(vagy általuk termelt feladó) eleségért, lehet, hogy a nagy azonosságúak összefognak, és
mamutvadászatra indulnak. Amikor a nyúl és a könnyen megszerezhető kisebb energiaszintű eleség
elfogyott, az ősember is megtanulta a nagyvad elfogását, beterelését, a sokkal nagyobb tömegű élelem
megszerzését. Talán a mamut vadászat az elektronok aszteroida fogásából fejlődött ki. Később, amikor
elfogynak a mamutok, az élet ismét megbecsüli a kisebb részecskéket, mint megszerezhető táplálékot,
és megtanulja a részecskék szaporítását, termelését. Amikor a korai ember természetes elesége a
közvetlen környezetben elfogyott, egyre messzebb vándorolt az eleségért. Miközben a nők kicsi
energiaszintű hatásokat, magokat stb. gyűjtögetnek, a férfiak egyre távolabb mennek vadászni a
nagyobb energiatartalmú eleség megszerzésérért. Az eszkimó és az indián vadászok követik az állatok
csordáit, csapásait, és új trükköket eszelnek ki azok elfogására. Az ősember, amikor az nyúl és az
általa elfogható kisvad elfogyott, feltalálta a nagy tömegű részecskét tartalmazó mamutok elfogását,
csapdába ejtését.
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Talán az elektron energiaszintű és fejlettségű élet ugyanezt kísérli meg, amikor az eleség, a
beépíthető bonyolultság túl kevés a bolygókban. Ha az elektron jellegű, a környezetbe kijáró
dolgozó férfiak a mezőnkben már nem találnak nem megunt, felbontható, friss eleséget,
zsákmányt, munkát, egyre messzebb merészkednek a külső határrétegekbe. Ha a saját
tömegükkel csapdát, erős és sűrű határfelületet építenek, amely alkalmas e csapdába terelt,
nagyobb tömegű nagyvad, egy aszteroidába, vagy üstökösbe szerveződött és a bolygónkba
terelt részecskéknek a beérkezés utáni lendületvesztés miatt a visszatartásra, előkészítenek
egy mamutvadászatot. Azt azonban még ekkor sem tudhatjuk, hogy ki lesz a fogyasztó, és ki a
fogyasztott? Az elfogyasztott mamutok részecskéi beépülnek az őket elfogyasztó szervezetekbe, és ha
kellően fejlettek e melegfúziós életben, egy idő után többségbe fognak kerülni, és kők lesznek a
fogyasztók, a dominánsak, az élet fejlődésének az irányát meghatározók.

A bolygók és a csillagok körül folyamatosan olyan pályasúroló aszteroidák és üstökösök is
keringenek, amelyek néha nagyon megközelítik a külső és a belső határrétegeket,
pontosabban folyamatosan ingáznak a külső határfelületek és a belső határfelületek között. Ha
sikerül egy ilyen ,,mamut,, pályáját kellő időben megváltoztatni, és a bolygónk felé terelni,
akkor a hiányzó új genetikai anyag, - igaz túl nagy és felbontandó tömegben - beérkezhet, és a
belső bonyolultság építése, az evolúció a bioszférában is tovább folyhat. Csak kellő időben és
kellő helyen egy kis részecske pályáját kell megváltoztatni, amely megváltoztatja egy
nagyobbét, az pedig egy még nagyobbét, míg a kívánt hatást el nem érik. Ha megértjük, hogy
az ionos részecskék, a közös tudattal irányítható, lendülettel rendelkező, cselekvőképes
részecskeközösséget képeznek, az is megérthető hogy a pályasúrolók pályájának a
megváltoztatásra is képesek. A mamutvadászat sikere esetén, és attól függően, hogy az
mekkora tömegben és milyen mélységig képes behatolni, nekünk nagyon nagy
környezetváltozást, makroevolúciót eredményezhet. Bár ilyenkor az érintett élőrétegekben a
nagyobb bonyolultság átmenetileg visszaépül, ezt azonban nagyon gyors fejlődés követi,
amely nemcsak utoléri, hanem hamarosan meghaladja majd a korábbit. Az élet újra
felépítődik, de a bonyolultság, valószínűen kicsit másképpen újra kialakul, és az egy időre
visszafejlődött élet, újabb jelentős hozzámérhető téridő eseményig haladhat a nagyobb
kiteljesedés, az Istenné válás felé.
A föld belső élőrétegei elöregedtek, és fejlődésképtelenné váltak, új genetikai anyag
szükséges a bonyolultság továbbépüléséhez. Az új és másképpen fejlett anyag a környezetben
már nagyon nagy mennyiségben rendelkezésre áll. A Föld elektron energiaszintű részecskéi
most kis egységekben szaporodnak és nagy mennyiségben haladnak a bolygónk belseje, a
jövő állapot lemodellezése felé. A bolygónk környezetében, a jelenleg, a bioszféránál is
nagyobb szimmetriában fejlődő termoszférában egyre vastagodó új, fiatal élőréteg fejlődik,
amelyet, az új életet védő burokként, placentaként vagy bolygótojásként azonosíthatunk.
A mezőnkbe, a bioszférába és a többi rétegbe, és a testünkbe, az emberekbe is szerveződött
részecskék nemsokára választás elé kerülnek, hogy a régi rosszat fejlesztik, toldozzák,
foltozzák, építik újjá, vagy egy új, nagyobb biodiverzitású, sikeresebben fejlődő
bolygómagzatba, egy új holdba szerveződnek, és előröl kezdik az evolúciót. A téridő ezen
útja, állapota választásra kényszerít, amelyben a tét, menni, vagy maradni, a fiatal és
dinamikus bolygóutódba, rétegbe fejlődni, vagy az idősebb anyaszervezet elöregedő, de a
magzat, a jövő gondozását felvállaló ötödik dimenziójában élni tovább? Ha túl sok az életben
megfáradt, a fejlődésbe vetett hitben elbizonytalanodott részecske, sokan
visszakívánkozhatnak a múltba, a nagyobb és sikeresebb együttműködés állapotába, a hold
magzatban az ionos anyag valamely korai állapotáról, a foton fejlettségű és energiaszintű
részecskékkel előröl kezdődő új evolúcióba. Ez esetben a társadalmi energiaszintű emberi
(bioszférai) szerveződés, nemsokára az inaktív tél állapotába kerül, a Föld néhány élőrétege
átmenetileg inaktívabbá, a genetikai változatunk életére alkalmatlanná válik, a számunkra a
rosszabb esetben, a bennünket eltartó környezet, és Gaia szaporodni fog. Az átlagosnál
nehezebb részecskék, ha nem osztódnak, az anyaföld maradó rétegéhez kerülhetnek, de
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minden, amely kellően nem kötött a társaihoz és ezek nem épültek maradó kötelékekbe, a
megmérettetésben valószínűen könnyűvé válnak, találtatnak. Talán ez miatt fogyasztanak a
fiatalok ösztönösen egyre kisebb tápértékű felfújt magokat, hogy itt hagyva az öregedő
Földet, a fiatal és új szerveződés, az új holdmagzatba kerülhessenek. A senkihez sem kötődő
részecskéket hamarosan felkapja a változás szele, az élet nagy vihara, amelyben a kialakuló új
életörvény új librációs térrészt, még szabad életfejlődési lehetőséget, sokféle szakosodást adó
bolygómagzatot hoz létre.
Gondoljuk át, hogy mi történik akkor, ha a magát értelmesnek hívő ember, vagy a fejlettebb
más élőrétegek lakói beavatkoznak, elterelik, kivédik az idegen genetikai anyag beérkezését,
becsapódását. Ez esetben az élet feszültsége a végletekig feszíti az élet húrját, a genetikailag
kimerült fejlődésképtelenség túl sok azonosságot termel, amelyet csak háborúkkal, egymás
redukálásával tud megszűntetni. Ez esetben az élet eldurvul, a világ még vadabb lesz, a
harmónia helyébe az egyensúlytalan fenyegető, és vadul belterjesen szaporodó, biszexuális,
vagy és homoszexuális, de meddő világ lép. A világ azonban, amelyben élőnk ekkor is tovább
fejlődik, az egyre ördögibb, egyre pokolibb élet felé, a saját fajtáját egyre eredményesebben
pusztító valóság felé. Az élet boldogságként ismert lehetősége már csökkent, de ha
megakadályozzuk a bolygófejlődést, a tudatfejlődést, a paradigmaváltás lehetőségét, a
harmónia valószínűen elveszik. Az is az ember végzetét okozza, ha beavatkozik, ha
megakadályozza a fejlődéshez szükséges genetikai frissítés beépülését. Bár a természetes
reakció ez lesz, az emberi társadalom vezetőit meg kell győzni a helytelen reakcióról, és
vissza kell tartani a hosszabbtávú evolúció, a nagyobb szimmetriába élés szempontjából
helytelen cselekedettől. Talán, ha a Tungurska meteorit sikeresen mélyebb rétegekbe becsapódik,
most már békésebb világban élnénk?

Az életet építő lélekbuborék kialakulása:
Eddig úgy tudtuk, hogy minden jelen idejű változás, terjedési, fejlődési iránya elsődlegesen az
impulzushelytől kifelé történik. Az események irányultsága és a feszültség elvezetődése a
kisebb ellenállású, korszerűtlen, idősebb, az újat mindig beengedő térrész felé tud kiterjedni.
Tehát a jelent megelőző, azaz a jövő abban az irányban keresendő, amely felől a fejlettebb, a
még nem ismert változás jön. Mivel azonban ez számos irányból érkezhet, a jövő nekünk
most és itt fejlődik. A jelent megelőző korai események a legsűrűbben változó szférákban, az
impulzus buborékokban keresendők, amelynek tágulása a jelenen át a múlt, az elöregedés felé
halad. A csillagászok, a régészek és az archeológusok, azért értik meg sikeresebben a jelen
események kifejlődésit, mert a könnyebben megérthető múlt felé tekintve felépül bennük az
alap, kirajzolódik az idő és az események megértett folyamata, iránya, ez elmúlt történések
egymásra épülő rendje. Ha a múlttal szemben, a jövő felé haladunk a térben és az
eseményekben, mindig eljuthatunk a jelenig, de a kíváncsi ember nem elégszik meg a jelen
ismereteivel. A múltat már eléggé ismerjük, de az ismeretlen jövő mindannyinkban
kíváncsiságot és megismerési vágyat igényt kelt. Halhatatlanságra vágyunk, a jövő
megismerésére, de ez esetben nemcsak a jelenünkig kell eljutni, hanem azon túl, a még nem
átlátható, a még nem megismert jövőbe is. Ez pedig mindig kétesélyes változást hoz. Akiknek
nem elég jól ment a sora, azoknak jobb is lehet, a változás azonban rosszabb állapotba
sodorhatja azokat, akik oktalanul voltak elégedetlenek a sorsukkal, a másoknál, sokaknál
sokkal jobb dolgukkal.
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A biológusok, és a kvantumvilágot kutatók a jövő felé haladnak, a kutatási irányuk befelé, a
mikrokozmosz irányába, az események megerősödése, kifejlődése, a jövőbeni hatáskifejlet
megelőzésére irányul. Ez a kutatási irány kevesebb bepillantást enged, egyre nagyobb a
lépték/ esemény sűrűség, egyre színesebb és változatosabb, de nehezebben kiszámítható
mikrokozmoszt találunk. Ha a befelé haladó kutatók, a felbontást növelik, a kép élesedik, a
mikrovilág eseményeinek a színei, ízei, részletei egyre összetettebbé, egyre telítettebbekké
válnak, de a tudatfejlődés által lehetővé tett összefüggésekre a rálátásunk eközben csökken.
Ha a kifejlesztett eszközeinkkel a felbontást tovább növeljük, az egyre kisebb részecskéken,
életbuborékokon kirajzolódó, visszatükröződő változás egyre tisztább, élesebb képet
eredményez. A meleg sárga és fehér fény, a nagyobb változás sűrűségű rétegekben befelé
keresendő, a még meg nem erősödött, sokféle lehetőség, a kisebb energiaszinteken de
gyorsabban fejlődő jövő felé. Az asztrálutazók jövő felé történő látogatásai egyre élesebb
színesebb képekben jelennek meg, amely mindig csak a fehér fényig, az összetett és teljes
színképig, a minden egyszerre változik átláthatatlan állapotáig látható át.
A meleg és összetett fény, a halhatatlan lény, az Isten, minden élőben, - mint az élet
léleklángja - ott lakozik, róla befelé hatoló, a jövőt módosító, de nem eléggé eltökélt,
magukban és a társaikban nem eléggé hívő részecskék, a jelent befolyásolva a múlt felé
visszaverődnek. Minden áramlási mező belsejében a végtelen sűrűségű mezőrészben
felhalmozott tudást és tapasztalást őrizve ott lakozik e meleg-sárga fehér fénylény, amelyet
lélek tükörként ismerünk, amely hatalmas szimmetriát és ezzel halhatatlanságot ért el. A
mezők lelkévé, a belső Istenné válás a szimmetria kérdése, a szimmetriát megbontó torzító
rossz hatások elutasítása.
Azokból a tudatban fejlett, megismerésre és megértésre jutott részecskékből válhatnak egy
későbbi mezőt irányító, védő, óvó lélekké, amelyek nemcsak megismerik, hanem
bizonyítottan megtartják a természet szabályait, és így az életet védő isteni küldötté, angyallá
válhatnak. Az ilyen részecskék azok, amelyek beépülnek az általuk mutatott irányt követő
DNS folyamokba, kereszteződéseibe, amelyek az egységnyi részecskék közé kerülnek,
miközben azok egymással impulzusba kerülnek. Ők a Kupidó nyilai, amelyek nagy
sebességgel az egyesülő részecskék közé kerülve azokat egymással ellentétes irányúról, eltérő
töltésűre, egymáshoz vonzódóvá, azonos irányba terelődővé forgatják, hogy lehetővé tegyék a
tartós kapcsolódásukat, amelyet szerelemként ismerünk.
A nagyon nagy szimmetriájú, neutrális, határozatlan, magas érzelmi egyensúlyba, de cselekvő
képtelenségbe fejlődő részecskéknek nagyon kis térméretű, nagy részecskesűrűségű fényes, fejlett
életbuborékja lehet, amely a párkapcsolatba ékelődve elveszti a lendület hiányát, és ezzel alkalmassá
válik érzelmi kötődést létrehozó lélekbuborékként a töltéspár között maradni. A Szerveződésbe épülő
részecskék valamennyiében ott van e küldött, az angyal, a lélek, és amíg e nagy azonosságú
lélekközösség ott lakozik, addig az érzésként adott gyenge energiaszintű hatásokkal, a lelkiismeret
szavával a neki életteret adó szerveződés, környezet életét védi, a szimmetria megtartására ösztönzi. E
végtelen sűrűségű és összetett fényű mezőmagnak olyan nagy a reflexiós képessége, hogy róla a
legnagyobb aszimmetrikus hatások, emberi gyarlóságok is leperegnek. A szimmetria nélküli
környezeti események, változtató képessége, a lélekmagon, e lény végtelen sűrűségű és nagyon nagy
felületi homogenitású tükörfelületén visszaverődik, azon módosítani, torzítani csak kevésbé képes.
Még a csillagok felrobbanásakor kapott hatalmas nyomást is elviseli, amellyel időutazóként, más
időzónában változó határfelületekben, más bolygókba, atomokba, éppen megfoganó embriókba és
emberekbe is épülhet.... Ha az életbuborékjainkat, a változás már nem képes felfújni, azok
határfelületén lévő kisebb részecskéket a gravitációs erő visszakényszeríti a fehér fényt adó tiszta
tükrű belső buborékba, és a nagyobb térre kiterjedő időben változó háromdimenziós élet majdnem
pontszerű állapotba sűrűsödik.
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Az ötödik dimenzió:
Az életben fejlődő élet:
Ismert, hogy az általunk megfigyelhető események a bioszférának a felszínétől kifelé időben
ritkulnak, a jelent jelentő határoló felülettől kifelé lassabban múlik az idő. Az előző
könyvben, A gravitáció és az idő törvényei, című, az Aspektus 4. könyvében a 24. oldalon is
lerajzolt (1.) szimmetria ábrán ez már bemutatásra került, amely az impulzus időbeli
eltolódással létrejövő szimmetriájaként a befelé sűrűsödő gravitációt állított szembe. Az idő
és ikerparadoxon leírásakor, feloldásakor, megérthetővé vált a kifelé, a múlt felé lévő
határfelületek eseményritkulása és az eltérően múló rendszeridők összefüggése. A külső
rétegekben azonban nem kell szükségszerűen kevesebb részecskének és életanyagban ritkább térnek
lennie e feltételek teljesedéséhez, hanem elég az is, ha a külső közös térrész felé haladva, egyre kisebb
energiaszintű, egyre jobban elporlódott, az egyedi egységeiben kisebb változtató képességű
részecskékkel egyre sűrűbben van kitöltve. Ez esetben a térkitöltési hatékonyság jobbá válik, de a
hozzámérhető események hiányában az ilyen folyadékszerű éteri közegben áramló, tehetetlenül haladó
nagyobb energiaszintű szervezetek folyadék jellegű, de a saját sűrűségüknél jóval kisebb energia
sűrűségű, az ellenálló képességében kiszámítható, nagy azonosságú közegben áramlanak, sodródnak.
Ez esetben a vízhez és más folyadékokhoz hasonlóan, a közegben áramló, úszó nagyobb energiaszintű
test előtt a kellően folyékony, kis sűrűségű közeg - mint az autók előtt a levegő – szétválik, és az
áramló szerkezet utáni kisebb nyomású térrészbe átáramlik. Mivel az első felület haladási ellenállás
fékezését a hátsó felület nyomása nagyobbrészt kiegyenlíti, lényegében szinte veszteség nélküli
áramlás alakulhat ki. Még kisebb az áramló test elleni ellenállás, ha a közeg részecskéi nagyon kicsi,
az áramló test nagyobb sűrűségű határfelületén legördülni képes életbuborékokat képeznek. Ráadásul
a különbség növekedése felé az átáramló anyagok nagyobb egységekből szerveződő részei között
olyan nagy hatáshézagok keletkeznek, amellyel az átáramló anyagtömeg úgy megy át a környezeti,
nagyon finom közegen, mint a légrétegen áthúzott rosta. Ha ez a környezeti anyag nagyon keveset
változik, nem kap kellő életben tartó keverést, folyékony állapotban tartó impulzust, akkor a
változatlan és impulzushiányos térrész folyékony állapotból kis ellenállású jégként megfagyhat, és
csak a keringő, aktív szervezetek, bolygók sugárzó és impulzus hője hatására olvad meg, engedi át, a
benne nagy tehetetlenséggel áramló energiában és tömegi tehetetlenségben is sokkal dúsabb
együttáramló szervezeteket. Tehát a bolygók és a csillagok közötti tér az átlagosnál nagyobb
sűrűségben, kisebb részecskékkel és kevesebb élethézaggal van kitöltve, amelyhez képest a nagyobb
változássűrűségű mezők sokkal nagyobb egységű részei között, hatalmas átjárható lyukaknak kell
lennie. Tehát igaza van a régi regének, hogy sajtból van a Hold. A bolygók és a csillagok csak
differenciáltabbak, azaz nem egyenletes homogén kitöltésűek, hanem nagyobb és sűrűbb szemcsék
között sok üres és a kisebb részecskék átjárására, életáramlására alkalmas kellően szabad térrésszel
rendelkeznek. Az eredő sűrűség azonban valószínűen közel azonos, de lokálisan differenciált.

Ha összekapcsoljuk az impulzusból táguló hatáshullámot, az ekvipotenciális felületeken, a
normális időúton és irányban áramló, hozzámérhető változtató képességgel rendelkező
részecskék négyzetesen arányos ritkulásával, akkor megérthetjük, hogy miért telik kifelé a
múlt felé egyre lassabban az idő. Ha megfordítjuk a kérdést, akkor ebből megérthető, hogy ott
múlik lassabban az idő, ahol kisebb az analóg hatóképesebb, az átutazókkal hozzámérhető
fejlettségű részecskék sűrűsége, és ezért az egységnyi térrészre jutó azonosság változtató
képessége. Egyszerű példával szemléltetve, egy úri hintó nagyobb változtató képességű utasa
átutazhatnak egy szegény, lepusztult országon, de mivel nekik semmi nekik érdekeset eközben nem
észlelnek, ezért unatkozni fognak, és a megérkezésükkor, jelentős, hozzájuk mérhető eseményekről,
érdekes találkozásokról nem fognak beszámolni. Bár az út közben sok sokkal kisebb energiaszintű
részecske kiszolgálta, előre engedte, támogatta, segítette az útjukat, ők ezekez szinte nem is észlelték,
mert nem hozzámérhető energia és fejlettségi szinten álltak. Ez úgy is értelmezhető, hogy a kifelé

terjedő hatás irányával szemben haladva az adott mező jövője felé, a külsőbb rétegekig még el
nem ért események felé, a jövendő eseményei felé haladunk, míg a mezőből kifelé nézve, a
jelentől távolodó, (feltételezve, hogy onnan jöttünk befelé) a már általunk megismert múltba
pillanthatunk. Az idő és a terjedés szimmetriájának a megértése, az egyidőben fejlődő múlt és
a jövő megértése felé nyit kaput. A hagyományos térdimenziók mellett, az idődimenzió
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áramlási iránya az eseményrendet határozza meg, de azon belül az általa már ismert
eseményrend irányába, (tehát visszafelé), vagy azzal ellentétes irányba, a még meg nem
ismert, ezért még a tudattal át nem látható irányba tekintve, gondolatban, az idődimenzióban
is szabadabban mozoghatunk. Ehhez azonban meg kell érteni az események kifejlődése és az
idő, a múlt, a jelen és a jövő határfelületek, valamint a fejlődési irányok közötti
összefüggéseket.
Képzeljük el, mit tennénk mi emberek, az örök élet lehetőségéért.
Ha megismernénk, hogy a változás folyamatos növekedése bennünket is egyre gyorsabb
változásra, a káosz felé kényszerít, valószínűen megpróbálnánk elmenekülni, egy lassabban
változó, nyugodtabb világba, amelyben tovább élhetnénk, amelyben talán több megérthető,
átélhető életélményt szerezhetnénk. Bár lehetőségünk van kevésbé változó vidékre, vagy
lakatlanabb területre költözni, azonban az élőrétegünk megszokott, átlagos életre alkalmas
területei nemsokára teljesen betelnek. A magasabban lévő szférákba viszont nem tudunk
elköltözni, ott más világ van, amely csak a halál, és a könnyűvé válás, a részekre válás utáni
lehetőségünk. Ha nem akarunk a régebbi már megismert és sokszor átélt múlt állapotába
visszakerülni, ha nem akarunk a tovább gyorsuló élőrétegben maradni, vagy továbbfejlődve
még nagyobb változássűrűségű élőrétegbe átkerülni, akkor létre kell hoznunk egy új
élőréteget, vagy egy új, az életre alkalmas környezetet. Azonban az élet csak vele
együttáramló, neki megfelelő hatásokat feladó, és tőle átvevő környezettel együtt képes más
világban is életben maradni, mert a környezet és a benne kifejlődött élet egymáshoz kötött.
Tehát nincs mese, vinni kell a környezetet is, azaz olyan biotóp környezeti részecskemintákkal, feladó
és átvevő szolgákkal, eleséggel, hulladékfogyasztókkal, átalakítókkal is telített Noé bárkáját, a jelen
valóságáról felemelkedni képes életbuborékokat kell létrehozni, amelyben a szükséges életpiramis
kisebb egységekben, de kellő teljességben arányosan jelen van. Nagy tömeget nem lehet gazdaságosan
nagyobb és kellően librációs, független térbe eljuttatni, és főleg nem akármikor, és nem akárhová. A
célterületnek befogadó képesnek, határozatlannak, és ellenhatás mentesnek kell lennie, tehát nagy
szimmetriában, vagy olyan szimmetria hiányban kell állnia, lennie, amelyben éppen a mi
életanyagaink adják meg, hozzák helyre a kívánatosabb szimmetriát. A megtermékenyítő életanyagok,
a kilövellő ondókban lévő spermiumok ilyen mikrokozmoszt képező biotóp életpiramist szállítanak,
amely valószínűen eléri, illetve meghaladja a szaporodáshoz szükséges kritikus tömeget, de a téridő
utazó közösség sikere érdekében csak egy fejlődési irány, csak közös cél maradhat.

Hamar, pár millió év alatt kiderülne az is, hogy az új világokban is gyorsulva változik az élet,
ezért meg kellene tanulnunk, mindig újabb világokat készíteni és életre alkalmas környezettel
újra és újra betelepíteni, a későbbi életváltozatok számára előkészíteni, alkalmassá tenni. A
találékonyabb lények feltételezhetően hamar felismernék, hogy más módszer is lehetséges, ha
maguk köré egyre több, az utazás közben keletkező kölcsönhatásokat kivédő védő övezetett
(védőruhát) gyűjtenek. Az impulzus változásában keletkező gömbhullámok táguló
határfelületei ilyen ruhákat, védő határoló, elterelő reflektáló-képes, határfelületekként ismert
rétegeket képezhetnek. A teknősök hosszú élettartama és a sokrétegű páncélzata között valószínűen
ugyan az, az összefüggés, mint a rákos sejtek által mindig újraépített, az életüket és az azonosságukat
a mássá fejlődéstől megvédő Teloméra kupakokon.

A kifelé táguló rétegek részecskéi, - hacsak nem áramlanak el egymás mellett kölcsönhatásba kerülés
nélkül - eredményesen csökkentik a befelé haladó kölcsönható-képes részecskék lendületét,
igaz hogy közben elvesztik a saját lendületüket, ezért lefékeződve, lendületet vesztve, egy idő
és kerülőút után visszasodródnak a bolygókba. A határfelületeket a változás lamináris
életáramlásra terelődő életbuborékjai hozzák létre, amelyben a jelen eseményekre hatott
változtató képességű részecskék szabályos életúton és életspirálon, határfelületen kifelé, vagy
befelé áramló maradványai, amelyek kölcsönhatás átadásakor, átvételekor a dolguk
végeztével eltávoznak a haladási irányuk szerint a nekik jövő felé. A köznyelv ismeri a
kifejezést, az ihlet vagy a jelen pillanata hamar elszáll a múlt részévé válik. Ez valójában a
jelen pillanatban, az itt és a most történt eseményeknek a téridőbe táguló, a jelenhez képest a
múltba vesző impulzusbuborékjának a növekedése, amely valóban elszáll az egy pillanat alatt
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múlttá váló jelenünktől. A jelenünket, az a felszín és közvetlen környezet, felületet jelenti,
amelyből, és amelyről változtató képességű részecskék juthatnak be vagy ki a saját mezőnkbe,
(ből) annak a változtatóképes részecskék áramlására alkalmas időrésein át. Ezt a méretet és
alakot és mezőformát, anyagként, élő szerveződésekként, magunkra vonatkoztatva a jelenlegi
emberi testként, élő mezőként ismerjük. A jelen azonban csak egy felszín, az éppen most és itt
látható állapot, az időben és az állapotában is változó, öregedő határréteg, amelyet a tudatunk
már megismert. A már többször megismert, átélt, és a létezésünket nem veszélyeztető, nálunk
jóval kisebb hatóképességű, esetleg kisebb részecskesűrűségű, vagy csak nem differenciált,
átlagosabb, egyenletesebb, nagyobb azonosságú, sokkal kiszámíthatóbban változó eredőjű
külsőbb aurákat nem látjuk, bár a Kirlián fotókon és a hőkamerákkal ezek a közeli még
kellően magas változássűrűségű aurarétegek is észlelhetők. A tudatunkban kialakuló képet a
jelen átlagos felszíne, az itt és a most állapota biztosítja, amelynél beljebb lévő, időben
gyorsabban változó, nagyobb sűrűségű, differenciáltabb, ezért sokkal kiszámíthatatlanabbul
változó élőrétegekbe már nem látunk bele. Ha az átlagos fejlettségünknél gyorsabban változó,
annál fejlettebb sejtekbe és atomokba is belátnánk, megvilágosodottakká válnánk. Ez azonban
nem lehetséges, mert az átlagos jelenbeli fejlettségünk mindig kisebb, mint a belsőnkben, az
ötödik dimenzióban, a belső rétegekben, időben sokkal gyorsabban változó, fejlődő ősibb,
bonyolultabb sejtjeink eredő fejlettsége. A testtől kifelé az impulzus buborékok határfelületein
táguló, az esemény helyszínétől és egymástól is egyre messzebb kerülő részecskék az
esemény szempontjából a múlt felé tartanak, a közvetlen kölcsönhatásba kerülésükre, az
egymással azonos állapotot halmozó megerősödésükre egyre kisebb az esély. Mivel a kifelé
áramló részecskék között, a távolság folyamatosan növekszik, (egyre jobban elhidegülnek
egymástól) ezért a róluk visszaverődő kép az idő múlásával egyre kevesebb visszaérkező
részlettel, pixellel telítetlenebbé, halványabbá, szürkébbé és egyre elmosódottabbá válik. A
távoli múlt eseményeire azért nem emlékszünk, mert a már túl messzire ment (a térben
elvesző, más mezőkbe költöző), tőlünk távolodó részecskékről nem érkezik vissza
értékelhető, beazonosítható felbontású kép, vagy és egyéb visszaérkező információ. Az asztrál
utazók nemcsak tapasztalják, hanem bizonyíthatják, hogy minél távolabbi múltba tekintünk,
annál gyengébb felbontású képet kapunk a térben szétfoszló, más áramlatoktól, hatásoktól
módosulva elmosódó, elhomályosodó, a téridő múltjába elvesző hajdani történésekről.
A tőlünk, és a helyben maradó, vagy és az ötödik dimenzióba betömörödő részecskéinktől, az
impulzusainkból távolodó határfelületek, (utód részecskék életbuborékot képező viszonylag
ekvipotenciális, de kellő azonosságú rajai) olyan homorú tükröknek tekinthetők, amelynek a
fókuszpontjában mi állunk, amely határfelületek felé tekintve a megfelelő azonossági
frekvenciákra hangolódva feleleveníthetjük a velünk történt eseményeket. Ezek egymást
követő ekvipotenciális rétegei távolodnak tőlünk kifelé, de sokáig őrzik nagyolva és ritkulva,
romló felbontásban azokat az arányokat, amelyek a keletkezésükkor kialakult képet őrzik,
tükrözik rólunk és a közvetlen környezetünkről. Mivel a körülöttünk maradó, és a tőlünk az
időben távolodó aurahéjak, a határfelületek részecskesűrűsége, és ezzel a tükröző képessége is
a múló időben és a táguló térben véges, ezért csak meghatározott térméretig, múltméretig
látható át elég élességgel, a megtörtént eseményeket rögzítő, az emlékeket megőrző tér kép.
A fény és a foton ritmusú részecskék kifáradása, megöregedése, nagyobb másságú közös
tömegbe épülése miatt, és azért nem fényes az égbolt, amely az Olbers paradoxon kérdőjele, mert a
távoli világokat eltakarják előlünk a múltat őrző, tőlünk a térben távolodó, eltávozó, de egyre
kevesebb kellő azonosságú megérthető, felismerhető jelet, információt visszaküldő
részecskék. A térben táguló, torzuló idősíkok, a határfelületek torzulása rontja az események
visszatükröződését, azok a torzuló térbuborékok héjának a módosuló fókuszpontja miatt, egy
idő után másfelé vetítődnek vissza. Az ilyen torz felületre érkező részecskék nem a mi
mezőnkbe, nem a mi világunkba érkeznek vissza, ezért ezek az emlékek nekünk a homályba
vesznek. A jelen négy dimenzióban megfigyelhetően változó valóságunktól kifelé áramló
hatások a hatodik dimenzióként azonosítható, egyszerre legalább hat dimenzióban változó,
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izotrópabb környezeti rétegek felé haladnak. A jelen idősíkunkat, a pillanatnyi
határfelületünket éppen-hogy csak elhagyó részecskék egy része a közelmúlt eseményeiből
képződött buborékok homorú határfelületekről még visszaverődhetnek, információt hozva és
némileg megváltoztatva, kicsi energiaszinten módosítva a jövőnket, de ezt csak kisebb
adagban és egyre kisebb energiával tehetik, csak a határfelületek impulzusban széttöredező
részecskéinek a törmelékeiként módosíthatják. Bár a visszaverődő impulzusokban más
részecskékkel társulhatnak, és néha nagyobb energiával jöhetnek vissza, mint amivel
elrugaszkodtak, a magukkal hozott új Társ energiájával már nagyobb energiájú kölcsönhatást
is eredményezhetnek. A közelmúlt eseményei ezért még vissza-visszatérve erősebben is
befolyásolhatják a jövőnket. E befolyásolási lehetőség annál kisebb, minél régebben történt,
vagy és minél kisebb az esemény, amely határfelületéről, a múlt hatása visszavetítődik. Az
egyre távolabbi határfelületről visszaverődő egyre későbben és kisebb adagú változtató
képességet visszahozó részecskék módosító hatása egyre kisebb, egyre kevésbé segíti, vagy
rontja el a szimmetriánkat. Hasonló a helyzet befelé is.
A jelen négy dimenzióban változó terétől beljebb lévő, nagyobb azonosságú ötödik
dimenzióban, a szervezetek átlagos élőrétegeinél beljebb időben gyorsabban fejlődő,
differenciáltabb valóságban, minél mélyebbre tud behatolni a jelenünktől befelé eső
élőrétegekbe egy információt szállító részecske, annál későbbi jövőnkre fejti ki a változtató
képességét, de annál nagyobb tértorzulást, szimmetriahiányt okozhat a felszínre kerülésekor.
A szerzőnek az erőkar gondolat elevenedik fel, mint a kígyózó játéknál, minél közelebb van a játékot
vezető, az események keltődésének a térpontjához, szervezetéhez, annál nagyobb hatást tud okozni a
végén a lendületben is halmozódó következményre. A nagy energiájú, nagy sebességű fejlettebb

részecskék akkor is mélyre tudnak hatolni, ha az egységnyi változtató képességük (a fizikai 3
dimenziós tömegük) nem jelentős. Sőt, az áthatoló képesség valószínűen fordítottan
arányos a tömeggel, az élet terhével. Minél kevesebb tömeg és kötődés, teher hárul egy
szervezetre, minél kevesebb a vagyona, a szeretettei, a veszteni valója van, annál kevésbé
fékezi a nagy lendület, a világgá futását a magányossá váló, társatlanná, családot, munkát,
hazát, szeretetteket, akár hitet és a végzetes dolgoktól minden visszatartást, pufferolást is
elvesztő lelket a mindenfelől elvesző kötődése. A tömeg, a család, a kötődés visszatart, fékez,
kiegyenlít, és miközben részben magához köt, érzelmi húrokkal megakadályozza a
szélsőséges gondolatok még szélsőségesebb cselekedetekké fejlődését. A tömeg fékez, nem
engedi a túl nagy gyorsulást, a kicsi életrések közötti áthaladást, de a hiánya esetén, a
kötődését elvesztő szervezet egyre nagyobb, senki által nem fékezett, csak tovább taszított
áramlásra gyorsulhat. A kicsi tömeg csak nagy áramlási sebességgel képes eredő
szimmetriában maradni.
Ez esetben a nagy áthatoló képességet, és a dolgok mélyére is ható jelentős változtató
képességet az egységnyi keresztmetszetű részre jutó kinetikai lendület jelenti. A mezők
belseje felé egyre nagyobb változássűrűségű határfelületeken a részecske sűrűség egyre
differenciáltabb, a határfelületeken keletkező időrés a jövő felé, befelé az életforrás, a
változási helyek forrása felé csökken. Ez miatt csak a legkisebb térméretű, a nagyobb
lendületű, az áthatolóképességben a legfejlettebb részecskék képesek a messzi jövőbe, a
dolgok kellő mélyébe, nagyobb tudati felbontásban behatolni, a csekély, de az adott szférából
kiáramlás közben jelentősen megerősödő változtató képes energiájukat, információjukat
leadni. Ehhez neutralitással, érzéketlenséggel, a kötődések elvesztésével kell előre fizetni. A
magasabb frekvencián, sokkal nagyobb sebesség/térméret arányú, a téridős csapdákat,
sikeresen elkerülő energiaterjedések nemcsak időben sokkal hamarabb érik el a távoli
mezőket, hanem sokkal mélyebbre tudnak hatolni azok jövőjének a mélységeibe. A nagyobb
tömegű és ezért lassabban fejlődő, hátizsákkal, pereputtyal haladó részecskék elakadnak a
szűrőket képező határfelületek külső időréseiben, de ekkor az őket érő impulzusok során
leválhatnak róluk kisebb méretű és még nagyobb sebességgel a jövő felé sikeresebben haladó
(fiatalabb, korszerűbb) részecskéik, a még ártatlan és neutrális utódaik, a követőik, amelyek
módosíthatják a mezők belső állapotát és jövőjét, a mikro-tér egyensúlyát, szimmetriáját.
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Ha az alacsony energiaszintű mezőkben, belső élőrétegekben, határrétegekben az eltérő
energiaszintű belső események miatt akár egészen kicsi tértorzulás következik be, és ezeket
nem módosítja azonnal a dolgot, hatást kompenzáló, ellenlendület-erőt adó, a szimmetriát
helyreállító hatás, akkor a bejutó részecskéktől kitágított határrétegből torz, aszimmetrikus
hatásbuborék fejlődik ki. Ha azonban a buborék már korábban rossz és szimmetriahiányos
lélektükörré vált, akkor e kis energiaszintű magányos részecskék lehetnek azok, akik
befoltozzák a folytonosságban keletkezett hiányokat, és helyreállítják a megbetegedett lélek
egészségét. Az ilyen apró kicsi hibáktól korábban eltorzult életbuborék, élőréteg sokáig
szimmetriátlan marad, és a benne változó élet a nagyobb energiaszintekre erősödve is
egyenlőtlenül fejlődik. Ha a mezők jövőét jelentő hatásfelület már torz alakban létezik, (pl.
mert tartós és folyamatos torzító hatás, dezinformáció, hegemónia, szelektált monopólium érte
őket), az ilyen mezők későbben és nagyobban kifejlődő jelenei is kevésbé kiegyenlítettek,
szimmetriahiányosabbak maradnak, vagy és e rossz, differenciált hatásokban torzulhatnak, a
környezetben a róluk visszaverődő hatások a külső térben eltérő változtató képességű
eseményeket okozhatnak. Ilyen torzulást okozhat a rossz, túl nagy azonosságú, ellenhatás,
kontroll nélkül fejlődő genetikai információ, a tartós, egyoldalú és negatív, szimmetriátlan
szülői vagy környezeti ráhatás, és a hegemónia, az elnyomás és egyenlőtlenség. Az ilyen
emberek, mezők alakja, arca vagy/és lelke kevésbé szimmetrikus. Az ilyen emberek valamely
tulajdonságai, szokásai, hatáskisugárzásai túl dominánssá, egyedivé, az átlagostól nagyon
eltérővé fejlődnek. A szimmetriahiány következménye, hogy a hatóképesség valamelyik más
aspektusában az egyéniség, az egyediség erősebb. Ezek az emberek, ha a fejlődés, nevelés és
az életet jelentő folyamatos változás során a tér-csorba nem javítódik ki, az átlagnál másabbá,
okosabbá, hegemónabbá, gonoszabbá, hiúbbá, önzőbbé, törtetővé vagy éppen
pénzsóvárabbakká válhat. Nem szükségszerű, hogy a korábbi nagyon jó belső szimmetriának
a jelen látható felszínére kivetítődése nagyon torz, és szimmetriahiányos legyen. A szépség és
az átlagos ideához közeli látszat csak a jelen felszínét mutatja, de a dimenziós tulajdonságok
közben benn, az ötödik dimenzió mélyében fejlődő eredője ettől még nagyon rosszá, a nem
látható tulajdonságaiban túl torzzá fejlődhet. A külső szépség hiánya, belül magasabb
szimmetriát tartó szerveződéseket is eredményezhet, akik már túl vannak a látható felszínen
megmutatkozó egykori rossz eredő belső következményén, és az elmúlás felé fejlődő rossz
eredő nemsokára teljesen a múlttá válhat. A látszólagos szépség mögött, a jövő mélyében, az
erős szimmetriahiányból fakadhat a hiányosságot sikeresen eltakaró látszat.
Valamennyi negatív tulajdonság a szervezetben a kellő helyen éppen nem lévő ellenhatás
kiegyenlítési hiányából fakad, az adott tulajdonság túlságossá, dominánssá vált egyedi eredője
ennek következtében erősödik meg. Ez tér vagy pontszimmetria hiányát, lényegében a
szimmetria nélküliségként ismert egyensúlytalanságot, a mi értékrendünkben egyediséget
jelent. Az atomi energiaszinteken, az ilyen elemek a nemesgázoktól messzebb, több elektron
hiánnyal vagy többlettel rendelkező halogén, vagy alkáli elemek között keresendők, egyre
távolabb a tér és hatásegyensúlytól, a közös felmenői szimmetria tengelytől, egyre távolabb a
stabilitást és megnyugvást jelentő örök élet lehetőségétől. A túl szimmetriátlan embereknek
általában torz a testük de még inkább a lelkük. Ha a lélek torz, de a test nem, akkor a fejlődő
rossz hullám még nem ért a jelen felszínére, ami a múlt korábbi még jó állapotát tükrözi. A
torz test talán csak egy sérülésből fakad és csak a felszín a jelen torzulásaként értendő, de a
torz lélek mélyebb, tartósabb, korábbi időszakban a mához képest előbb, a jövőben
dezinformációt eredményező folyamatokban és a környezetre tartósabban ható tértorzulásból
fakad. Talán egy korai rossz hatás, a szükséges hatások egy részétől a csemetét indokolatlanul
megvédő szülő, egy durva nevelő, egy tekintélyt romboló, vagy éppen az apát a piadesztára
emelő anya válthatta ki, amely rossz életmintát mutatott. A rosszindulat, a károkozási
szándék, a mások sértése, bántása a lélek legmélyebb torzulásaiból, a kiegyenlítő hatás
egykori elmaradásából fakad. Nem véletlen az emberi szóhasználat, az ilyen embereknek sötét
a lelkük. Ezt szó szerint a lélek abszolút szabályos, tér és pontszimmetrikus, gömb alakú
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tükrének a torzulására, a hibás reflektáló-képességére utal. A tiszta, fehér fényt visszaadó
homogén lélektükör, szinte változatlanul veri vissza a környezet eseményeit, a tisztákat
tisztán, torzítatlanul, a tisztátalanságot, a torzulásokat és a foltokat nagyobban kimutatóan. A
gyermekek tiszta, még nem torzított hófehér lelkei kimutatják az igazságot, pontosabban
tükrözik vissza a valóságot. Az őszinte embereket ezért viseljük nehezen, mert a
hiányosságaink, az aszimmetriáink róluk visszatükröződnek, amely a saját tökéletességünkbe
vetet hitet, képet és az önbizalmunkat elrontja. A hibátlan gömbtükörre vetített kép tisztán
visszaadja a rávetített képet, de a hibákkal tarkított sötét foltokat vetít a környezetbe. A fiatal,
még szeplőtlen (becsapódás és krátermentes) holdak, ilyen lélektükörnek tekinthetők. Lásd a
Matilde kisholdat, amely talán a legfiatalabb, a Napunokák között.

Térjünk vissza az egyre gyorsuló változás elleni védekezési lehetőségekre.
Ha a korai evolúcióban, az ősi Univerzumban kifejlődött magas intelligenciájú, fejlett lények
eluntak mindig új világokat, anyagot, bolygókat teremteni, megunták az állandó és kényszerű
sűrű költözést, ez esetben arra is rájöhettek, hogy ritkulhat az átköltözés szükségessége akkor,
ha az események változtató hatását kivédő védőruhát, határoló és tükröző felületeket öltenek,
építenek maguk köré. A külső felületekre öltött sokrétegű védőruhával, tükröző-képes
rétegekkel eredményesen meg lehet védeni az életet, a külső gerjesztő eseménysűrűség
nagyobb részétől, (lásd a tűzoltók titánalumínium többrétegű, tükröző ruháit), de ezzel nem lehet
megakadályozni, hogy a továbbra is hatásokat fogyasztó élet, a belsejében történő változásban
termelődő, az élet tartós folyamatára káros, túl nagy azonosságú hatásokban idővel
feldúsuljon, túldúsuljon. Ha a külső hatások beáramlása csökkenthető, a belső maradékok,
életellenes salakanyagok teljesebb visszaforgatása, recirkulása vált egyre fontosabb életcéllá.
Az az élet, amely nem, vagy csak nagyon kicsi mennyiségben bocsát ki a környezetbe annak
káros életanyagokat, hatásokat, sokkal tovább szimmetriában maradhat az adott, és általa
feleslegesen nem gerjesztett térrészben. Még nagyobb és hosszabb életlehetőséget kaphat az a
szervezettség, amely nemcsak kevés hatást bocsát ki a környezetbe, hanem ezeket is csak
olyan módon és vegyületben, hogy az a környezetnek nem káros mérgező anyagként,
hatásként érvényesül, hanem értékes, tovább feldolgozható ipari, mezőgazdasági
nyersanyagként. Pl. a Nitrogén, a Foszfor, a Kálisó sok környezetben káros, de pétisóként
ismert műtrágyaként, vagy adalékként, a mezőgazdaságban sok növény termesztésére, a
talajból már túlságosan kivont hatóanyagok pótlására megfelelően felhasználható. A fejlődés
idővel meghozza azt a felismerést, hogy amennyiben valamely szervezettség a környezetnek
káros hatások helyett, az által felhasználható, a körfolyamataiba illeszthető félkész, vagy
alapanyagként adja le a szervezetéből mindenképpen eltávolítandó, benne felhalmozódó káros
mennyiségű hatásait, akkor az a szervezet, nem ellenség, hanem jó hatásokkal támogató barát.
Lehet, hogy ezt, a kibocsátási kvantum és minőség kontrolt, a teljesebb ártalmatlanítást, a
rossz hatásaiban méregtelenítést az az igény váltotta ki, hogy a tér, vagy a kezdeti
határrétegek túl gyorsan beteltek, a hely az új mezők építésére elfogyott, vagy csak
egyszerűen túl energiaigényes e folyamat. Sikeresebben fejlődik az a tér, amely megfelelő
vetésforgót, rotációt alakít ki, amely csak akkor engedi az új szereplők létrejöttét, ha a régiek
kihalnak, felbomlanak. Ez esetben a térsűrűség és a változássűrűség, az anyag és az energia
mennyisége viszonylag állandósulhatott, és a tér arányai valamilyen szinten rögzítődtek.
Az impulzus a térben táguló, négyzetesen ritkuló azonosságú részecskékkel telített felületű
hatásbuborékot épít, amelyben a szétrepülő részecskék a téridőben is egyre ritkuló, de hatásos
megújuló védőburkot jelentenek a mező belső rétegeiben élő, tartózkodó, maradó,
letelepültebb szerveződéseknek és a közös lélekként is beazonosítható, a mezőket alapító,
irányító, szervező fejlett lényeknek. Ha a környezeti változás sűrűsödik, a védőbuborékot
képező, kifelé is áramló részecskékről visszaverődő impulzusokban a védőbuborékok (a fiatal
kisebb energiaszintű részecskék) száma, és ezzel a mező belsejének a védettsége is nő. Ha
tehát meg kívánja védeni magát az állandó változási kényszertől, a mezőjébe bejutó túl sok
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változtató hatástól, a túlzott változástól, azaz az öregedéstől egy fejlett élőlény, akkor mindig

annyi, megújuló réteges buborékruhát kell felöltenie, keltenie, amennyivel a kívánt szintre
redukálhatja a rá a környezetből ható, befelé, feléje áramló változtató képességet. Ha a
beérkező hatás gerjesztésének megfelelő mennyiségű és időben, fejlettségben is kellően
azonos a kibocsátott, (visszavert, visszatükrözött) részecskék mennyisége, ellenhatása, azaz a
mező olyan fejletté vált, hogy jelen idejű esemény szinkronitást ér el, akkor eljuthat a
változatlanság és a majdnem örök élet állapotába. Az ilyen a külső gerjesztéseket kivédeni,
redukálni, szabályozni képes fejlett, ötödik dimenzióbeli szervezettség megtanulja a rétegében
keletkező káros hatásokat, melléktermékeket, a környezetnek továbbadható hasznos hatsokra
átalakítani, az általa folyamatosan jó hatásokkal táplált, kiismerhető környezet védettségében,
sokáig zavartalanul fejlődhet. Az ilyen, nagyon sokáig változóképes szervezettség egyetlen
tartós problémája ez esetben a rétegében keletkező túl nagy azonosság kialakulásának a
kivédése, azaz folyamatosan az életterét kellően frissen tartó, genetikai anyaggal, hatásokkal
rendszeresen felfrissítő kellő másságú életanyagot, részecskéket kell beengedni, a környezetbe
kibocsátott veszteség pótlására, cseréjére. A sikeres hatáscsere miatt nemcsak a változástól őt
tartósan megvédő, állandóan megújuló védőruhát, pl. Teloméra kupakot tud építeni, hanem a
megfelelően szabályozott hatáscserével befolyásolni és meggátolni képes az élettere és a
szervezete elöregedését. Ha mint Amerika Indiának és Kínának az akkumulátor és a gépgyártást,
sikeresen továbbadja az általa már termelni nem kívánt (gazdaságtalan, a környezetnek már túl sok
káros hatást létrehozó) élettermékeket, a külsőbb, a fejlődésben tőle elmaradottabb rétegeknek, akkor e
nagyon káros hatások nélkül áttérhet ennél fejlettebb, sokkal kevesebb energia és hatóanyag
felhasználásával, kevesebb káros melléktermék kibocsátásával járó, pl., számítástechnikai, és
kommunikációs iparág, szoftver, hardver, és a periférikus elemeinek a termelésre. A centrálisan
legfejlettebb ötödik dimenzió tehát átadja a gazdasági körforgás során a megúnt, elöregedett,
gazdaságtalan ipari ágazatait, a bányászatot, a gépipart, a költséges, vagy sok élőmunkát igénylő
ágazatokat a nála fejletlenebb környezetnek, amellyel kapacitása és tere szabadul fel a fejlettebb piaci
szegmens aktívabb kihasználására, ráfejlődésére. A makroevolúciós körforgás az elöregedett
élettermékeket egy külsőbb rétegbe juttatja, amelyben még ismeretlen hatások kellően újnak és
érdekesnek, fejletnek számítanak. Ezzel a legfejlettebb belső, (ötödik dimenziós) réteg megőrzi a
fejlettségi előnyeit, míg a négy dimenzióban változó átlagos réteg is továbbadja az átvett, nála kellően
korszerű élettermékek termelése érdekében, a már nála is elavult, elöregedett, gazdaságtalan
élettermék termelést. A négydimenziós élőrétegben elöregedett eszközök, hatások termelése,
hátratolódik a hozzá képes is elégtelen fejlettségű harmadik világbeli országokba, és az is fejlődik a
korábban az élőrétegében lévő, ennél is elavultabb hatásokhoz képest. A rétegek tehát sikeresen és
valamennyien együtt fejlődnek a rotáció során, csak időben eltolva egymáshoz képest. A külső
kétdimenziós élőréteg felé is valószínűen hasonló már elöregedett, de az adott rétegben fejlettnek
számító hatások áramlanak ki, amelyben egyre nagyobb tömegszámú, de-és igénytelenebb a fogyasztó
közösség. A legkülső, már rideg és nagyon hideg impulzusban is szegény, köztes isteni közös
rétegben, a belső fejlettebb rétegekből kiáramló hatás egyrészt meleget, élőmunka és bontásigényes
elöregedett életanyagot szállít, amelyből a hasznos dolgokat, a kötési energiákat, a hőt ki lehet nyerni,
és fel lehet használni a tér ridegségének, ellenségességének a csökkentésére. A szerves és más idegen
anyagoktól megszabadított, a külső izotrópabb rétegekben szelektált, ionosan tisztább formában
visszanyert, a rideg környezetben kicsire őrlődött, elporladt ionos, e rétegekben nem felbontható
anyagok visszatoloncoltatnak a magasabb változássűrűségű, e rétegeket, és a közös csillagközi teret
űrszemét anyagokkal túlszennyező melegfúziósabban fejlett szervezetekhez. Ezek a hideg, lehűlt, kis
elporladt részecskékből egybe cementálódott ionos anyagok, nagyobb sűrűségű fémes aszteroidákként,
vagy a szerves anyag tartalmú üstökösökként keringetnek a térben, és oda irányítódnak, amely
szervezetekben éppen ilyen alapanyagokra van igény.
Miként a nagyobb tömegszámú, állami szervezetek is továbbadják a kevésbé fejlett tudásuk a
szegényebb, elmaradottabb harmadik világbeli országoknak, hasonlóan a fejlettebb egyedek, emberi
szervezetek is idővel átadják a nagyobb fizikai erőkifejtést igénylő tevékenységeiket, lehetőségeiket a
náluk kevésbé fejletteknek, miközben ők analóg módon továbbszakosodnak a kevésbé fizikai, inkább
elméleti, információs hatások megértése, megoldása felé. A tanítók már az iskolákban elkezdik a
fiatalabb generációk felkészítését, a később átveendő szerepekre, szakmákra, cselekedetekre, és a már
fejlettebbeket a továbbtanulásra, a nagyobb és részletesebb tudati felbontás felé fejlődésre. Az idősebb
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emberek, szervezetek sokáig rejtetten vigyázzák az egyedi előnyöket adó képességeiket, ne tudja meg
a környezet, de egyszer eljön az idő, amikor a cselekvő igényesebb tudást át kell adni az utódoknak, és
egyre jobban továbbfejlődhet a nagyobb tudati felbontást, több megértést igénylő, részletesebb
kidolgozandó, legalább részben elméleti munkasík felé. Ha a korábbi generációk nem adják át a
tudásukat, az elöregedett, korszerűtlenné vált, de másoknak, a dolgokat még nem ismerőknek még
értékes információs készletüket, a régi tudás, élettermék haszontalanul foglalja a helyet az újtól, a
továbbfejlődéstől. A régi dolgokat el kell engedni, a régi információs tárhelyeket fel kell szabadítani, a
korszerűtlenné váló tudás, élettermék elengedése, továbbfejlődés felé segítése alapvetően szükséges az
új tudás, az új élettermék beszerzési lehetőségéhez. Ha a régi túl sokáig foglalja az életteret, túl nagy
nyomású helyre nem tud beáramlani a környezetből kiszoruló, de az új környezetben fiatalnak és
újnak ható, korszerűnek tekinthető információ, vagy hatás.

Ha a lélektükör, időveszteség és időzavar nélkül, jelen időben képes az őt érő hatásokat
lereagálni, az arany ion gömbben lévő legbelső réteg, (a nagyon védett 7. dimenzió) belsejében élő,
a környezeti változást szemlélő, a reakciókat irányító fejlett lények lényegében nem
öregednek, akár az örökké valóságig, vagy az általuk fenntartani képes mezők egyensúlyban
maradásáig élhetnek. Ezek a fejlett szerveződések, az egész teret uraló közös Isten szolgái,
amelyek egy részét a rossz, életellenesnek ismert rossz hatásokat keltő ördögöknek, a
hatásukat Lucifer hatásaként ismerjük.
A hatások beáramlását, a külső rétegekben kialakuló, a bejövő hatásokat fékező szűrőkkel és
azonnali reakcióként ismert, a beáramló hatásokkal inverz, tükrözött minőségben előállított
antigénekkel, az ilyen mélyre is bemerészkedett külső hatásokat azok ellenrészecskéivel való
ütköztetéssel, visszatükrözéssel sikerül megoldani, megfékezni, visszaterelni.
Már az ember is felismerte, hogy a túl nagy zaj, a túl nagy változás hasonló ritmusú és
ellenirányú ellenhatás kibocsátásával lokálisan mérsékelhető. A zajt úgy is csökkenteni lehet,
ha azonos ritmusban modulált ellenkező hatóirányú jelrendszerrel kioltjuk, mielőtt hozzánk
ér, és kompenzáljuk a felénk közeledő, a hangrezgést keltő részecskék lendületét. A nagy szél,
a légáramlás megfékezhető ellenáramlással, a szél torlásával, visszaterelésével, a túl nagy
változás ellenirányú kompenzálással. A változás bonyolultságának csökkentett tendenciája a
dimenzió redukció felé halad befelé, amely az Aspektus 1 könyvben került részletes
bemutatásra. A változás, a bonyolult életáramlás megszűnése a ponthoz, az egydimenziós
kiterjedéshez, térállapothoz vezet, ez azonban nem szükségszerű. Az ellenhatással visszaterelt
reflektált beáramló idegen hatások, a hibátlan, nagy folytonosságú lélekbuborékokkal is
feltartóztathatók. Ha a lélekbuborékok teljesen hibátlanok lennének, az örök életben
részesedhetnek. Az ilyen buborékok arannyal, higannyal bevont rendkívül jól tükröző felületű
lélekbuborékoknak tekinthetők, amelyek a már megfékezett lendületű, de még mindig feléje
tartó részecskéket, a meleg sárga fény kisugárzó szeretet energiájával megszelídíti, és a
továbbhaladásában megfékezi, elbizonytalanítja, lendület szimmetriába hozza. A mégis túl
nagy lendülettel még mindig befelé haladó, idegen részecskéket befogadja e hívogató közeg.
A gravitáció és az idő törvényei könyvben (Aspektus 4) bemutatott változási állapotokból az
áramló állapot már kétdimenziós kiterjedést igényel, amelyre már működik a dualitás, azaz az
áramló részecske a különböző aspektusból és eltérő időpillanatban szemlélve, hol centralizált
részecske, hol hullámszerűen haladó, az életakadályokat éppen kerülgető lineárisabban áramló
csoport. Az áramlás közben kialakult részleges egyensúlytalanság a pontszimmetrikus
egydimenziós állapotból, a kétdimenziós áramláson át a három dimenzióban már változni és
eseményeket kelteni, megfigyelni képes állapot felé ad az összetettség felé fejlődést. A már
három dimenzióval jellemezhető térbeli lokalizáció és a szimmetria időbeni de lineáris
változása, egy 4. Dimenziós állapotot eredményez, amely az időhöz kötött viszonylag
folyamatos egyensúly környékén maradó periodikus változást is feltételezi. E könyvben már
eljuthatunk az 5. Dimenzió, a téridőben történő belső valóságokba utazás, a nem lineáris
haladás, a fejlődési időugrás, és a szervezettséget irányító nagyobb bonyolultság megértéséig.
A környezeti térben a mezők belsejében és a külső határrétegeiben, az idő a változás, az élet
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nem egyforma gyorsasággal halad, és az eltérő helyen de egyidejűleg a jelen, a jövő és a múlt
állapotaiban változó életformák is megismerhetők. Az eltérő rétegekben azonban a cél és az
áramlási irány is megváltozik, és a jó dolgokból kívül állók befelé áramolni igyekeznek, míg a
benti dolgokat már megismerő, megunók, a túl nagy sűrűséget, változást, tömeget már nem
jól viselők kifelé törekszenek. Míg a lineáris fejlődésben az egyenletes változás a mezők
idősíkján, az ekliptikán sokáig folyamatos, és viszonylag egyenletes kifelé terjedés, addig e
lineáris időt a nagyobb felmenői energiahullámokon, határfelületeken átáramláskor a
nemlineáris események periodikusan megszakítják, ugrásszerű változást, az elmaradt fejlődést
behozva időben felgyorsuló fejlődést eredményezve. Ilyenkor nem egyenletes az élettérbe
beáramló részecskék sűrűsége, hanem egyre nagyobb részecskesűrűségű hullámokban, egyre
nagyobb változtatóképes tömegben érkeznek, és az érintett élőrétegekben rövidebb idő alatt
sokkal több az életen és a környezeten is változtató életesemény történik. Az időugrás, a
különböző fejlettségű életekbe átváltás megérthetővé teszi a mezők eltérő gyorsasággal
fejlődő rétegeiben, és a belsejében, egy azonos időben fejlődő jövőt, a külső határrétegekben
ugyanakkor továbbfejlődő, erősebben differenciálódó múlttal. Ezen egymástól eltérő rétegek
szimmetriájában fejlődik a jelen, mint a múlt és a jövő eseményeinek a közös eredője.
Sokat megérthetünk a környezet működéséből, de a fejlődés és a tudás lehetőségei itt nem
merülnek ki. Hatalmas távlatok, új összefüggések felismerési lehetőségei várnak, az út a 6.
Dimenzió megértése, a térugrás felé halad. Erre azonban remélhetően nem lesz szükségünk akkor,
ha a terünk és időnk változási ideje még nem járt le. Valami azonban közeledik, és a bolygónk
bioszférája a szerveződési őszből a tél állapota és az időugrás felé sodródik.

Az alacsony szintű a környezetben a kívülről jövő változás megszűréséhez még kicsi szűrő
öltözék, néhány egymásban lévő életbuborék felületén úszkáló, áramló, sodródó nagy
azonosságú részecskék szűrője is elég lehet a kölcsönhatási események csökkentésére, az idő
múlásának, az idődimenziónak a redukálásához. Az ilyen sokrétegű féligáteresztő, ozmikus
tükröző zóna mögé, a külső eseményekből csak annyi változtató képesség szivároghat be,
amennyi a buborék ruhák hatásrésein, a buborékokat alkotó idősebb részecskék közötti
időhézagokon átjutott. Ha nagy a környezeti változás, ahhoz hogy a belső változás ne
erősödjön fel több réteg védőruha szükséges, amellyel a mezők mérete, tömegszáma és a
határfelületek sűrűsége is megnövekszik. A csillagméretben és ritmusban változó
környezetben, az adott mezőben lakozó lélek köré nagyon sok, folyamatosan megújuló
buborékruha, határfelület, élőbuborék épül. A mezők eseményeinek a gyorsulása, a változás
felgyorsulása az életfolyamatokat rövidíti, és a biológiai óra, az események ritmusának a
gyorsulása szerint ketyeg. Kellő mennyiségű, és szabályozható felületi, rétegáramlású
buborékkal, határréteggel mindig lecsökkenthető a külső gerjesztésű változás arra a szintre,
amelyen még az élet éppen kellemes, de még nem unalmas. Az unaloműzés lehetősége, hogy
mindig átszűrődik valamennyi esemény, mindig visszatükröződik valamennyi aprócska
töredék a külső tér, a múlt eseményeiből, amely változtat egy kicsit a jelenen és a túl nyugodt,
védett környezetben csak lassabban és kontroláltan fejlődő jövőn. Egy ilyen mező mélyében,
a jelentől befelé, a jövőnek tekinthető életbuborékban, az 5. vagy a hetedik dimenzióban
tartózkodó, de helyváltoztatási képességgel rendelkező lény térhatású, kinagyítható, növelhető
és csökkenthető felbontású, homorú felületekre vetített képen szemlélheti a környezet
változásait. Az Ő rendszerideje nagyon gyorsan ketyegne akkor, ha beengedne minden
változást, információs részecskét, gerjesztést a saját mezőjébe, ez esetben gyorsabban
változna, és hamar öregedne. Mivel feltételezhetően látja a felé közeledő, a külső térrészben
már megtörtént eseményeket az eltávozó hatásfelületek gömbhullámai belsejéről feléje
visszatükröződni, ez esetben a sokat tapasztalás segít. Mint az óz a varázslóban, e lélektükör,
mint távcső alkalmas lehet a környezeti tér, és a kibocsátott részecskékről visszaérkező jelek
vételére, értelmezésére. Minél több a tapasztalása, az ismerete a lehetséges eseményekről,
annál kevesebb, és kisebb méretű, változtató képességű részecskét kell beengednie a védett
életszférájába, az általa már a tudatában megértett események módosítására. Tehát az
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ismeretanyag, a tapasztalás, a bölcsesség, a megértés hozzájárul ahhoz, hogy a környezet
változásait, a jövőt módosítható változtató képesség mennyiségét az elviselhető és a kivédhető
szintre redukálhassuk. Az ismeret segít abban is, hogy egyre kevesebb hatásból, már ismert
változtatásból megérthessük a környezeti történéseket. Feltételezhető, hogy a bolygók és a
csillagok, az élőmezők lélekbuborékaiban élő ősi lények, nekünk is előd részecskék igen nagy
fejlettséggel, sok ismeretanyaggal, és nagy tudással rendelkeznek, nagyon kevés adatból,
feltehetően nagyon fejlett informatikus eszközökkel megérthetik a környezeti eseményeket és
a változások várható tendenciáit. Ez lehetővé teheti a rájuk ható rontó jellegű változtató
képesség időben felismerését, és jelentős redukálását, az események töredék (még ismeretlen
kombinációjának) részecskéinek a szűrt beengedésével, a kevesebb oktalan változást, és ezzel
a hosszabb élet lehetőségét. A mezők belsejében keltődő új buborékokat összetartó erő felületi
feszültsége, (a nagy azonosságú részecskéket tartalmazó buborékhéj miatt) nagyon nagy, azaz
a fiatal és még feszes buborékoknak a részecskéi közötti időrések még nagyon kicsik. A
tükröző képesség, a változtató képes lélekrészecskéknek a visszaverő képessége a mezők és a
buborékok belseje, a kisebb, fiatalabb buborékok felé növekszik. Ez lehetővé teszi az
életbuborékba befelé áramló események egyre nagyobb megszűrését, visszaverését,
elutasítását, sőt a kifelé távozó részecskék jelentős részének, ha kell a visszafogását is. A
feszes felületű, fényes és fejlett, de kívül nagy azonosságú részecskék által védett
lélekbuborékokba nem láthatunk bele, a fejlettségünk ehhez nem elég, az általunk kibocsátott
foton részecskék e buborékról visszaverődnek, vagy elnyelődnek és felbontódnak, de nem
érkeznek vissza. Amelyek egyszer meglátják a meleg és barátságos sárga vagy fehér fényt,
azok már nem akarnak visszajönni, azok az Isteni környezetben, élettérben szeretnének
maradni. A tetszhalálban megismert alagút, az addig a szervezetünkben domináns léleknek az
idegcsatornán át e lélektükörben is, hozzánk képest mindenképpen sokkal többre ható, lakó Istenhez,
vagy és annak a részét, képviselőjét képező fejlett lényhez vezet. Ez az, az ok, amely miatt
nehezen kapunk információt a jövőből. A mezők belsejében történő impulzusok még
gyengék, a jelen felszínén ezeket még nem érzékeljük. Ahhoz azonban elég erősek, hogy a
hibátlan kezdeti gondolatok, energiahullámok feszesre dagasszák a bentről kifelé táguló
hatásbuborékok tükröző felületét, és ezzel meggátolják a lélekmezőt öregítő befelé áramló,
nem kívánt változásokat, a kifejlődő jövő, idő előtt történő kiáramlási, kifejlődési lehetőségét.
A jövő mélyében, a legkisebb buborékokban lévő impulzusok egységnyi változtató képessége
fizikailag, materiálisan valószínűen nagyon kicsi, de még kisebb a hatásbuborékok felületén
lévő részecskék, a hordozók által szállított egységnyi változtató képesség. Az ilyen mély
fraktálszintre, nagyon jól védett energiaszintre behatoló, nagyon kicsi változtató képességű
részecskék folyamatos bejutása olyan jelentős mértékű változást generálhat, amely
megváltoztathatja az e szintből kifejlődő jövő lehetőségeit. Bár a nagyon durva hatások
általában megszűrődnek, nem jutnak el e finom lélekhez, talán csak a következményükről
értesül, de ha nagyon gyenge és sokszorosan hígított homeopátiás hatóanyagban nagyon kicsi
mennyiségű, ezért egymással nem közömbösített hatóanyagot juttatunk egy szervezetbe, az
ilyen kicsi, de nagy áthatolóképességű, a társai által nem fékezett részecskék eljuthatnak a
lélek, az életforrás mélyére. Ha egymással ellentétes, tehát szimmetriában álló hatások jutnak
le e fraktál mélységébe, azok változtató képessége annál jobban kiegyenlítődik, redukálódik,
minél nagyobb az egymást fékező, egymásnak antirészecskék között az ellenmondás, a
szimmetria. Ha a szimmetria pár nélküli, lendületes, magányos részecske jut a mező, a jövő, a
lélek mélyébe, az mindaddig a torzulás és az aszimmetria felé viheti a jövő alakulását, amíg a
hatást kompenzáló ellenhatás helyre nem állítja a belső tér torzulását.... (vagy a már torz
állapotokat helyreállíthatja.)

Moetrius által megértett és felismert hatások tendenciája igen alacsony energiaszinten de
folyamatos erősödést jelez, amelyből, - ha nem kompenzálja le valami ellenhatás, akkor valamely későbbi jelentős hatású esemény megerősödése várható. Az egyéni érzékenység
részben a személyi hangolásra, részben az ismeretre és a tudásra, a megszerzett tapasztalásra
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és a környezeti zajra épül. Aki ki képesek védeni a környezeti zajt, akik kapcsolatba tudnak
lépni, rá tudnak hangolódni a valamennyinkben, helyben lévő isteni képviselővel, azok
elindulhatnak a bölcsesség útján a megértéshez jutás felé. Az sem lehetetlen, hogy azok értik
meg a tér és az idő összefüggéseit, akik éppen analóg állapotúak, azaz más időfrekvencián
hasonló analóg eseményeket, folyamatot, érzelmi állapotot élnek át.
Ismert, hogy a már megismert, megértett dolgok könnyebben ugranak be, egyre kevesebb
részecske jelzéséből is megértjük az esemény, a változás, azaz az információ lényegét. A
lélekként ismert nagy bölcsességű ősi lények nagyon kevés hatásváltozásból megérthették a
környezeti változás információk tendenciáját, és a lehetséges hatáskövetkezmények
bekövetkezési valószínűségét. Sok sikeresen e lélek részecskékre hangolódni képes ember,
neves vagy névtelen próféta kapott, általuk többé-kevésbé megértett információt a várható
eseményekről, amelyek egy lehetséges de számunkra kellemetlen jövő felé változhatnak.
Moetriusnak több információ kellett hogy megértse az összefüggéseket, és megértse a
lehetséges következményeket. E könyv írásakor még csak részleteket ért a küldő üzenetéből,
és még nem ismeri, hogy a sors miért éppen vele űzi a jövőt ismertté tevő játékát, mi a cél és a
sorokat Önök felé közvetítő kinek az eszköze.
A jövő, ha nem fejlődött ki túlságosan, még módosítható, megváltoztatható. Az érzet szerint
az események felénk jönnek, ez az oka, a folyamatos érzés erősödésnek. Azonban nemcsak a
külső tér hatásai jönnek felénk, hanem egyrészt mi is haladunk mások és más világok,
szervezetek felé, másrészt állandóan információs energiahullámok haladnak át rajtunk.
Ráadásul a belsőnkben keltődő változások is kisebb energiaszintű, de nagyon közeli
azonossága miatt nagy hatású változásokat kelthetnek, amely belülről kiindulva is
megváltoztathatja a jövőnket. Ez az a hatás, érzés és gondolati mechanizmus, amelyről sokkal
többet kell megtudnunk, megismernünk, megéreznünk. E szinten kifejlődő történések
érzeteket keltenek bennünk, és ha a jó érzeteinknek hiszünk, még akkor is jó irányba, a
nagyobb szimmetria, a tartósabb, sikeresebb élet felé fejlődünk, ha ez kezdetben nem annak
tűnik. A téridős út megváltoztatása, a számunkra nem jó hatás gyengítése, módosítása – ha
elég az időnk a kifejletig - még talán lehetséges. Kétségtelen, hogy az írót is tartalmazó
részecskemező felé valami végzetes lehetőségű hatáskifejlet közeleg. Moetriusnak nincs
személyi félelme akkor sem, ha ez csak a saját mezőjét fenyegeti. A félelme és a felelőssége
az emberi mezőkért és az élőrétegért, Gaiáért nagyobb, az aggodalma felébredt. Ha az
erősödést nem csak Ő érzékeli ez esetben valóságos és nem csak a személyére szóló veszélyt
érzett. Azonban az a rossz, ami várható, és sokak elsőként valószínűen így élik meg,
elkerülhetetlen, és csak ezen át vezet az életút egy későbbi jobb, és sikeresebb szimmetriában
változó valósághoz. A Föld már erősen szimmetriahiányos, nagy szüksége van a rossz felé
áramlás megállítására, és ebben nemsokára felmenői segítséget, csomagot fog kapni. A
megérzése alapján egy hirdetést adott fel, és a közvetlen környezetéből is jelentkeztek hasonló
információt kapó, az idő rövidségét érző személyek. Ez megerősíti azon gondolatait, hogy a
veszély nem az írót, hanem az emberi közösséget és a Földet, vagy az élőrétegünket fenyegeti.
A jelzést komolyabban kell venni, de nem felejtsük el, hogy ha a rossz irányba áramlásunkat
megfékező friss genetikai anyag beérkezését elhárítjuk, az átlagos Földön nem a menny,
hanem a pokol valósága fog kifejlődni.
Már az életáramlás elején megkezdődött a megérzett állapotokból a jó és a rosszabb hatások
szelektálása, a jobbak elérése, megszerzése, a rosszabbak elkerülése. Az élet továbbfejlődött ebben a
differenciálásban, és megtanulta egyre gyorsabban elhagyni a neki rossz hatásokat, és egyre
gyakrabban megszerezni az életét és az érzéseit a jó irányba segítő, jobb hatásokat. Mivel azonban a
túl sok jó hamar rossz hatássá válik, a felgyorsuló hatáscsere egyre jobban növeli a tempót, a változás
sűrűsége által befolyásolt idő érzetet.
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A kinn és a benn átgondolása: (a mihez, az átlagos állapothoz képest)
Egy részlet, amely az előző elveszett tartalmú alapkönyvből megőrződött:

A mezőkön kívül és belül történő változások egymás időben eltolt analógiái, egymás
kivetítődései. Korábban sokszor felmerült, hogy a csillagok nagyban kifejlődő eseményei
történnek meg, és ezek hologramja vetítődik ki kicsiben, az élő szervezetekben. A megfigyelt
arányosságok ez megerősítik. A kinti eseményeknek a tér egy kristálykereszteződésben
találkozó részecskéi, a távolság és a változás intenzitásával arányos energiát, információt
továbbítanak a megfigyelői térpontra. Ezzel a térbeli események hologrammikus kivetődései
kicsiben, egy fraktálszint mélyén is hasonló arányokkal lejátszódnak. Ez az arányos változás,
nemcsak az adott lokális tér körül lévő változó mezők erő és lendület (fejlettségi) hatás
arányait másolja le, hanem az oldal vagy másirányban álló gyengébb befolyások arányait is
megörökíti. A viszonylag gömbszimmetrikus energiahullámok, a tágulás közben homorú
optikailag is tükröző felületeket hoznak létre, amelyek miközben távolodnak egy közös
impulzus ponttól, mindig visszavetítenek e pontban maradt társaik felé változási
információkat-hatásokat, amelyek fókuszálódnak az induló térrész felé. Az impulzus kezdeti
pontjában, terében maradt, anyagba sűrűsödő részecskék ezzel változási
eseményinformációkhoz jutnak a környezetből, amely az érzékelési lehetőségük, és a megértő
képességük szerint értelmezhető információvá, és beérkező lendület átadássá is fejlődik. A
környezetről beérkező rokoni, másod, vagy harmadgenerációs, már visszatérő információs
részecskék, mint gravitációs eső érkeznek vissza az eseménykeltés/születés helyére, amely
információk a lokális helyre hatva magasabb energiasűrűséget alakítanak ki, pótolják az
elhagyott családtagi energiákat. A beérkező információs energiahullámok, térben és időben az
előzményi helyen találkozhatnak, vagy elkerülhetik egymást. Az elkerülő információ
gyakorlatilag kölcsönhatás nélkül áthalad egymáson, de ez nem jelenti azt, hogy az adott
rácsponton, origóban változó életre, bár különböző időpontban, de hathatnak, befolyásolhatják
annak a fejlődését, a kapott hírek szerint az alkalmazkodását. Ha azonban a viszonylag
egyszerre beérkező információ nemcsak a téridőben kellő azonosságú, hanem az egyes
részletekben, dallamában, tagoltságában is, azaz nagy azonosságú, vagy analóg információt
tartalmaz, akkor ellenkező irányultság esetén egymást annulálhatják, nagy azonosságú és
kisebb irányszög, majdnem közös irány esetén erősíthetik egymást, vagy-és sokféle egyéb
köztes módon is hathatnak egymásra, kölcsönösen módosíthatják egymás részeredőit,
amelyek között interferikus erősítések, és ellenirányú gyengítések is előfordulhatnak. A fiatal
és a célterületre elsőként beérkező, az adott helyen még nem ismert információ mindig
frissnek és újdonságnak hat, de a később beérkező már kevésbé értékelődik, míg a sokadik
már zavaró, inkább nem szükségeltetik, zajnak tekinthető. Ha a környezetben még nem
kellően ismert, (mint a rossz vicc) még továbbirányítható, de ha már tele van vele a padlás, az
értéktelen információra nem tart senki sem igényt, az visszautasítódik, a már az adott helyen
benn lévő azonos hatásokról visszaterelődik a hírt, viccet esetleg még nem ismerő környezet
felé. A beérkező információs energia egy része tehát csak az irányában, vagy valamely
részletében megváltozva gyakran visszatereltetik, ha ez nem történik meg, feszültséget, túl
sok lokális azonosságot és ezzel felesleges ismétlődései zavart okoznak. Ha a felesleges, más
túl sokak által túlságosan ismert információs hatások nem bocsátatnak el, nem terelődnek ki a
legfontosabb, de viszonylag szűk életterekből, akkor a feleslegesen a teret és mások idejét
foglaló hatások, információk gondot, helyszűkét és időzavart, sok egymástól csak kicsit eltérő
változatuk megértési zavart okozhat. Ha nagyon sok az időre jutó szelektálandó beérkező
információ, akkor a hamis, vagy nem egészen pontos, nem kellően korszerű információk
helyet foglalhatnak a térben, megértési és szelektálási gondot, zavart okozhatnak. Ha az ilyen
tartósan túlterheltté váló szervezet körül egyre több kellően fel nem dolgozott, meg nem értett,
el nem utasított, vagy és feleslegesen keringetett, még meg nem értett, fel nem fogott
információs részecske halmozódik fel, akkor az, mint a befelé haladásban torlódó aura egyre
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vastagabb réteggel veszi körül az időzavarba kerülő szervezetet. Az ilyen szervezet, amely
nem tudja jelen időben megoldani a problémáit, nem tud azonnal itt és most szelektálni, a
körül egyre vastagabb rétegben halmozódnak fel a be nem fogadott, de kellő határozottsággal
még el sem utasított részecskék, azaz a szervezet átlagos rétege körül egyre vastagodó,
lemaradó, fejletlen információs réteg, torlódó aura alakul ki. Ha nagy mennyiségű
információs részecske halmozódik fel az átlagos rétegektől kifelé, azaz az adott szervezet
megértő képessége kisebb, mint amilyen mennyiségben áramlanak feléje, az általa keltett,
vagy és kölcsönhatással feltartóztatott, lereagált, de nem továbbengedett információs
részecskék, az ilyen szervezettség egyre jobban elszigetelődik a körülötte jelen időben változó
valóságtól. Ennek az lesz a következménye, hogy az izotróp valóságban keletkező kinti
történések hírei, eseményei egyre nehezebben, egyre nagyobb időkéséssel jutnak át a
szervezet vastagodó auráján, (általában kétdimenziós rétegáramlású határrétegén), ezért a
szervezethez bejutó információs hírek nem a jelen eseményeiről szólnak, hanem a már jóval
korábban megtörtént régebbi eseményekről. Az ilyen a tudatában elmaradó szervezettség
egyre jobban nem a valós történéseket érzékeli, nem ezekre reagál, hanem vakon halad,
áramlik a téridőben, és sokszor olyan régen megtörtént dolgokra és késedelmesen reagál,
amelyek már régen megtörténtek, de nem érzékeli, nem észleli a jelenben történő és rá
nemsokára jelentős kölcsönhatási lehetőséget kínáló, okozó változásokat. Olyan vezetőnek
tekinthető az ilyen túl sok és vastag aurával, a valóságot eltakaró kilátás és szemellenzővel
haladó vezető, ami az aurájában változó valóságtól, - mint egy illúziókat mutató képtől - nem
látja hogy közben egy másik, esetleg rá végzetes következményeket kifejtő életakadály, nagy
tömegszámú szervezet felé közeledik. Ha a régi és elavult információs hatásokat nem
továbbítja a szervezet megfelelő, a beérkezésüknél nagyobb, de legalább annak megfelelő
intenzitással, szükségszerűen elöregszik, és rövidlátóvá válik, csak a körülötte lévő, általa
meglátható részletekre reagál. A túlságosan rövidtávra előre figyelő, kellő előrelátással már
nem rendelkező szervezettség nem képes a körülötte fejlődő tér összefüggéseit átlátni,
megérteni, ezért túlságosan és rosszul, aránytalanul a fókuszpontjában lévő közeli, általa még
látott eseményekre koncentrál. Ha ez a szervezet egy nagyobb közös tömeg vezetője, akkor a
közös tömeg veszélybe kerül, mert az ilyen szervezet nemcsak az előtte lévő fától nem látja az
erdőt, hanem ha vezet, az előtte lévő egyszerű akadálytól, - amelynél leragadt a figyelme –
nem látja az eléje tornyosuló nagy és gyorsan közeledő életakadályokat. Ha egy elöregedő
szervezettség vezetői válnak csőlátóvá, közellátóvá, előrelátás nélkülivé, akkor az ilyen
rövidlátó szervezet által vezetett közösség veszélyben van, a szervezete vezetőinek túl nagy a
késési reakciója, gyakorlatilag nem látnak előre, miközben gyorsulva akarnak haladni. A túl
gyors fejlődést erőltető melegfúziós szervezetek tehát nem azon adott közösség érdekeit
képviselik, amelyet vezetnek, hanem azon nagyfogyasztó előreküldött kerítőinek tekinthetők,
amely felé hajtják, erőltetik a közösségük fejlődését, eleséget és kihasználható szervezeteket
visznek az energiára mindig éhes nagyfogyasztónak. A túl gyors fejlődés erőltetése, a túl nagy
fogyasztás erőltetése erőn felülüli, kitermelés, fizetőképes háttér nélküli fogyasztásra serkenti
a részecskéket, amelyek ezzel eladósodnak, függőségbe kerülnek az energiában már amúgy is
gazdagabbaknak, a feléjük közeledő nagyfogyasztó csatlósainak. Az eladósodott, függőségbe
került szervezetek pedig kihasználhatók, irányíthatók, befolyásolhatók, az életenergiáik
elvehető. Mivel az ilyen szervezetek állandó időzavarban maguk helyett és a közösségeik
helyet másnak dolgoznak, cselekednek, a saját dolgaikra általában nem jut elég idő, nem
képesek a saját problémáikat átlátni, megérteni, megoldani, a saját szükségleteikben csorbát,
hiányokat szenvednek. Az ilyen suszternak mindig lyukas a cipője, az asztalosnak mozog a
széklába, az üvegesnek nincs elég ideje a saját törött üvegeinek a beüvegezésére. A mások szolgálata,
a kizsákmányolt élet azonban nem mindig boldog, és főleg nem eléggé elégedett a sorsával, főleg ha
felismeri, hogy másokhoz képest tartósan rosszabb dolga van. Az ilyen szervezetekben az isteni
bizalom, az élet szimmetriájába vetett bizalom egy idő után megrendül, és nemcsak kihasználtakká,
hanem hitetlenekké, egymásban és másokban, a közös célokban és az idő szimmetriájában egy idő
után nem bízóvá, az isteni közösséget elhagyóvá válnak.
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A térben lévő események variációira olyan nagy a lehetőség, hogy bármely hatás, bármely
változás történik, annak az ellenkezője is megtörténhetik. Így alakul ki a tér eredő
szimmetriája. Ez megerősíti azt a gondolatot, hogy ha a lokális mezőben, kicsiben, de
arányosan az történik, mint a nagyobb környezetben, akkor a szimmetria alapján
feltételezhető, hogy a kicsiben történő események lassabban, azaz időben és a nagyobb
térméretben is arányos változásokkal kinagyítva megtörténhetnek a külsőbb határrétegekben
és a globális környezetben is. Ha a nagy pontosságú, sikeres és fejlett tudat készíti el egyre
nagyobban a kicsiben sikeresen megvalósított élettermékeit, azaz a kicsi vetít ki, akkor a
kiterjedés nő és a vetített háromdimenziós hologram energiasűrűsége csökken, de ha a
nagyobb energiaszintű mezők vetítenek közös fókuszpontba, akkor az energiasűrűség befelé
nő. Ennek ellenére, a kicsiben sikeres szervezettség, miközben távolodva tágul egymástól, a
megkezdett jó irányokba fejlődése megtartásával más, a környezetből beáramló részecskékkel is
kiegészül, amelyek egyre tökéletesebbé fejlesztik az egyre nagyobb dolgok, élettermékek részletit,
tehát nemcsak a térben és az időben nőnek a dolgok, hanem a részletességükben és a precizitásukban,
a bonyolultságukban is. A nagyobb és sokak által külön fejlesztett részletek azonban kellő
egybeszervezés, illesztés, szinkronizálás nélkül nehezen hangolhatók össze közös cselekvési,
működési programmá, isteni szervezettségi közös, mindenki által a saját részletében pontosan betartva
végrehajtott programmá.

Tehát mindkét esetben a mezők, szervezetek közepén nagyobb az energiasűrűség, a
változássűrűség. Az élet azonban nem tudna tartósan lokális térrészben maradni
megállapodni, ha a térben áramló hatásokat, mások a saját hasonló, kellő azonosságú
ellenhatásával, kontrolljával nem fékeznék le, nem ellenőriznék, nem lokalizálnák. Tehát a
hatások térben és időben viszonylag tartósságához folyamatos ellenvetés, ellenhatás, kontroll,
a túl gyorsan fejlődő részletek megfékezése, a hibák kiszűrése és kijavítása is szükséges. A
dualitás, a határfelületek kettőssége, a tükrözés, miként a kettős könyvelés, a véletlen, vagy
akaratlagos hibák kiszűrése, felderítése, kijavíthatósága érdekében szükséges. A genetikai
anyagban szintén két nagy azonosságú hatás versenyzik, a sikeresebb megoldás, ideológia, út
és célmutatás lehetősége, elismerése, a közösség vezetése érdekében.
Olyan élet is elképzelhető, amelyet a nagytömegű csillagok a részecskéik kibocsátásával
hologramként, a nagyobb életek arányos, közös kivetítődéseiként hoznak létre, és az
erőviszonyaik alapján folyamatosan táplálják, és a mezőközpontban létrejött fókuszpontban, a
lélekbuborék osztja szét a küldő szerinti ritmusban és szimmetriában. A nagyon nagy térbeli
felületre kiterítve, nagyobb felbontásban, a részleteiben, és az összefüggéseiben is kellően
felnagyított szervezettség hibái, könnyebben felderíthetők, a hibák kiküszöbölhetők. Ha az
ilyen nagy felületre kiterített, nagy felbontásban tökélesített életprogram, szervezettség, a
legtökéletesebb, leellenőrzött állapotában jóváhagyásra kerül, akkor a megfelelő pillanatban
egy átlagos felületen kialakított, arányos tömörítéssel, nagyon kicsi méretű, és nagyon
tökéletes, miniatürizálható szerkezetekhez juthatunk. Például a térrobbanás, az életrobbanás
centrumában, a kifelé ki és szétáramló, nem olyan tökéletes, elvetett, felbomló részletek
keletkezése mellett, egy nagyon tökéletesre fejlesztett, magas energiasűrűségű életterméket
hozhat létre. Miközben a térrobbanásban kifelé áramló energiahullámok nagybanis
felrajzolják a csillagközi térbe az élet ezen termékeit, életszerkezeteit, eközben az átalakuló
térrész belsejében sokkal kisebb mikrokozmoszi méretben, hasonló, nagy azonosságú, analóg
élettermékek fejlődnek ki. Míg azonban a térbe először kitáguló nagyméretű, de lokálisan kellő
azonosságú részecskékben ritka szerkezetek először kifelé tágulva, diaszpóraként szétszóródva
a környezeti térben, a kiterjedési méretükben növekednek, majd elérve a kellő azonosságú
élőrétegeket, ezeken torlódva összehúzódásba, tömörödésbe mennek át, és azon túl egy ideig
befelé, egymás felé fejlődnek. Eközben a kezdeti tökéletes, lokalizált miniatürizált állapot felé
fejlődők előbb egymás felé, és az azonosságukkal mind tökéletesebben kitöltött állapot, és az
egyre nagyobb részecske sűrűség, közös Vertex, célterület, a térbeli egyesülés felé fejlődnek,
hogy ezt követően egymásnak torlódva ellentétes irányú, újra szétszóródó fejlődésváltásba, új
diaszpórába kerülhessenek.
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Ez esetben mind a két feltétel teljesül, a benti energiacsomósodás a nagy térbeli kiterjedésben
lévő, kezdetben nagy felületre kiterjedt energiaszintű mezők átalakulásának a következménye,
a korábban nagy térre kitágult, de a szétszóródás után centralizálódó, férfiassá és
hidegfúzióssá váló részecskemezők azok adják a kisebb térpontban összegyűlő magas energia
sűrűséghez az utánpótlást. Az így keletkező centralizált élet addig képes fennmaradni, amíg a
létrehozó (előd) sugárzók megfelelően táplálják, amíg küldik részecskékkel a híreket, a
változtatóképes angyalokat, az energia és az információ utánpótlást. A térben a végletes
tágulási méretét elérő nagy térbeli kiterjedésű, de nem túl nagy részecskesűrűségű
szervezetek, a kitágulás és szétszóródás, lehűlés és megnyugvás után ezt követően összehúzódó,
hidegfúziós állapotba mennek át, amikor a szétszóródott részecskék, a környezetről
visszaterelődve, különböző úton-módon és részben eltérő időben de azonos közös célterület,
vertex felé tartanak. A Vertex, a közös cél lehet egy nagyon nagy energiasűrűségű,
cselekvőképes, de sokkal kisebb térbeli kiterjedésű szervezetbe sűrűsödés, vagy és egy
energianyelőként ismert élettölcsér, fekete lyuk, amelybe az egymás felé tartó energia
látszólag véglegesen beáramlik. Azonban a kis térrészbe áramló energia, amikor elér egy
nagyobb változtató és energia sűrűséget, képességet, nem mindig sűrűsödik tovább, és bár a
lokális változtatóképesség nagyon magas értékre fejlődhet, a beáramló és a kiáramló
változtatóképes részecske mennyiség egy idő után viszonylag kiegyenlítődik, stabilizálódik,
állandósul, kiszámíthatóvá válik. A Vertexet akár egy sokkal nagyobb térméretre kiterjedő
előd szervezet határfelületén valamikor keletkezett lyuknak is tekinthetjük, amelynél
téridőbeli átjáró nyílt két egymás mellett élő párhuzamos életvalóságban eltérő feszültségben
változó szerveződés, élettér között. Ez esetben természetesként működnek a fizikai törvények,
amelyek ez esetben élettani törvényekké váltak, mert a valamiben tartósan sokkal nagyobb
életnyomású térrészből folyamatosan a saját minőségükben kisebb életnyomású, ezért kellően
ellen nem álló térrész felé áramolhatnak a másik térrészben túl nagy arányban, mennyiségben
felszaporodott, oda költözött, vagy csak átutazás közben elértéktelenedő részecskék. Ha
azonban csak a megismert fizikai törvények működnének, csak egyirányú áramlás lenne
vélelmezhető, az egyértelműen túlnyomásos élettérből a kisebb életnyomású térrészek felé.
Mivel azonban az egymás mellett egyidejűleg életváltozásban változó szervezett életterek
párhuzamos valóságban egyidejűleg, de eltérően fejlődnek, szakosodnak, mássá válnak, ezért
lehetővé válik, hogy a határfelületeken keletkező térbeli átjárókon, valamilyen energiaszintű
részecskéknek mindig fekete lyukakon egymással párhuzamos, de ellentétes irányú, paralel
életáramlás történjen, a saját életminőségben, téridős fejlettségben éppen életnyomás
hiányosabb, felvételre hajlandó, alkalmas szervezetek felé. Amely szervezetek valamely
életminőségben, élettermék termelésben túlnyomásossá válnak, ezek leadhatnak a
feleslegeikből, a már túlságosan ismert, elértéktelenedő élettermékekből az ilyenekkel még
nem, vagy elégtelen mennyiséggel rendelkező térrészek felé. Ez azonban nem zárja ki, hogy
az adott, benne még hiányos, alultelített minőséget át és felvevő élettér, szervezettség eközben
ne adjon le a saját terében telítésbe, vagy túl nagy elértéktelenedésbe és feleslegbe került
hatásaiból, élettermékeiből, részecskéiből. Az egymással szemben folyó parallel, párhuzamos
áramlás nem kölcsönhatóképes közvetlenül egymásra, a párhuzamos füzércsatornákban szinte
akadálytalan ellenirányú, egyidejű áramlás valósulhat meg. Lásd egy sínpáron vagy
autópályán egyidejűleg szállítható, egymásnak akár ellenirányú árucserét, amely lehet bartell,
vagy pénzügyi elszámolású, de akár időben eltolt, halasztott elszámolással is realizálódhat.
Ha azonban bármi megváltoztatja az egymás mellett elhaladók paralel áramlását, a két akár
nagy sebességű áramlás konfliktusban, impulzusban, balesetben végződik, amely előbb
egymás felé sűrűsödik, majd az esemény után magas energiaátalakulási helyi eredő, nagyon
magas változás sűrűség keletkezése közben kitágulás, szétszóródás és diaszpóra kezdődik.
Azonban míg az autó utakon csak egy – két jármű akad össze egy karambolban, az
autópályákon már egész konvojok is egymásnak torlódhatnak, sőt, ha nagy sebességű
sínpáron haladó hosszú vonatok, füzérsugarakon áramló részecske konvojok között történik
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az elterelődés, a kisiklás, akkor hatalmas kinetikai energiák hathatnak a közös támadás pontra.
Ilyen esetben a lokális energiaátalakulás nem csak egy pillanatig történik, hanem, mint a
villámban haladó, nagyon nagy sebességű töltött részecskék, a hatalmas kinetikai erővel
leszaladnak a saját genetikai kisebb, gyorsabb részecskék által vezetett DNS jellegű
útpályáról, életspirálról, akkor a zárlat, pl., hurok esetén, a villám nem az eredeti csatornán
halad tovább, hanem a pályakisiklás helyétől, a korábbi lendület által meghatározott irányba.
Mintha hosszú vonat siklana ki a saját pályájáról, a lendületirányba, vagy és az elterelődés
irányba haladás mindaddig tart, amíg a már egyértelmű rossz irányba haladó konvoj egy
másik utat, pályát, határfelületet, életspirált nem keresztez a térben. A térben és időben is
egybeeső, esetleg a fejlettségében, az áramlási irányban is nagy azonosságú energianyalábok
hidegfúziós egyesülés közben azonos közös irányba terelődhetnek, merőleges kereszteződés
és fél ritmussal eltolt esetben viszonylag kevés kölcsönhatással áthaladhatnak egymáson, vagy
éppen-csak érintve egymást kitérhetnek egymás útjából. Ha azonban a téridőben egybeeső
kereszteződés ellenirányú, vagy és nem elég eltolt ritmusban következik be, a közös pontban
felszabaduló lendület energiák, a kinetikai energiák nagyon nagy életnyomást hoznak létre a
közös pontban, amely nagyobb térbeli sűrűséget, sokkal nagyobb térbeli átalakulást, és
lendületváltozás sűrűséget hoz létre. Ilyenkor az adott ponton a részecskék egy része nem tud
kitérni egymás elől, az utánuk jövők, a későbben indulók továbbra is a vezetőik által
megkezdett irányba haladást erőltetik, és az elöljáró részecskéket bepréselik a melegfúziós
átalakulás mikrohézagaiba. Ilyenkor az átlagos sűrűség sokszorosa is kialakulhat, és ha a
korábbi átlagos részecskeszám csak ezer 100 egység volt egy adott térrészre nézve, akkor az
ilyen átalakulásban, akkor ez akár több ezerszeres, vagy több százezerszeres helyi sűrűséget
érhet el. Ez azonban akkor jellemző, ha a korábbi térsűrűségben a részecskék csak század,
vagy ezrelékben, vagy százezrelékben mérve, arányban töltötték ki a rendelkezésre álló
életteret, tehát volt elég hely és tér közöttük, vagy bennük a többiek befogadására.
Ha az átlagos magyar élettér kitöltésre gondolunk, akkor 1 km2-re csak 110 emberi egység jut, és ha
ezek nagyon magas sűrűségnek érzik a Budapesti 300 fő/km2 emberi sűrűséget, akkor mit szóljon a
Honkongi, Taiwani, a pekingi stb., ember, amelyeknél már 1000 fő az egy négyzet km-re jutó
népesség sűrűség. De bár ez már nagyon magas népesség sűrűség, de ne felejtsük el, hogy az emberi
szervezetek között semleges más szervezetek is benne vannak a közös térben, és az aura is magas
arányban, bár sokkal jobban elporladt részecskékkel kitöltött. A legnagyobb emberi sűrűség azonban
így is csak a rendelkezésre álló tér egy milliomod részétnél is sokkal kevesebbet tölt ki, tehát a nagyon
magas sűrűségi érzetet nem az emberi szervezet, hanem az auránkban nyomás alá kerülő részecskék
érzetei keltik.

Tehát a már fejlett csillagokban folyamatos korszerűsítés, hibajavítás és rendezettség növelés
folyik, és nemcsak a miniatürizálás áll nagyon magas fejlettségen, hanem az idő és a fejlődés
következményeinek az előrelátása is. Ez estben, ha elhal a folyamatot fenntartó nagy
energiaszintű társ, megszűnik, lecsökken az utánpótlás, és a már létrejött szerveződés nem kap
több felmenői támogatást, azaz nagykorúvá és függetlenné válik, akkor vagy más mezőkhöz
társul, vagy energia adóeleség lesz egy fejlettebb és a saját részecskéit tovább támogatni
képes mezőben. A támogatással és a fejlett részecskék átcsoportosításával keletkező, magas
változtató képességű, de miniatűr térméretű mezők azonban egy idő után önálló életre és
cselekvésre képessé válnak, és már szülői támogatás nélkül is képesek az életet folytatni.
A kinn és benn eltérése, mint az átlagos határfelülethez, élőréteghez viszonyító fogalom egy
érdekes kérdést vet fel. A mezőkben történő változás a mezők körül a változásokban
keletkező gömbhullámok belső, idegen határfelületek, rétegek külső határoló felületekről
sokszorosan visszaverődhet, amely miatt a belső változásokat a külső térbe kivetítődve, a
térben táguló, távolodó határfelületeken, mint a kültérben lévő látszólagos változásokként,
nagyméretű panoráma parabolákról is észlelhetjük, megfigyelhetjük. Ez olyan paradoxont vet
fel, amelyet most nem tud Moetrius sem cáfolni, de a kérdés felvetését érdemesnek tartja
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elővezetni. Ha homorú tükröket állítunk egymással szembe, és erre a merőlegestől egy kicsit
eltérő szögben egy fényimpulzust vetítünk, akkor az impulzus a tükrökről össze-vissza
verődve kis tükörtávolság esetén is hatalmas tér és időpályát futhat be. Kialakulhat egy olyan
sorrend a visszaverődésben, hogy a legutolsó változásoknak a mezőt csak éppen elhagyó
buborékairól szinte jelen időben verődnek vissza a későbbi változásban kirepült részecskék.
Ha ez után a következő kirepülő részecske az eggyel korábbi eseménykor kirepült részecskék
ekvipotenciális buborékjáról (tükröződő felületéről) verődik vissza, akkor ez kicsit későbben
fog visszaérkezni, időcsúszást és némi változást is szenved. Ha tovább gondoljuk a
folyamatot, olyan egyre későbben visszaérkező, olyan csillapodó, és egyre nagyobb
hullámhosszú terjedést kapunk eredményül, amely a megfigyelt hatásterjedésnek megfelel. Az
egyre távolabb lévő ekvipotenciális határfelületekről, egyre későbben érkezik vissza a
kiáramló felületet létrehozása után kiszálló esemény részecske információs hatása, az
esemény visszaverődő impulzusenergiája, a frekvencia, a jelvisszaérkezés csökken, de az ideoda áramlás, a hullámhossz és az időkésés is egyre növekszik. Ez tehát akkor történik, ha az
esemény kifelé vetítődő részecskéinek a terjedésére koncentrálunk, azaz a már megtörtént
impulzusok, eseményeknek, a múltnak a környezetre ható impulzusai, az időben később
módosuló hatásai a jövőben bekövetkező visszaható eseményei felé fordulunk. A nagy
energiaszintű társból nagy lendülettel kijutó fejlett részecske a kisebb energiaszintű mező
egyik határfelületén éppen szimmetriába kerül a kisebb mezőből kiáramló fejlett
részecskékkel, és ebből új impulzus, párkapcsolat keletkezik. Az impulzusban
szétforgácsolódó, kiváló fiatalabb, az eseményben tapasztalatot szerző és fejlettebb
részecskék tovább haladnak a kis mező belseje felé, de a határréteg lamináris irányában
szétszóródik az eseményben nem fejlődő, csak átalakuló többség, míg a nagy mező felé is
visszamennek az eseményről a kibocsátóba is hírt vivő részecskék.
7. ábra: Az élet és a részecskék útja a meleg és a hidegfúziós környezet között
Melegfúziós
Anyai élettér

Anyából kiáramló, volt
atyai, elődrészecskék

Az atyai közös térből,
szervezetből visszaérkező,
benne már túl nagy azonosságú,
a melegfúziós szervezeteket
megtermékenyítő utód
részecskék

A melegfúziós, túl nagy életnyomású
szervezetből kiáramló, magas feszültségű
részecskék a térben lehűlnek, megnyugszanak,
összehúzódnak. Az azonos irányba áramló, mostmár más hidegfúziós részecskékkel közös célok
felé társulva, megtermékenyítenek minden útba
eső, melegfúziós szervezetet, amelyekből
megosztódott másodlagos utód részecskékként
kiáramolva, előbb melegfúziós, majd lehűlve
ismét hidegfúziós állapotban, más túl nagy
azonosságú melegfúziós szervezeteket is
megtermékenyítve, egy részük a közös anyai előd
térbe is visszaáramlik.

Fordítsunk egyet a szimmetria kerekén, és tételezzük fel, hogy az impulzuskor nemcsak
kifelé, hanem befelé is mennek információt és hatásokat továbbító (forró drótos) információs
részecskék, a még meg nem erősödött kis energiaszintű, de nagyon magas energia sűrűségű
részecskék élettere felé. Ha nem végtelen sűrűségűnek, hanem csak sűrűnek tételezzük fel az
anyagi mezőkként és ezek magjaiként ismert részecske centrumokat, akkor érdekes és eddig
kevésbé kutatott összefüggéshez juthatunk. Ha a térben bárhol változás történik, ez esetben a
változás az eseménytől, az impulzustól kifelé és befelé, a mikroméretek ötödik dimenziója
felé is terjedhet. Ha az eltávolodó gömbhullámokról egyre későbben érkezik vissza a hatás
visszaverődés, ez valószínűen azért történik így, mert a térben táguló hatáshullámok között a
távolság kifelé egyre nő, vagy az azonosság csökken. Ez ellentmondás a korábban
állítottakkal, de nem lehetetlen. Ha elfogadjuk azt, hogy kifelé a gömbhullámok
ekvipotenciális felületén lévő részecskesűrűség, és az azonossági eredő is egyre csökken, ez
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egyben azt is jelenti, hogy a reflexió képesség és az ellenálló képesség is csökken, az
áteresztőképesség aránya az addig eljutó részecskék felaprózódott utódainak javul. Ha az
azonosság kifelé felhígulásával az azonossági eredő csökken, akkor ezzel csökken az
ellenállás a nem olyan azonosságú, eredetibb, a helyiektől már jelentősen eltérő részecskék
felé. Ez esetben a kirepülő részecskék kölcsönhatásba nem kerülő és kifelé haladó része,
áthaladva az első nagyobb azonossági határfelületen, az interferenciás térrészbe, rétegbe érve
egyre kisebb ellenállásba ütközik, ha viszont impulzusba kerül, lehetősége van a párkeltődési
összegződésre és a kisebb részecskéibe épülő azonos információ (analógia) szétszórására és
gyorsulásra, a környezeti azonosság megszondázására. Tehát az egymást követő
gömbhullámok határfelületein kifelé repülő maradék részecskék hulláminak az időbeli
ritmusa, a téren áthaladó analóg részecskesűrűsödések időbeni száma csökken, az egymást
követő részecskehullámok egymástól való időtávolsága, a hullámok hossza növekszik. Bár a
közeli és nagyobb azonosságú, az elődöket megfékező külső határfelületeken, rétegeken
nagyobbá válik az ellenállás, a torlódás, ezzel az utódok, a később érkezők lendülete az
elődöknek átadódva az azonos irányba haladást segíti, újabb lendületet ad a térbeli azonosság
egyre nagyobb térrészbe kitágítására. A periodikus tágulás, a megtorpanás váltakozása tehát
mindig az elődhullámok lefékeződésétől az újabb utódhullámok, az utánpótlás megérkezéséig
tart, amikor a front új lendületet kap. Valószínűen ezeket a nagyobb azonosságú
élőrétegekből, centrumokból kiáramló, eltérő sűrűségű, megtorpanó, nagyobb életnyomású,
majd a tér engedése, a globalizációja után tovább táguló koncentrikus gyűrűket észleljük
interferenciaként. A nagyobb azonosságú hatáshullámok ritkulása, csökkenése esetén, a
részecskesűrűsödések egy része nem közeledik egymáshoz, hanem folyamatosan gyorsulva
távolodik az esemény színhelyétől és a többi hatásgyűrűtől. Akkor történhet ilyen helyzet, ha
az előd hullám már nem torlódik a környezetben, mert olyan külső, kellően idegen térrészbe
ért, amelyben a saját azonossága már nem ellenállást kelt, hanem vonzalmat, javítja és élénkíti
a környezeti sokszínűséget. Ilyenkor az utódhullámok, részecskék nem érik utol a nagy
azonosságú előttük kiáramló előd hullámokat, hanem azok által az azonosságában csak
ismertetett, a figyelem felkeltésére és reklámra alkalmas információt hagyó, áthaladó, de a
hatásban lévő rosszt még a környezettel meg nem ismertető, jellemzően keresletet, vonzalmat
okozó, növelő elődök ezzel előkészítik a környezetet a később sokkal nagyobb tömegben
érkező részecskék szívesebb, támogatottabb befogadására. Mint a fák és a növények virágzási
állapotú többsége, ilyenkor még csak az apróra elporlasztott, jellemzően jó hatást, életmintát,
bemutató terméket, virágport, nektárt szór a környezetbe, a fogyasztói talajra, amellyel az
megismeri a terébe áramlók életet javító jobb hatásait. Miután azonban befogadóvá vált,
esetleg a könnyen és ingyen kapott mennyei mannától leszokott, majd később függővé vált a
hasonló, analóg saját termékek termeléséről, - és ezzel megszakította a folytonosságot az
eddigi alapanyag szállítókkal. - A fekete leves azonban csak későbbiekben jön. Tény, hogy az
isteni szervezettség, az egész és a nagyobb, egymáshoz is alkalmazkodni képes szervezettség,
az életpiramis nem épülne fel, ha a kölcsönös függőségi rendszer ki nem alakulna, de míg a
megfelelő kölcsönható rendszer mindig egymással időben rövidebb és közvetlenebb,
sikeresebb azonnali szimmetriában áll, működik, addig ezen életpiramisba szervezettség jóval
nagyobb időbeli eltéréssel kerül csak szimmetriába, azaz az egykori paradicsomi állapottal
analóg jó életlehetőségbe. A jelen idejű adok-kapok, cserélek, üzletet kötök állapot helyett, az
életpiramisba szervezettség, a hatáscserébe, életspirálba szervezettség, a láncszerűen
továbbadott hatásokkal, a sokféle, folyamatosan eltérő szintek feladásait, a másiknak, akinek
az adott dologból, hatásból még nincs elég, és ilyenre vágyik, mindig jó eredőt, örömöt, vagy
sikerélményt okozva, a vágyakat teljesítve adja tovább. Mérlegelhető a közös rendszer előnye
és a benne lévő kötöttségek kényszer, azaz a kapott jó hatások eredőjével szembe állítható az
elviselendő rossz hatások eredője. Ez nem más, mint a szervezettségen kapott előnyök,
jogok eredőinek a megfelelő elviselése, a velük együtt járó, együttható kötelezettségek,
kényszerek elviselési kötelmével. E két együtt-járó, együttható egymástól elválasztása nagy hiba!
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A környezet energiával, reklámmal és kezdetben még nem túl sok új jó hatásokkal támogatása
beetetés, a megszerzendő, kihasználható, újgyarmatosítás eszköze, amelynek a célja új fogyasztó
rétegek kialakítása, piac és térszerzés. Amikor a virágzó fák már beetették a környezetüket az általuk
termelt, kellően gyengéd jó hatásokkal, energiatámogatással, virágporban bővelkedő szép részecske
leánykák küldésével, akkor nemsokára jön a fák fekete leves termése, amely a már függőségbe került
környezetet elárasztja a saját terméseivel, belecsomagolva ezekbe az általa termelt, a terét már régóta
és egyre jobban elfoglaló, nagyobb sűrűségbe tömörített részecskéivel, a szervezetét megtisztítandó
szemetével. Az édes energiadús, sok esetben még zamatos, kellően nagy életnyomású állapotban
átadott életgyümölcsök leesnek a nagyobb részecske tömegszámú, a fogyasztásban fejlettebb
fogyasztói talajrétegekre, és szinte ingyen kínálják a saját szervezetükben már megúnt, túl sokak által
már eladhatatlan mennyiségben termelt olcsó energiát. A környezet, amely ezt az életterméket, hatást
maga nem tudja előállítani, hamarosan rákap a mennyei manna fogyasztására, és az addig a saját
rétegében előállított, sokaknak hasznos foglalatosságot adó saját, energia analóg termelést
elhanyagolja, majd leállítva, miután elsorvadnak a rétegbeli alapanyag termelők, a szállítókat az
import terítésére szoktatja. A talajbeli rétegben, élettérben ettől kezdve a szervezettség megbomlik, a
körfolyamatok sok helyen megszakítatnak, a saját termelés egyre több dologban leáll, gazdaságtalanná
válik az olcsóbban beérkező, de idegen részecskéket ezzel az élettérbe becsempésző, idegen
hatásokkal az életkultúrát beoltó szervezettségben. A változás felgyorsul, és az idegen élettermékeket
fogyasztó kultúra, szervezettségbe egyre több idegen szokásokat meghonosító alszerveződés, még
kisebb, a megszokott táplálékban érkezőhöz viszonyítva sokkal nagyobb másságú, idegenebb arányú
részecske kezd beépülni. A szervezetek terhelése nő a sokféleséggel, de a magas biodiverzitás csak
addig hasznos, amíg mindenből van egy kevés, amely elegendő ahhoz, hogy a saját élettéri kedvezőbb
elbírálás, piaci pozíció megtartás érdekében, ne engedje be a nagy valószínűséggel azonos hatásaik,
tudásaik miatt, azonos célterületre konkurenciaként érkező, vele kellő azonosságú idegeneket. Ha a
jelen lévő kisebbség hiányzik, vagy nem eléggé támogatott, akkor a velük kellő azonosságú idegen
invázió beáramlik, tért nyerhet, de ellenük csak a kellő azonosságú ellenérdekelt részecskék képesek
eredményesen felvenni a harcot. Ha azonban túl nagy lesz a sokféleség, egyrészt a szervezet
hiperérzékennyé válik, és mivel minden benne jelenlévő hatást érzékelni fog, a kelleténél sokkal
többre, szinte mindenre reagál. A túl nagy biodiverzitás megosztja a figyelmet, a közösséget, eltereli a
figyelmet a lényegről, a környezet problémáiról, és miközben a hiper szenzitívé váló, egyébként még
ellenhatásokat termelni képes részecskék egyre jobban elfoglalódnak a saját ügyes-bajos, őket folyton
leterhelő dolgokkal, a terük eközben szinte ellenállás nélkül meghódítható, és birtokba vehető. A túl
nagy megosztottság, a túl sokféleség, mint Magyarország aktuális problémája, nem engedi a
közfigyelem egymásra, és a főproblémára terelődését. Ha a domináns tömeg, az irányítás és a közös
probléma felvetése, felkarolása egy szervezetben kisebbségbe kerül, a megosztott, határozatlanná,
majd cselekvő képtelenné tett szervezetség, az ellenálló képtelenség felé fejlődik. Ha a tömeget
sikeresen megosztja egy hódító fejlettebb nemzet, akkor a közös térben elterelődik a figyelem arról,
hogy mi az, ami közös, mi az, ami összetartja az ott élő tömeget, és helyette arra terelődik a figyelem,
hogy mi az, amiben a mellette élő más, amelytől sikeresebb. Tehát a szervezettség közösség ilyenkor
szétesik, szervezetlenné válik, és egyre jobban a közös dolog, problémára koncentrálás helyett, csak a
saját kicsinyes dolgával, az életben maradás egyre romló lehetőségével foglalkozik.

Visszatérve a nagyobb azonosság keletkezési helyétől távolodó élettermékekre, hatásokra, az
azonos élettermékeket, hatásokat termelő centrumoktól távolodásban, ha az elődök átjutnak a
legközelebbi, nagy azonosságú, ellenálló, őket lefékező rétegein, olyan az azonosságukkal
még nem telített, még szabadabb térrészbe juthatnak, amelyben a kedvező fogadtatás miatt a
radiális, (radikális) áramlás lehetségessé válik. Valószínűen ezért alakulnak ki az
interferenciás gyűrűk, rétegek, mert egy már telített rétegben torlódnak a hatások, és nem
tudnak tovább áramolni, ezért lamináris rétegáramlásra terelődnek, míg a következő, még
nem telített, támogató rétegben a gyorsabb és radikális terjedés is lehetséges. Amikor a
következő meghódított, az élettermékekkel, hatásokkal betelt élőréteg is túltelítetté válik,
annak is megnő az ellenállása, a telítettsége, amely miatt az áteresztőképesség csökken, a
rétegbe beáramló hatások, élettermékek, szervezetek, lamináris életbe terelődve keresik a
helyüket, amíg a réteg a beáramló idegenebb azonossággal túl nem telítődik. Ekkor megnő az
életnyomás, és a létrehozott globalizáció, a réteghatár lebontása, elpukkanása után a telített
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minőség továbbáramlását már a túltelített réteg is segíti, amely már szabadulni akar a már
felismerten neki is rossz, túl nagy mennyiségben az életterét mérgező hatásoktól. A még nem
telített, de szabad átjárható határok közé került külső réteg éppen vonzani kezdi a már a
beetetési fázison, az élettermék tavaszán túl lévő, a rétegébe beáramló hatásokat, ezért az még
vonzalmat és radikális áramlási lehetőséget kap. Miközben a volt lamináris réteg a saját
telített terébe kevésbé engedő és ellenállóvá válik, a külsőbb meghódított új réteg, az új piac,
szinte vonzza magába a nála még jó hatásokat, és nem túltelítettséget okozó, nála új, a
szervezetében lévő unatkozó angyalok figyelmét, idejét lekötő még jó, minőségi hatásokat. A
beetetés és a reklám fázison túl lévő élettérben, rétegben ekkor elkezdődik a mennyiség ideje,
a felszaporodás, a felhígulás, az egyre olcsóbb termelői ár felé fejlődés, a mennyiségi aratás.
Ez esetben olyan ritkuló részecskesűrűségű koncentrikus (toroid) gyűrűket kapunk, amelyek
között kifelé a távolság folyamatosan növekszik. A beiktatott változók értéke egy
fraktálszabályt eredményez, amelyet arányos kivetítődésként észlelhetünk.
Az élettermékek kifelé fejlődése, az azonosság és az árutermelés térhódítása, piacszerzése
ezzel megérthetővé válik, de sok részlet még nem teljesen átlátható. A koncentrikus
gyűrűkként észlelt interferikus állapot, nem két egymás mellett lévő, hanem legalább három
élőrétegben + időbeli terjedésben is gondolkodást igényel, amelyben a fraktálszabály a befelé
áramló radikális réteget egy lamináris utódréteg választja el a külső, kifelé áramló
becserkészendő célrétegtől, vagy és fordított rendben is. A befelé áramlóknak a külsőbb réteg
az elődrétege, szervezete, a kifelé áramlóknak pedig a térrész belsejében keresendő az
életforrása, vagy és legalább a területi elosztója. Csak hogy a meghódított rétegekbe bejutó
részecskék, megváltozva a minőségükben, energia formában mind a két irányba
visszaáramolnak az árukat és az életterméket, hatásokat termelőkhöz, amellyel a körforgás
visszaáramló ágában már nem visznek, hanem hoznak. A harmadik, nekik idegen, még nem
teljesen meghódított, csak reklámnyomás alá kerülő, a célterületen túli térrészekbe, rétegekbe
kerülő részecskék lebomlanak, átalakulnak. Miközben megváltozik az azonosságuk, átmeneti,
sokkal kisebb egységekben, de nagyobb lendülettel, energiával, vagy és a hazai térrészben
élőknek jó hatásokkal megrakodva visszaérkező energiahozókká, vagy és a megismert
fejlettségről, a lemásolandó, gyártandó lehetséges termékekről információhordozó
angyalokká, jó hatásokat az élettérbe szállítókká válnak.
Ha a változó területet, mezőt nem egy véges egydimenziós pontként kezeljük, hanem egyre
kisebb térméretű, részecskékben egyre sűrűbb buboréktérként, akkor egy befelé, az ötödik
dimenzió felé is szimmetrikusan folytatódó fraktálrendszert kapunk. A belső tér felé, a
mezőbe, vagy és a mezőmagba befelé haladó fejlett részecskék egy része, - ha az adott réteg a
hatásával analóg, azt helyettesíteni képes élettermékekkel már telített - csak rövid ideig
kerülheti el a beltéri impulzust, de ez a lehetősége véges. Ez esetben a befelé haladó
részecskék egyre csökkenő méretű, egyre nagyobb azonosságú részecskékkel egyre sűrűbben
kitöltött olyan térbe kerülnek, amelyek az azonosságban és a változásban is egyre sűrűbbek,
ezért egyre kisebb az esélyük az impulzusok elkerülésére. Egy idő után elterelődnek, a saját
áramlási irányuk megváltozik és a mező, vagy a réteg belsejében lamináris (kerületi irányú)
áramlásba terelődnek, eközben használódnak, impulzusokban fogy a részecskeszámuk,
elporlódnak, elöregednek. Az időben növekvő mennyiségű kölcsönhatás egyre nagyobb
ritmusban történik, amely négyzetesen, (vagy exponenciálisan) arányos a mag felé a belső
koncentrikus jellegű élőrétegekben élő fejlett részecskék térbeli sűrűsödésével. Ha elfogadjuk
azt, hogy az impulzusokkor egy ideig csak kopó, elporladó, majd egy szint után nagyon apró
részecskékre őrlődő, bontódó (utódokat kibocsátó) matéria legkisebb részecskéi sokkal
kisebbek, de elégséges azonosságúak is lehetnek, mint a befogadó, elnyelő, vagy és más
irányból azonos, analóg hatásokat befelé terelő, engedő magnak a térsűrűsége. A részecskék
sűrűsége, ez esetben az eseményszámuk a változási és kölcsönhatásba kerülési ritmusuk
befelé haladás közben folyamatosan nő. Az ilyen befelé haladó hatást vivő részecskék egyre
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gyorsuló ritmusban bontódnak, porlódnak, vetítődnek vissza a belső mag valamelyik hozzá
képest eléggé (vagy jobban) fejlett mélyéről. Mindig lehetnek olyan sikeres, fejlett, nagy
lendületű ügyes részecskék, amelyek a szervezetükbe épült információkat a mag mélyébe
elrejtett szintjéig is eljutathatják, és onnan, a már tapasztalt eseményeket őrző, ismerő
részecskékről módosulva a közvetlen jövőt, a mező megtörtén eseményekhez igazodó
reakcióját meghatározva vetítődnek, fordulnak vissza. Ezek a részecskék, a közel és a távoli
múlt eseményeit a tudatban megértő, megőrző fejlettebb részecskékről verődnek vissza,
akiktől a legfejlettebb változások információit veszik át, miközben az energiába is csomagolt
információt átadva felerősítik a már beépült emlékképeket. A magok, mezők mélyén
megőrzött (élő) részecskék erőkapcsolatába rögzült tapasztalások, a már átélt események
tudatban fejlett áramlási mintái átveszik és módosítják a belső térben kölcsönhatásba került
részecskék információit, amelytől a másféle információkat, hatásokat adók, és az átvevők is
kölcsönösen módosulnak. A múlt megőrzött még helyes információi kiigazítják,
meghatározzák a közvetlen teendőket, elvégzik az elemzést, az összehasonlítást, és
meghatározzák az egyensúly megőrzéséhez szükséges változásokat, a reakciónak tekinthető
módosulásokat. Ha jobban végiggondoljuk az élet főbb ritmusait, a három eltérő főritmusra figyelve
csak fiatalkort, középső átlagos kort és öregkort észlelünk. Ha azonban jobban megfigyeljük a
négyütemű életet, észlelhetjük, hogy a négyütemű motorokhoz hasonlóan, a fiatalkor, az élet tavasza a
környezet eseményeinek, hatásaink a felszívásával általában a környezetnél alacsonyabb életnyomáson
megy végbe, és lendületes beáramlással kezdődik a közös élettérbe. A második ütem a nyomással
feltelés, a sűrítés, az élet energiában és tudásban besűrűsödése, a harmadik ütem a robbanás, a
fordulópont, a második életciklus után a nagyobb életnyomásra feltelés, a kiterjedés a tágulás közben a
közös térben már a túl nagy nyomást nem bíró részecskék kitágulnak, felfúvódnak, majd a negyedik
ütemben elporladva visszaáramlanak a nagy közös térbe, de már más állapotban. A magas nyomású, a
feszültségben csökkenő kisebb zártabb térből az ehhez képest kisebb életnyomású, nagy de izotróp
térben változó isteni közösséghez visszatérnek.

A külső és közös térbe, vagy ezen át más fényes szervezetekbe irányult részecskék egyes
csoportjai egyre későbben érnek vissza, időben egyre későbben kerülnek visszaható
kölcsönhatásba. Ezek a részecskék nem a jelenben, hanem a későbbi jövőben fogják kifejteni
a korábbi szervezetükre a módosító hatásukat, esetleg csak évekkel későbben, amikor a
tudatukban módosult információkkal, a hosszú téridőt megjárása után visszaérkeznek a távoli
szerveződésekről. A jövőbeni változásunk ennek fog megfelelni, a külső és a belső térben
kapott, átadott módosulások egyben a szervezetünknek átadott ismeretek és utasítások.
Térjünk vissza, a bolygókat érő nagyobb energiaszintű impulzusok kialakulási lehetőségére.
Úgy tűnik, hogy helyes az a felismerés, hogy a Naptól kifelé keringő, a testvérek védő hatásai
alól kikerülő, az adott csillag Ortszerű övezete felé fejlődő bolygókat egyre több nagyobb
energiaszintű impulzus éri. Minél távolabb kerülnek a legvédettebb közös tér centrumától, az
origótól, annál kevertebb, a sokféleséggel jobban telített határfelületi vegyes közösségekbe,
izotróp térrészbe kerülnek, amelyekben már bármilyen hatás lehetséges. Mivel ismerjük, hogy
a bolygótávolság nagy valószínűséggel egyben időrangsort is eredményez, ezért el kell
fogadnunk azt a következtetést, hogy a nagyobb impulzusok bekövetkezései a szülőtől
távolodás, az önállósodásnak az idő múlásával arányos és törvényszerű következménye. A
szülőtől távolodás az utódok védelmét is csökkenti, az időben és térben távolodó, felnőtté váló
bolygók védelme csökken, egyre több saját problémát önállóan kell megoldaniuk. Míg a
Naphoz közel még erős az anyai védelem, a kifelé eső határrétegekben ez csökken, egyre több
az életterületre behatoló eseményben részesednek a felnövő bolygó utódok. Az élet veszélyes
hatásait sikertelenül kivédő, a szülő fészektől nagyon, vagy túl korán, kellő fejlettség és
tapasztalat nélkül eltávolodó szervezetek könnyebben szimmetriát vesztenek, tartós
egyensúlytalanság, eltávolodás esetén elhalnak, és a felbomló részeik beépülnek a közelben
keringő testvéri rétegekbe. A felbomlást okozó impulzus találatban azonban egyes felbomló
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részek olyan nagy saját lendületet, (lendületi aszimmetriát), vagy saját túl nagy perdületet,
töltöttséget, (perdületi aszimmetriát) kaphatnak, hogy elkerülik a belső közös rétegekben a
testvéri szervezeteket, és kikerülve, vagy a rétegen áthaladó más szervezetekhez kötődve
elhagyhatják a születési, vagy nevelkedési élettér térségét.
Megállapítottuk, hogy az anyag és az élet szerveződés egy arányokat tartó rendszer, amely
több megismerhető, viszonylag állandónak tekinthető változó, szabály beiktatásával
fraktálrendszert képez. Megérthettük azt is, hogy a bolygókat is rendszeresen nagyméretű
kataklizmák, törvényszerűen bekövetkező események érik. Ezek az események éppen olyan
időarányt tartanak, mint a tér méretei, tehát a nagyobb energiaszintű nemlineáris időbeli
változás nemcsak a fejlettséggel, hanem a tér és energiamérettel is statisztikai valóságban
arányos. A külsőtől eltérően, a belső változások ritmusát a mezőben folyó kölcsönhatási lánc
és a fogyasztott eleség, információs tudás fejlettsége és a szervezeteknek az elfogyasztott
hatásokhoz viszonyított feldolgozó képesség aránya határozza meg, amelyet biológiai óraként
ismerünk. Ez sokféle egyedi ritmust, rendszeridőt tételez fel, de közös a rendszerekben, hogy
a kialakuló főritmusok csak a mezőben lévő gyorsabb alritmusok valamely felharmonikusai
lehetnek. Az ember közös főritmusa a változó szív dobbanása. Az események sűrűsödésekkor
ez természetesen növekszik, az egész rendszer gyorsabb változásra, más szerveket,
alrészecskéket is gyorsabb változásra gerjesztő információ feldolgozásra kényszerül. Ha a
külső környezet, vagy a belső események feldolgozása elmarad a szükségestől, a külső, vagy
a belső gerjesztettség, valamelyik csakrában, szerveződési szinten növekszik, ez ellenhatás
növelésére, az ellenválasz, immunválasz erősítésére sarkalja a gerjesztéssel éppen
szélsőségesebb állapot felé taszítódó, fejlődő alszervezeti részt. Mivel azonban a szervezeten
belül minden valamely szinten összefügg, függésben van egymással, ezért a közös érzés, vagy
a közös tudat által fontosnak ítélt események ellen közös ellenválasz szükséges, amely miatt
láncreakció, immunválasz kezdődik. A közös szervezetet irányító éppen felelős lélek, a
központi vezetés kiadja az utasításait a változtatásokra, a megszokott arányok módosítására,
és az idegcsatornákon a neutrális, akár radiális irányban is áramlani képes információs
részecskék szétviszik a parancsot, a helyi tényezőkre adaptált utasításokat. A szívben megnő a
feszültség, és felgyorsul a változási ritmus. A gerjesztő hatásra a szimmetriáját elvesztő
szervezeti fél egyre nagyobb ellenhatással, immunválasszal reagál, amely természetesen
túlzásba esik, és ezt követően az ellenhatás reakciója is növekszik. A meggyorsuló, nagyobb
nyomáson és ritmuson dolgozó szív megnöveli a közös életcsatornákban az életnyomását, az
energia nyomását, a szervezeti részek, amelyek átmenetileg több energiát, jobb hatásokat
kapnak, fellendülnek, míg a rosszabb hatások, körülményekbe kerülőkben az elmúlásnak, a
visszafejlődésnek, az energia és pozícióvesztésnek az ellenhatása, igyekezete növekszik.
A bennünk lévő kisebb tömegszámú szervek tehetetlensége kisebb, a ritmusnövekedése
gyorsabb, de ennél is magasabb, gyorsabb a sejtek változási ritmusa. Az atomjaink a tér
pillanatszerű eseményeivel szinte jelen időben rezonálnak, és az atomi fraktálszint alatti
tömegszámú szinteken a szerveződésünkhöz tartozó, beépült részecskéink fényévnyire történő
változásokat, keletkezett információkat észlelnek és rögzítenek jelen időben. A legkisebb még
meglévő és a nagyobb azonosságú környezettel kellő azonosságú fraktálszinteken rögzített
információ már tartalmazza a távoli környezetváltozás által módosítható jövő híreit és
lehetőségeit, a kicsi energiaszinten várható következményeket. A már megtörtént távoli
eseményeknek a későbbi jövőnkre esetleg kiható eseményei bennünk is rögzülnek, de csak
akkor fejtik ki a hatásukat, ha nagyon fejlettek, és ha az események tendenciája folyamatosan
erősödik. Ez adja a korai észlelés után a felkészülés és az ellenhatás lehetőségét. Ha a
hatásinformáció erősödni fog, az adott más jövő lehetőségének az esélyeit javítja, a
bekövetkezésének a lehetőségét valószínűsíti. Az ilyen szinte jelen idejű információt rögzítő
részecskéink a környezettel folytatott információs anyagcserével egyre magasabb
energiaszintre kerülnek, amelyben az a közös hatásinformáció erősödik meg, amely a tartós
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utánpótlás miatt folyamatosan beépült, az érzeti eredőjében növekszik. A közös tudatba
beérkező sokféle információ további szelekcióra kerül, amely helyben megoldási lehetőséggel
bír, az jó esetben segítséget kap a helyi probléma elhárításához, hogy az ottani zavar ne rontsa
a közös eredő szimmetriáját. Ha azonban a befutó hírek és információk azt valószínűsítik,
hogy valami az egész szervezetet veszélyeztető, a közös szimmetriát rontó hatás erősödik,
esemény közeledik az időben, akkor a radiális információs részecskék erősödő jelzése
hatására, a szervezetétől még nem elszakadt, nem elszigetelődött, jó vezetés, megfelelő
ellenintézkedések sorát készítheti, rendelheti el.
Az Aspektus 4. könyvében, a kis térbe, nagyobb sűrűségbe épülésnél, a gravitáció és a
szétsugárzódás, (diaszpóra) mint egymásnak az időben fél életfázissal eltolt ellenkező fázisú következményei
bemutatásánál ismertettük a hatásösszegződés ábráját, amelynek a szimmetriája a fák és a
gyökerek egymástól a térben, más élőrétegbe, és fejlettségben is eltolt elágazásinál is
megfigyelhető. A jelent módosító hatások még sokféle, viszonylag azonos eredőjű
lehetőségéből, a jövő lehetőségeiből az a hatás fog megerősödni, amely a legintenzívebben
tud az azonos információt tartalmazó részecskékkel egyesülni és megerősödni az információt
szállító időfolyón. Ha egy a térben összegződő, vagy bennünk keltődött jelentős változás
folyamatosan erősödik az a legvalószínűbb rossz, vagy megváltoztatandó, de a
szervezetünkben lévő részecskék egy részének mindig jobb jövővé vagy kivédendő reakcióvá,
alakulhat. Ha ellenkező irányú tendenciák a megerősödést nem rontják le, a folyamatosan
erősödő események tartósak, előbb utóbb megérzésként, észlelésként vagy felvetődő
gondolatként a felszínre a jelenünkbe kerülnek. Ha a hatások erősödése a tudati szint alatt, az
érzeti szinten folyamatos, ezt már a nagyobb energiaszintű változások figyelésére
szakosodott, már fizikai változást is okozó részecskéink erős jelzéseként, érzett, látott, hallott,
szaglott fizikai észlelést keltő hatásként, térbeli elmozdulásként, erőátadásként esetleg
fájdalomként, vagy a részecskéink egy része által visszajelzett örömérzésként fogjuk észlelni.
Az események ritmusa befelé, a nagyobb azonosság, nagyobb kölcsönható képesség miatt
növekszik, kifelé, az egyre nagyobb és sokfélébb tömegre hatva sokkal jobban eloszlik, vagy
a térben, vagy az időben eltolódva, ezért aránytartóan lassabban növekszik. Képzeljünk el egy
lehetséges térhelyzetet, amelynél a belső és külső események ritmusát is az határozza meg, hogy
milyen ütemben érik utol, vagy metszik a későbben indulók a kifelé vagy befelé táguló, velük kellő
azonosságú, rájuk erősebben kölcsönható hatáshullámokat. Más mezőkből is kilépnek az idő
múlásával ritkuló térközű gömbhullámok, amelyek kereszteződései hozzák létre az életháló
kristálymezői térrácsát. Az eseményektől, vagy és a származási helytől távolodva e térrács analóg
részecskéket tartalmazó energiasűrűsége a négyzetes tv. szerint csökken, és egyre nagyobb az azonos
ritmusú, ismert hullámok közötti távolság is. A hatáserősödés, az összegződés lehetősége miatt csak
statisztikai valószínűséget eredményez, amely lokálisan ettől eltérő is lehet. Mindegy, hogy egy
objektum mozog egy ilyen kristálymezőben, vagy a kristálymező, a térrács (a környezet) mozdul el
hozzá képest, az egymáshoz viszonyított elmozdulás miatt sokféle tér és részecskesűrűségű
gömbhullám felületet keresztezhet. A kettő közötti lényeges eltérés, hogy amíg egy-egyed mozdul el a
rá másképpen ható környezetben, ez esetben a változás erősödés rá másképpen hat, mint a nem
elmozduló környezetére. Ha azonban a viszonylag nagy azonosságú részecskék életterén megy át egy
nagy energiaszintű felmenői hullám, vagy ők haladnak át, egy ilyen hullám kettős falán, akkor a
változást nemcsak egy szervezet, hanem a nagyobb azonosságú szervezetek sokasága megérzi, és nagy
valószínűség szerint ezt másoknak is jelzi, mint információs véleményt, érzést továbbadja. A hír

szinte azonnal elindul a közösségen belül, és aki még nem ismeri, annál bekerül a saját
tudatba, de az információs érzést már ismerők, az információ (új hír, új hatás) telítődése,
megunása, helyi közömbösség kialakulása után már nem fogadják be.
A hatáshullámokon, a részecskékben nagyobb sűrűségű felületeken, az időspirálon áthaladás,
az erővonalak, a határfelületek metszése többféle külső téri periodikus változási ritmust
generál. Ez hasonló, mint a mezőn belüli szerveződésekben, csak abban más, hogy míg a
mezőkben a fraktálszinten lefelé (a térben befelé) a ritmus, egyre többek azonos érzetjelzése
miatt egyre növekszik, a külső, az azonosságban ritkuló térben ez egyre csökken. Minél
nagyobb a térbeli és a genetikai, állapot azonossági távolság a hatáshullámokat kibocsátóktól,
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és minél kisebb a részecskesűrűség, annál ritkábban történnek jelentős események, de ezek a
tér és időmérettel, vagy és az azonosságok eredőjével változatlanul arányosak. Meg kell
értenünk, hogy a gömbhullámokon kirepülő részecskék mindig a nagyobb és azonos (analóg)
részecskesűrűsödéseken, a változásban sűrűbb, impulzusövezetet is jelentő részecskefolyón, az
anyagszállítói időspirál határfelületeinél torpannak meg, ott kerülnek erő és lendület
szimmetriába. Az impulzuskor, (a fogantatáskor) megszerzett lendület és fejlettség (adottság,
áthatoló képesség) dönti el, hogy mely határfelületig jutnak el, amely az azonos frekvenciájú,
de ellenfejlettségű részecskék határrétegét határolja.
A külső keringési rendszerek életet és szimmetriát befolyásoló ciklikus kölcsönhatásai:
Az embernél nagyobb szerveződések, részecskemezők, a határrétegek (élőrétegek), a holdak,
bolygók és a csillagok a térben történő mozgásuk során sorra keresztezik az ilyen, más
szervezetek által kibocsátott, a téridőben haladó határrétegeket, a más rendszerek radikálisan
táguló, vagy szabályosabban a terüket lehatárolva a genetikai fő részecske áramlás, az
időfolyás irányát megadó anyagszállítói spirálját, amely meghatározza a változásukat és a
jövőbeni esemény lehetőségeiket. Míg a belső ritmusok a mezőnkben szimbiózisba
szerveződött részecskék biológiai ritmusát, a belső saját időnket és a szervezeti közös
evolúcióját módosítják, a jelenünk felszínétől kifelé eső nagyobb energiaszintű szerveződések
élőrétegeinek a téridőbeli metszései egy időben ritkábban bekövetkező, de nagyobb téridős
átalakulást kiváltó környezetváltozást okozhatnak.
A Föld tengely körüli saját forgása egy napszakokként ismert ritmusváltozást, gyorsabban
zajló nappali melegfúziós időszakot, és lehűlő, megnyugvó éjszakai ciklusidőt határoz meg,
amelykor a Föld különböző területe a statisztikailag legintenzívebb, anyai részecskék, az
eredet nagyobb azonosságú részecskéinek az anyagáramlása felé vagy attól árnyékolt irányba
fordul. Ez nagy különbségváltozást eredményez, amely a bolygónk szülőjének, a Napnak az
utánpótlásától, és a környezet pufferoló képességétől is függ. Amikor a Nap által
megvilágított, besugárzott határréteg nagyobb energia (információ) utánpótlást kap, ott
magasabb impulzus sűrűség, nagyobb életnyomás és nappal alakul ki. A Napszülő által
közvetlenül meg nem világított élőterületen pedig kisugárzás, részecske kibocsátás, kilégzés
észlelhető. A melegfúziós nappali időszakban, a fotonokkal erősebben gerjesztett, már
elporlottabb apai részecskék elmenekülnek a védettebb talajrétegekbe, vagy és a hidegebb,
tágasabb külső rétegekbe. Éjjel éppen fordítva, a visszaáramló és lehűlt, megnyugodott,
kiegyensúlyozottabbá, szabályosabbá vált, érzékenyebb részecskék éjjel beáramolhatnak az
éppen alacsonyabb életnyomású, kevésbé gerjesztett állapotú rétegünkbe, amikor ők
gerjesztik a magasabb rendezetlenséghez szokott kaotikus részecskéket, akik ilyenkor a
melegfúziósabb, nagyobb azonosságú talajba menekülnek.
A Hold Föld körüli áramlása, Gaia legközelebb keringő és legnagyobb azonosságú, nagy
tömegszámú leánygyermeke apály és dagályt keltő áramlása egy külső és időben ritkábban
bekövetkező ritmust határoz meg, amely nagyban befolyásolja a földi (analóg anyai) élet
biológiai ritmusát. Nemcsak a tengerek apály dagály, és az életnyomás kisebb szintű
váltakozását okozza, hanem az ember szaporodására folyamatosan hatással van e jellemzően
29 napos ritmus, amely kétszer 14. 5 napos ellentétes irányultsági eredőjű periodikát,
közelebb és távolabb kilengést és a közös átlagos szimmetriától eltérést eredményez.
A Föld Nap körüli spirálpályán keringése, távolodása során a bolygótestvérekhez és a Nap
testvéreihez, a rokon csillagokhoz is periodikusan közelebb kerül, amely bolyongásra készteti,
amely során hol közelebb, hol távolabb kerül az ekliptikától, a saját és a közös szimmetriától,
amely hónapi ritmusokat, esős és szárazabb, hidegebb és melegebb időszakok periodikus
váltakozását okozza. A környező bolygók és a környékbeli csillagok határfelületeinek a
metszése a felsőlégkörben energiasűrűsödéseket és ritkulásokat, meleg és hidegfrontok nem
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teljesen ismert, ezért általunk még kellően nem kiszámítható periodikusan befolyást módosító
váltakozását eredményezi. A neutrális Földtengely, a nagyévi Alcyone tengely, (felmenői forró drót),
közvetlen információs csatorna körül kúpot leíró billegése, a napközelben vagy naptávolban
haladás évszakok kialakulását eredményezi, amely egy újabb felharmonikus ritmust generál.
Lásd a korábbal leírt motoranalógiát. Az évszakok olyan négy jellegzetes és a Nap körüli
keringéshez tartozó ciklust váltanak ki. A két végpont, a naptávol és a napközel, valamint az
ekliptikának a semleges határfelülettel történő metszései, a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség.
A napközelbe kerülés, elhaladás során a Nap belső magasabb változássűrűségű, fejlettebb
részecskéket tartalmazó határrétegébe mélyebben bele kerülünk, amelytől nő a Föld átlagos
impulzus sűrűsége, ilyenkor a melegfúziós fejlődés, az életritmus egy kicsit meglódul, míg a
naptávolba kerülésünkkor, a környezettel nagyobb azonosságú, részecskéinek a külsőbb
határrétegébe kerülünk, amelykor nő a rendezettség, a hit és a termelés, ilyenkor sikeresebb az
emberi együttműködés, de ez egyben a naptól elforduló féltekén csökkenti az időegységre jutó
melegfúziós besugárzást, az időegység alatt beépülő radikális részecskék számát. A naptávol
és a napközel eltérő energiaminőségű részecskeállománya egyben periodikusan és inverzben
növeli a különbséget a Föld két féltekéje között, hol az északi, hol a déli féltekét világítja meg
erősebben. Az éppen nagyobb változássűrűségű, nagyobb életnyomású féltekéről többféle
tömegszinten energiaáramlás indul el a kevésbé megvilágított, éppen kisebb életnyomású
félteke felé, és hasonlóan a nap-éji különbségkor is rétegszelek indulnak a kiegyenlítődést
segítve. Amikor az átlagos lamináris réteget, a tavaszi-őszi napéjegyenlőségei réteget
metsszük, a lamináris szelek és az időjárás szeszélyességei kétszer, (két réteghatár van)
felerősödnek.
A Naphoz és a Holdhoz kötődő keringés normális lineáris periodikus változásokat generál,
amelyet az emberhez hasonló energiaszintű és az évelő állatok, növények megtanultak
kivédeni, e változáshoz alkalmazkodni, de e periodikák viszonylag szélsőséges váltakozása az
életritmusukat folyamatosan befolyásolja. A sokkal kisebb energiaszintű nagyobb azonosságú
szerveződések, életek, a füvek, a fák levelei, virága, az egynyári növények és az egy évnél
rövidebb életidejű állatok, és egyes rovarok azonban még nem tudnak alkalmazkodni e
számukra még túl nagy változáshoz, ezért ilyenkor elpusztulnak, a részecske szervezeteik
átalakul, az életciklusuk rövidebb, mint egy év. Bár köztes, több fejlődési szakaszon át eltérő
életmódot élő, rovarok, növények is kialakultak, amelyek más típusú imágóban, bábban,
lepkékben, hernyókban stb. csak egy-egy évet élnek meg, de az élet végén átalakuló,
fejlettebb és életképesebb változataik a következő éveket is megélhetik. Az embert alkotó
részecske élet, szervezettség megismeréséhez, az ismert élet utáni más típusú életbe átszerveződésekre
keresve sem találhatnánk jobb példákat, mint a lepkék, a szitakötők, a cserebogarak stb. átalakulását.

A nap körüli, viszonylag szélsőséges környezetváltozáshoz sikeresen alkalmazkodó
szerveződéseket évelőkként ismerjük, amelyek több évig élhetnek, egyesek akár több száz
évig is változatlannak látszó, a tömegben növekvő szerveződésként is életképesek maradnak.
Magas életűek a hollók, a papagájok, a teknősök és az elefántok is, és az ember is a hosszabb
életűek közé tartozik. A több évig is élni képes szerveződések életét a külső határfelületek
metszései, a Föld testvérbolygóinak (esetleg a Nap testvéreinek) a határfelületeinek a
metszései szabályozzák. A felmenői harmóniák, hét évnek a többszörösei, ( kisgyermekkor,
serdülőkor, 14 év, nemi hormonváltozás, 21 év a gyermekkor elhagyása, 28 év erőssé válás, megérés,
35 év a farkassá válás, a terhelhetőség kora, 42 a sűrítési ciklus vége, a robbanás magas életnyomású
kezdete, 49, a függetlenség kialakulásának az időszaka, az élet energia termelő, leadó időszaka, 56 az
öregedés felerősödése a klimax beteljesülése, 63 a cselekvőképesség elveszésének, a bölcsesség
megérkezésének az időszaka, 70, a lebomlás felerősödésének az időszaka, és a hetvenhét az átlagos
életképesség megszűnésének, az együttváltozás felbomlásának az időszaka. Valamennyi
felharmonikus időben a Napi rétegfoltosodás felerősödik, a naptevékenység intenzitása, felsőbb,
környezeti gerjesztettsége megváltozik. Ilyenkor a Földdel és a környezetével, a bolygóival áramló
Nap metsz egy felmenői, vagy környezeti határréteget, élőréteget. Ha e metszéspont egybeesik és
halmozódik egy nagyobb energiaszintű szerveződés határfelületének, vagy globalizációjának az
áthaladásával, a szokásosnál jelentősen erősebb környezetváltozásra kell számítani.

163
A már nem jó együttműködő képességű, elöregedett, merevebbé és korszerűtlenebbé vált
szerveződések élete jellemzően akkor szűnik meg, amikor egy olyan nagy változássűrűségű,
(különbségváltozás kialakulását okozó) határfelületet keresztezünk, amelynek a feldolgozása
már meghaladja az időben csökkenő képességeiket. Az is lehetséges, hogy ezek az
téridőhatárok olyan az elhaló, felbomló szerveződés belső áramlási eredőjét rontó összetételű
hatások következményei, amelyek bizonyos bolygók, csillagok együttállásaként,
együtthatásaiként éppen rájuk nagyobb terhet ró, amelyet a megváltozott személyi adottságaik
és az elöregedésük miatt már nem tudnak feldolgozni. Ha az ilyen ellentétes eredőjű,
számukra antihatású szerveződések életet rontó hatásai felerősödnek, a már kellően
elöregedtek, az életben megfáradtak nem tudják kiegyensúlyozni a belső szimmetria, az
arányvesztés súlyos megváltozását. Ilyenkor a szervezet vezetését egy fél életidőre megkapó
hideg, vagy melegfúziós lélek elveszti a hitelét, a dominanciáját, és átmeneti határozatlanság
közben rendszer és szemléletváltozás alakul ki. Az addig valamelyik (meleg, vagy
hidegfúziós, apai vagy anyai) közös rendszerbe befelé áramló szervezet ettől kezdve ellentétes
irányba és ellentétes eredő felé fog fejlődni. Magyarországon éppen most éljük át e fejlődés és
tudatváltozás állapotát, de valószínűsíthető, hogy ez csak a kisebb tömegi tehetetlenség miatt
történik időben előbb. A föld nagyobb országaiban és rétegeiben is hamarosan végbemegy e
változás, amely egyrészt jelentős különbségváltozást fog létrehozni, másrészt idővel később, a
nálunk nagyobb részecskeszámú, nagyobb tudati tehetetlenségű nagy és népes országokban is
átalakul a rend és a fejlődés iránya.
Az emberhez hasonló élethosszú szerveződések egymást váltó generációinak a periodikus
váltakozása azonban az általunk megismert fenntartható élet lineáris szakaszához tartozik. Az
ilyen élethez alkalmazkodtunk, és bár az egyéni élet nem, de az ifjakban megújuló élet
egymást követő generációval az élet folyamatosságát, megfelelő alkalmazkodással, éppen
átalakulással, vagy újjászerveződéssel fenn tudjuk tartani. A napnál nagyobb energiaszintű
környezeti szerveződések határfelületeinek a metszése befolyásolja a tőzsde és a kereslet és a
kínálat, a konjuktúra és a dekonjuktúra váltakozását. Azt azonban tévesen gondoljuk, hogy a
felmenők körüli keringések és a környezetet, az életteret rendszeresen és súlyosabban
megváltoztató, átalakító periodikák ezzel véget értek.
A Föld nemcsak az anyjának tekinthető Nap körül kering, hanem azzal (és a Nap testvér
csillagaival) együtt kering a Nap anyja, azaz a Föld nagyanyja, egy felmenői nagycsillag
körül, és a nagyszülővel és annak a még élő testvéreivel pedig együttkeringenek egy még
idősebb csillagfelmenő, vagy – és a galaxis körül.
Míg az ember által még kivédhető periodikák számunkra lineáris, alkalmazkodásunkat meg
nem haladó környezetváltozást okoznak, a lényegesen nagyobb tömeget együttváltozásban
tartó felmenői rétegek határfelületek téridős metszései sokkal nagyobb energiaszintű
környezetváltozást okoznak. Míg a szülői rétege metszésekor csak 50 %-os feleződött
azonosságú rétegek részecskék még támogatnak és megtartható a szervezeti többség és
dominancia, a nagyszülői, harmadik elődgeneráció térrészek kellő, (negyed) azonosságú
határfelületek, rétegeinek a metszése még kivédhető, de nagy energiaszintű változásokat, a
környezet erősebb átrendeződéseit okozza. A negyedazonosságú, csak 25% teljesebb
genetikai azonosságú élőrétegek metszéseikor nagy eséllyel elveszik a többség, a függetlenség
és rendszerváltozás alakul ki. Ilyenkor az embernél nagyobb energiaszintű szerveződések, a
nemzetek, az országok és a társadalmak is megváltoznak, szimmetriát veszítenek, belső
viszályok, forradalmak, háborúk törnek ki. Míg a nagyobb feszültségű felmenői
határfelületek, potenciálgátak elérésekor a feszültség a Földön is felhalmozódik, a nagyobb
változássűrűségű határfelületek elhagyása után a kiszámíthatóbban változó, vagy az éppen a
genetikai állományunkat támogató azonossággal kitöltött határrétegekbe éréskor a feszültség
csökken. Ilyenkor kiegyezések, békekötések következnek be, az élet felszabadul, fellendül és
ismét kiegyenlítettebbé, örömtelibbé válik. A nemzetek és a társadalmak ilyenkor gyorsabban
fejlődnek, jobban és sokkal sikeresebben együttműködnek egymással.
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A társadalomnál nagyobb energiaszintű szerveződés egyensúlyának a megváltozása az egész
élőréteget érinti, amelyet ökológiai élőrendszerként ismerünk. A Napszülők testvérek
határrétegeinek a metszésekor már nemcsak a társadalmat megváltoztató energiaszintű
környezeti átrendeződés következik be, hanem a kialakuló felmenői dominanciaváltásban az
élőréteg, mint környezet is alaposan átrendeződik. Ilyenkor az életszférán, a felszínen folyó
élet makroevolúciós változást szenved, alaposan átalakul, a kialakult irányú fejlettség
visszaszorul, átmenetileg leépül. A bonyolultság a nagy változássűrűségű élőrétegben leépül,
de a magasabban és az alacsonyabban lévő élőrétegekben növekszik, az időben a szokásosnál
sokkal gyorsabban fejlődik. Statisztikai eredő szerint helyreáll az élet szimmetriája. A
kifejlődött élet ilyenkor alaposan redukálódik, sok faj kihal, majd új fajok alakulnak, de a
kifejlődő, évelőképes élet, kis létszámban az elszigetelt, életbarát térrészekben megmarad, az
életminták egy része nagy eséllyel a közös tömegben, vagy és a felbomlott részecskék
tudatában megőrződik. Ha egy faj, alfaj kihal, de az ilyen és egykor sikeres életszerveződések
építését, szervezettségének a kialakítását ismerő, kisebb tömegszámú részecskék tudatai
megőrzik, amint a környezet igénye a retróra feléled, hamarosan ismét nagyobb méretben és
tömegben ismét létrehozzák az egykori civilizáció, esetleg kisebb, vagy nagyobb
tömegszámból felépített, restaurált szervezeteit. Ekkor már viszont, lehet hogy csak
anyagtakarékossági okból a veszélyes tigris csak macska méretben, az ember baba, vagy kisebb
liliputi méretben rekonstruálódik. A tökéletesség felé haladásban az újabb életváltozatok
egyre kisebbek, egyre kevesebbet fogyasztók, az adott kor körülményei között egyre többet
tudók, de gyorsabban öregedők, az aktív életváltozásra alkalmas teret és állapotokat,
lehetőségeket másoknak az isteni rend szerint időben átadók. Még nagyobb felmenői rendszer
határfelületének a keresztezésekor még nagyobb különbség alakul ki, amely már nemcsak az
élőréteg megújulását, hanem az egész bolygók megújulását, és egy, - néha több - új kis hold,
utódok születését eredményezi. Azonban minden felmenői rendszerhez viszonyított
keringésnek szintén négy jellegzetes eseményciklusa, keringési évszaka van. Ezek
változatlanul a nagyobb rendszerekhez legközelebbi fejlettebb és időben gyorsabban változó
részecskéket tartalmazó határrétegbe éréskor az élet gyorsul, magasabb impulzus sűrűség és
szerveződési nyár alakul ki. Ha a felmenő legtávolabbi, nagyobb azonosságú, de kevésbé
fejlett részecskéket határrétegébe érünk, az idő lassul, és lineárisabbá válik, de szintén
szerveződési tél köszönt be. Ez a tél, mint a keringéshez kapcsolódó évszakok azonban a
felmenő körüli keringési ciklushoz kötődik, amely sokkal hosszabb időt vesz igénybe, és
arányosan hosszabbak és nagyobb különbségváltozással járnak az évszakok is. A felmenők
ekliptikai síkjának, a legnagyobb azonosságú, azonos fejlettségű, legszimmetrikusabb
rétegének az elérésekor szintén napéjegyenlőségi fordulópontok alakulnak, amelykor a
legnagyobb részecskesűrűségű fő szimmetriafelületet, a felmenő ekliptikai síkját, tömegfelező
jelen idős közös rétegét metsszük. E felületen nagyon magas a forgalom, és az itt az életüket
együttváltozásban eltöltő időutazó részecskék, - attól függően, hogy időben és térben (korban)
milyen távol járnak a saját szüleiktől - már egyre nagyobb tömegbe, aszteroidákba,
üstökösökbe épülve keringenek. Ráadásul a lemenők már fejlettebb gyermekei, a felmenők
unokái is e sík körül keringenek, amely térrandevúk, társkapcsolatok színhelye, (sokkal
nagyobb és idősebb felmenők közötti téregyenlőségbe, szimmetriába került valamelyik)
határfelülete. A Nap felmenője körüli keringés Alcyone tengely körül történik, és az itt keringő már
idős csillagtestvérek valószínűen a Galaxisunknak egy még idősebb csillagszülője (vagy éppen a
galaxis) körül keringenek. A galaxis spirálja, a Nap spiráljához hasonlóan két nagyobb felmenői
rendszer között, azokat összekötő tengelyre merőlegesen fejlődött ki.

A Föld Nap körüli áramlását és távolságát befolyásolja, hogy a saját útján éppen milyen
anyagszállító spirálszakaszon halad át, milyen részecskesűrűségű pályákat, határrétegeket
keresztez. Moetrius a tapasztalatai alapján feltételezi, hogy a Nap a téli napfordulók idején
mindig egy melegfúziósan fejlettebb részecskéket tartalmazó környezetbe, élőrétegbe érkezik,
amely miatt a változás ilyenkor megnövekszik, a Nap közelsége miatt a térváltozás
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intenzitása, a rétegnek a többséget taszító életnyomása nő. Valószínű, hogy minden évben, az
északi féltekén az ősz végén már bekövetkezik, de a tömegi és a tudati tehetetlenség miatt csak
később, időcsúszással jelenik meg a Naptól távolodásra késztető magasabb impulzus sűrűség
kitoloncoló hatása. A külső hidegfúziós rétegbe érés, hasonló visszatérítő hatást gyakorol a
közös szimmetriától túlságosan eltávolodó Földutódra.
Ha a Nap egy hasonló energiaszintű, vagy idősebb csillag határfelületét keresztezi,
részecskesűrűbb anyagszállítói folyóba érkezésekor az esemény és impulzus sűrűség növekszik, amely
miatt a nyomás és a hőmérséklet is emelkedik. A részecske és impulzussűrűsödést, az idő, a
változás ritmusának az emelkedését a Föld is érzékeli, amely a megerősödő
Naptevékenységből, valamint a környező bolygók változásnövekedéséből tevődik össze. Ez
megnöveli az impulzus sűrűséget és a térnyomást belső naprendszerben, a Nap és a Föld,
valamint időcsúszással a többi bolygó között, amely az éppen Napközelben és kitörésirányban
tartózkodó Földet egy elnyúltabb ellipszis pályára, excentrális kitérésre, bolyongásra
kényszerítheti. A külső bolygók keringési idejét és pályamódosulását ez esetben az határozza
meg, hogy éppen milyen távolságra és irányban vannak az őket a külső és nagyobb távoli
csillagdüh kitörés szimmetriavesztést okozását kivédő anyai Naptól. Mivel a Napból érkező
és megnövekvő részecskenyomás a külső bolygókhoz sokkal később ér, ezért e késésnek
megfelelően és az érintettsége esetén fognak a pályáján kijjebb vagy beljebb, védőbb, vagy
védettebb állapotba kerülni. Amikor a Marsot eléri a már fékeződött, csökkent erejű
(lendületű) nyomáshullám, az a tehetetlensége miatt csak később kezd el kifelé indulni, ekkor
kezd a pályája kifelé torzulni. Természetesen a bolygókra a távolabbi nagy erejű
csillagkitörések is hasonló hatással vannak, de a távolság és a kitörés eredője miatt rendszerint
kisebb, de folyamatosabb, vagy hosszabb időre ható kilengés következhet be.
A bolygók egymáshoz viszonyított pályája a téregyensúly hiányok miatti bolyongások
következtében folyamatosan változik, és ez miatt rendszeresen keresztezik egymás
határfelületeit, kölcsönösen gerjesztik egymást, rendszeresen információ jellegű energiát cserélnek.
Azt is mondhatnánk, hogy folyamatosan egymással beszélgetnek, megtárgyalják az őket ért
hatásokat, az információs energiát közvetítő gyors részecskéik viszik, hozzák a hírt a tér
eseményeiről, az őket ért atrocitásokról.
Az eltávolodási irányt a bolygók és a téráramlások, az energiahullámok egymáshoz
viszonyított helyzete, és az anyagszállítói folyókra ható részecskelendület együtt határozza
meg. Hasonló lehet a helyzet a belső bolygóknál, amely miatt a Napból származó
nyomáshullám hamarabb és sűrűbben éri el őket, ezért már kisebb részecskesűrűségű
(energiájú) hullámoknál is érvényesülhet a kifelé és befelé térülés. A külsőbb bolygók kifelé
lendítéséhez egyre nagyobb mennyiségű változás szükséges, mert a kisebb energiájú
napváltozásoknak a szétterjedő lendületéből a kölcsönhatásba került rész mindig elnyelődik,
csillapítódik, gyengül, és időcsúszásba kerül mire a külső bolygókhoz ér. Azt azonban nem
szabad elfelejteni, hogy miközben a nagybolygók kifelé haladása, a kezdet terétől és pontjától
eltávolodása miatt a téridőbeli azonosság csökken, más azonosság, pl. a melegfúziós azonosság
közben erősödik. Ez miatt lehet, hogy az anya- utód kölcsönható képesség sokáig magas eredő szinten
marad. Ez alapján azt kell feltételeznünk, hogy a Nap, a téridős útján az időúton történő

haladása közben állandóan változó energiaáramlású anyagszállítói spirálokat, por és
részecskefolyókat, határrétegeket-élőrétegeket keresztez, amelyek eltérő intenzitású
változásokat indítanak el a Napban és a napcsalád terében. A teret keresztül, kasul behálózó
idő utak, anyagszállítói spirálok, határfelületek a térben sokszor eltorzult, eltérő időutat
eredményező nem egyenletesen eloszló kristályrácsot képeznek. Ezek az eltérő frekvenciájú
és eltérő rendszeridejű idő-utak átszelése folyamatos de nem teljesen egyenlő
kereszteződéseket jelent, amely periodikus de a tér torzulása miatt sohasem ugyanolyan, csak
analóg változási eseménysorozatokat generál. Ez az eltérés miatt nem egyformák a telek és a
nyarak, eltérőek az évek, a hónapok időjárása és eseményváltozásai. Az esemény sorozat, a
kereszteződéseknek megfelelő ritmusváltozást okoz a Nap életében, amely a változásával a
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környezetére is hasonló analóg ritmust kényszerít. Ha egy nagy kiterjedésű, vagy nagy
részecskesűrűségű anyagszállítói spirálon halad át a Nap, ez jelentősen felfűtheti a kazánt,
amely miatt a naprendszer tágul, és a Földön meleg és a változásban sűrűbb tikkasztó nyár
lehet. (Ez azért nem törvényszerű, mert a meleg miatt a felhősödési reakció is megerősödhet,
és árnyékoláson kívül a párologtatással is védi magát a Föld a túlmelegedéstől). Az
anyagszállítói spirálok nem egyenletesek, a napkitörések, csillagkitörések, a térbeni
változássűrűsödések torzítják őket, ezért intenzívebb és kevésbé sűrű anyagú, azaz kisebb
változássűrűségű időszakok váltják egymást az eseményrendben, amely miatt a nyarak, a
telek sem egyformán hidegek. A Földtengely precessziója nem elég magyarázat a lényegesen
eltérő telekre, sem a változóan forró nyarakra. A nagyobb felmelegedést vagy lehűlést az
anyagszállítói folyónak különböző sűrűségű részecskespirálján áthaladás váltja ki. Nagyobb
sűrűség jelentős túlmelegedést, az anyag és részecskében ritka szakaszon áthaladás kisebb
kisugárzás miatt kevesebb változást eredményez. Az időegységre jutó kevesebb változás
lehűléssel jár, ez okozza a keményebb teleket. Ez azonban sokszor csak annak a következménye,
hogy a magasabban fekvő, külsőbb rétegekben megnő a részecskeszám és az általuk elfogott,
feldolgozott esemény sűrűség, ezért a külső életzónák energia áteresztése, a belsőbb rétegek
gerjesztettsége ilyenkor átmenetileg csökken.

A Föld a neki anyai nappal és az idősebb felmenőkkel, az időben növekvő átmérőjű, távolodó
pályán most kb. 240-250 millió év alatt járja körül a Tejút néven ismert galaxis
csillagvárosunkat. Az előző jelentős környezetváltozást okozó keringési ciklus éppen kb. 250
millió évvel ezelőtt volt, a perm-triász idején, amelykor valamely galaxis évváltásban
áthaladtunk a nagyobb rendszert képező két félszervezetet elválasztó galaxis egyenlítőn. Ez
nemsokára ismét aktuálissá válhat, de nagy eséllyel, pármillió évvel növekvő ciklusidő után.
A peleontológusok és a csillagászok előtt ismert, hogy ezen a pályán haladása közben, negyed
galaxis év időszakában, a galaxis központtól távol és közel állásban, valamint a galaxis egyenlítő,
szimmetria sík kétszeri, ellentétes irányú metszésekor, (a galaxis év tavaszi-őszi napéjegyenlőségekor)
olyan eltérő összetételű, nagy anyagsűrűségű, nagy különbség változást eredményező,
határozatlan térségen övezeten halad át, amely kb. 60-63 millió évente majdnem teljesen
lenullázza, de legalább alaposan átrendezi a Földi evolúciót. Az ennél magasabb fraktálszintű
ősibb térszerveződést tápláló még nagyobb, még sűrűbb anyagszállítói folyót, spirált esetleg
csak 4 milliárd évente metsszük, a galaxisunkkal együtt. Ilyenkor nemcsak a csillagok, hanem
az ősibb felmenő körül keringő galaxisok is szaporodnak, mert egy olyan nagy galaxiscsoport közös ekliptikájára, vagy Vertexébe érkezünk, amely a legnagyobb galaxisrendszerek, a galaxis halmazok közötti téregyenlőségi ekliptikán fejlődnek. Ha egy ilyen nagy
energiaszintű térátalakulás téridejéhez érünk, a galaxisok párválasztási, szaporodási,
keveredési helyére, számítanunk kell a hatalmas térátalakulásra, egy igazi térbolydulásra,
égszakadásra és földindulásra. Ilyenkor az egymásba olvadó, egymás téridején áthaladó galaxisok
csillagai túl közel mennek egymáshoz. Miközben nagyobb tömegszinten is kialakul a szaporodási,
részecskecsere effektus, a kisebb energiaszintű részecskéik nagy tömegben szaporodnak,
impulzustalálatokat adnak-kapnak. Ilyenkor szinte az egész környezeti tér a szexre csábul, és a
változás sűrűség soha nem látott, a csillagok által is nehezen feldolgozható, nem mindig követő,
csillagszinten is az ösztöneikre hagyatkozó eseményeket vált ki. Sok idős csillag, már a kisebb
energiaszintű szaporodáskor sem bírja az izgalmakat, és jó néhány a túlgyorsuló változásban elhal,
átalakul, szupernóvává válik, sok felszabaduló árva részecskét, aszteroidát, és üstököst is szétszórva a
környezetben. Ezek olyan nagy változássűrűségű pályamódosulásokat okoznak, hogy a közös

szimmetriától nagyon eltávolodott mezőkbe szerveződött bolygók és csillagok nem bírják
elkerülni a párkapcsolatot és ezek impulzus következményét, minden szinten sok szaporodás
történik. A folyamat hosszú és évezredekig, de még valószínűbben több százezer, vagy és a
tömegszinttől függően több millió évig eltarthat. Valószínűen ez az a ritmus, amely a
kovalens, laza, felületesebb kötésű evolúciót átmenetileg eltörli, és a Földi életfejlődésben
programozott sejthalált eredményez. Ezzel szemben a Nap a felmenői rokoni szálakat,
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rétegeket sűrűbben keresztezi, ezért több nagyobb esemény okoz rendszeres változást a Nap
és a Föld életében. A 250, és a 63 éves millió ritmusokon felül ismert, pontosabban
feltételezett egy ezeket felező, negyedelő stb. 28-35 milliárd éves ritmus is. Sőt, ha a
megismert fraktálrendszert gondolatát folytatjuk, akkor a természeti szabályok szerint, a
nagyobb rendszerek feleződési, bomlási ideje, mindig újabb alharmonikusokat, utód időket
hoz létre, amelyekben a kisebb és másabbá váló szervezetek az elődeik ciklusidejénél
rövidebb időszakig képesek szimmetriában változva, az egyre gyorsabban letelő
életfolyamatokat átélni. Ha megismerjük a felmenők periodikáinak a rendszerét, akkor
megismerkedhetünk Ariadné fonalának a térváltozást meghatározó program és időkristály
szerkezetével. Ez esetben legalább statisztikus esélyként kiszámíthatóvá válnak a
részecskesűrűsödéseken, a téridőben egybeeső kereszteződéseke áthaladás várható ideje és
időtartamai, azaz a relatívan kisebb energiaszintű, nemlineáris lényeges változások, a Világ és
az emberiség életében várható nagyobb feszültségek, események feltételezhető időszakai. Bár
ezeket, a nagy különbségváltozásokat létrehozó természeti eseményeket semmi esélyünk
megváltoztatni, kivédeni, a kisebbeknél a rendszer ismerete sok módosításra adhat lehetőséget.
Ha a kinn és a benn, a kicsi és a nagy már felismert arányosságára, a felismert fraktál
szabályra figyelünk, észre kell vennünk egy nyilvánvaló összefüggési lehetőséget, amelyet az
anyag és térszerkezetekben evolúciós fejlődésként ismerünk. A térben lévő bármely
fraktálszintű keringési rendszerrel rendelkező szerveződések, keringési ciklusokat és egy
életfolyamatot eredményező periodikus eseménysorozaton esnek át, amelyek között
időarányt, összefüggést és analógiát ismertünk fel. A nagyobb azonosság felé haladó
életfolyamat nem végtelen, és valamennyi mezőre nézve változás, (impulzus) és
tömegarányos életlehetőséget eredményez. Az energia, vagy részecske mezőként ismert,
időben változó, és változtató képességgel rendelkező, de a környezet változásához is megfelelő körülmények
között jelentősen alkalmazkodni képes élő rendszerek közös jellemzője, hogy a periodikus, de a nem

teljesen azonos, analóg változás miatt folyamatosan átalakul. Ez a tartós és a megérthető, a
tudattal követhető lineáris változási időszakok közben, az adott rendszer életében jelentősebb
változást létrehozó, időnként (a változás megerősödéssel és az impulzussűrűsödéssel
szinkronban) általunk is megismerhető, kiszámítható, minőségi átalakulást, ugrásszerű,
nagyobb változást, mutációt, és minden energiaszinten, nemlineáris, évszak-ciklikus
törzsfejlődést eredményez. Ha az életúton haladó emberi mezőkben a változás jelentősen
megnövekszik, egyedi elöregedés esetén a belső rendszer összeférhetetlensége, együttműködő
képtelensége és differenciálódása fejlődik ki. Ha azonban túl sokakat egyszerre érint, ez
legtöbbször a külső téreseményekkel, a részecskefolyó és határfelületek téridőbeli
kereszteződéseivel függ össze. Ilyenkor a külső és a belső életáramlási rendszer, a környezet
és a belső tér szerkezete hatalmas átalakulásokon mehet keresztül. Ilyen átalakulás, az
impulzus katasztrófa, amikor az egy elektronmezővel (mint részecskefelhővel) rendelkező,
viszonylag kicsi tömegszámú hidrogénatomon belül impulzus katasztrófa alakul ki, amely
megtermékenyülés miatt töltött hélium atommá alakul. Ez a teljes életáramlási rendszer
megváltozását eredményezi, amelyet a mezők kellően fejlett ionos részecskéi nemcsak
túlélnek, hanem magasabb bonyolultságú, több részecskét tartalmazó, együttáramlásban
tartani képes a bonyolultságban fejlettebb áramlási rendszerré alakulhatnak át. A rendszer
rugalmassága, szakosodása, esemény-feldolgozó képessége ilyenkor növekszik, és miközben
a környezet frekvenciája, jellemző változási ritmusa is megnövekszik, a feldolgozás javul, a
belső ritmus csökken. Ez a felismert alkalmazkodás atomi szinten. A tudatban és
bonyolultságban fejlődés, a változó környezethez alkalmazkodás védettebbé teszi a mezőt az
alacsonyabb frekvenciájú részecskék egy részének a behatásától, de ennek az ára, az
alacsonyabb frekvenciájú, nagyobb tömegű részecskék döntési beleszólásának a kizáródása, a
belső együttműködés csökkenése, a hatékony és egyenlő térbeli energia elosztás romlása.
Amikor már nagyon differenciált az élet csomósodása, és képtelenné válnak a nagyobb
tömegszámú, a változtató képességben gazdagabb részecskék együttműködni a sokkal kisebb
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tömegszámúvá válás felé az elporlódás felé fejlődöttekkel, az impulzusként kialakuló
téresemény változtat az élet egy részének rossz sorson, amely időrést hoz létre a már rossz
irány felé fejlődő folytonosságban. Az impulzusban mindig csak a már túl nagy és
korszerűtlen szerkezetű részecskeszervezetek halnak, el, bomlanak le kisebb tömegszámú, de
sokkal nagyobb életrugalmasságú részecske csoportokra. A már rossz társadalmak elhalása,
megváltozása nem szükségszerű a kisebb egyedeknek az elhalásával, de átrendezi a soraikat.
Az élet folytonosságát, a bonyolultságba épülés folyamatát meghatározott időnként időrések
szakítják meg, amelyekben a nagyobb tömeghez tartózó kisebb tömegek leválnak és saját
evolúciós útra, más fejlődési irányokra térnek.
Ezt a kizáródást az időrés változása eredményezi, amelyet a 181. oldalon a 12. ábrán mutat be
a szerző. A rendszer átalakulás egy ritmus és életszakasz váltásnak tekinthető áthangolódás, a
tudat fejlődése a magasabb változássűrűségű, bonyolultabb frekvenciákra. Az ilyen
átalakulásokkor, a változóképes mezőként ismert élő rendszerek elvesztik fogékonyságuk egy
részét az alacsonyabb, múltbeli közös frekvenciák felé, de fogékonyabbá válnak a magasabb
új frekvenciákra. Ez azt jelenti, hogy a már megismert, megtapasztalt és általuk könnyen
kiszámítható, őket már nem veszélyeztető hatások egyre nagyobb részét a tudatuk nem észleli,
ennek a kezelését a rutin és a beidegződött ösztönös helyi cselekvések, reakciók veszik át. A
múlton tehát átlátunk, és tudatosan már nem észleljük a kevésbé fejlett, de a dolgukat
továbbra is megfelelően nagy rutinnal elvégző részecskéket, azok kölcsönhatása elől a
fejlettségünk miatt könnyedén rutinszerűen kitérhetünk. Csak akkor észleljük ezek hiányát,
amikor valamely ok miatt nem végzik el a munkájukat, pl. szrájkolnak, elhalnak, szabadságon
vannak, és másokkal éppen nem helyettesíthetők. Ilyenkor zavarok, balesetek keletkeznek a
kiszámíthatóságra épülő valóságban. Ha azonban minden alrészecske megfelelően a helyén
van, és jól végzi a dolgát, pl. a szerző számítógépében a gondolat óhaja szerint működtetik az
információ rögzülését, akkor a tudatunk elfelejti, hogy a gondolat és a cselekvés között az
éppen nem domináns, az óhajainkat habozás nélkül végrehajtó részecskék is a valóságunk
részei. A problémákat észlelő és feldolgozó tudat figyelme a munkájukat megfelelő időben és
jól végző alrészecskék rendszerének a statisztikailag majdnem hibátlan segítése miatt részben
felszabadul, tehermentesítődik. Ettől kezdve a nagyobb frekvenciákon is változni képes, a
bonyolultságban fejlettebb szerveződésekre és hatásokra figyel, ezekre koncentrál, és ezzel
lehetővé válik az időben és a térben a sokkal nagyobb mélységre hatoló tudati felbontás,
amelyben olyan eseményeket észlel, kezel, amelyeket korábban észre sem vett. A
tudatfejlődés megváltoztatja a világképet, a tudatos észlelési sávot, és a környezetben folyó
események eltérő, nagyobb felbontási mélységű, precízebben illeszkedő feldolgozását igényli.
Az időúton végighaladó változó mezők fejlődésének a természetes része, hogy ha sejthalál,
vagy egyéb részecske katasztrófa nem szakítja meg, nem veti vissza a fejlődési folyamatot,
egyre magasabb számú részecskét tartalmazó, egyre nagyobb frekvenciákon változó, az ilyen
hatásokat egyre jobban megismerő, elporlódó, de nagy tömegszámú részecskét közös
változásban együtttartani képes mezőkké fejlődhetnek. Az atomnyi változó mezők mellett, a
felismert fraktálszabály alapján már megérthető, hogy minden méretben arányos változás,
átalakulás éri a mezőket, a molekula és az emberi szerveződési szinten át, a Hold, a bolygó,
vagy/és a csillagméretnél egyaránt. Ez egy arányos fraktálrendszer, amelyben a térmérethez és
energiaszinthez tartozó térúton érhető, mindig az adott szervezet tömegéhez mérhető hatások
által kiváltott kölcsönhatásokra, átalakulásokra kell számítani. Az elektronok, az atomnyi
terek átalakulása mellett, a molekulák és a sejtek átalakulása hasonló mechanizmus szerint
történik, és ez az emberi bonyolultságot elérő részecske tömegre, és az ennél nagyobb
részecsketömeget együttváltozásban tartani képes vállalkozásokra, országokra, élőrétegekre,
bolygórétegekre, bolygókra, csillagokra stb. is beteljesedik.
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Az inga, az örökmozgó és a kötődés:
Minden érzelmi vagy más szálon az eredet pontjával, az anyával és az ideális kezdeti
állapottal kialakult érzelmi függőség, érzelmi szálakból fonódó húrok DNS kötelékeként tartja
a szervezeteket állandó kapcsolatban a neki életet adó forrással a kezdeti környezettel.
Az ilyen érzelmi, vagy és anyagi szállá erősödő kötelék, függeszték,
lehetőséget ad minden érzelmi szálon is függésekben lévő utódnak, hogy
a legnagyobb szimmetriában, legkisebb életnyomásban lévő felfüggesztés
pontjához képest, az időben és a térben, a keringési átmérőben növekedő
egyre nagyobb körözést tegyen e függőséget tartó pont körül, anélkül,
hogy jelentős energia vesztesége lenne. Már Ötvös felismerte hogy a
felfüggesztési pont körül lengő, köröző ingáknak van egy olyan, szinte
veszteség nélküli mozgási tartománya, amelyben a csillapítás
meglehetősen alacsony, és ha valami ki erőhatás, különbség a kezdetnél
kitérési lehetőséget ad a függőségben tartott tömegnek, akkor az nagyon
sokáig szinte veszteség nélkül keringhet, ingadozhat a felfüggesztés pontja
körül. Ha a kibocsátó szervezet, tömeg, és a céltömeg, célterület között az
egymással éppen szemben áramló részecskék miatt a valahol a
térfelezőnél librációs szimmetriapont, magasabb impulzus sűrűséget
létrehozó részecske átalakító melegfúziós térrész alakul ki, akkor az ilyen
melegfúziós, kibocsátó anyai térből kiáramló részecskenyomás,
ellensúlyt, ellenerőt képezhet a lokalizálni igyekvő környezeti gravitációs
jellegű, e térrészbe beáramló izotróp életnyomással.

8. ábra. Az örökmozgó, függőségben keringő életingák
Ha a függesztés pontja egy nagyon kicsit vándorol, kering a kibocsátó tömeg szimmetria
pontja körül, akkor a függőségben tartott érzelmi szálak által engedett kilengés, körözés
mértéke függ az útnak indító szervezetben áramló kibocsátói részecske, pl. apapont
mozgásától. Ha e pont a saját terében elmozdul, a kibocsátó térrészből kiáramló, az általa
függőségben tartott utódot érő hatások relatív szimmetriáját is megváltoztatja. Amerre
elmozdul a függőségben tartó, pl. apa szervezet a saját terében a saját szimmetriapontja körül,
ez esetben az utódot is azonos irányú eltérítő erőhatás, éri, amely hasonló irányban kilendíti a
függesztett tömeget a közös szimmetria tengely körüli analóg keringésre késztetve. Ha a két
kilengés között, a nagy távolság, vagy és a tömegi tehetetlenség miatt időbeli eltolódás alakul
ki, akkor a függeszték nem egyenes lélekfonalat képez, hanem spirálban megcsavarodó, az
utód részén a környezeti közeg fékezése miatt lemaradó, a DNS-nél megismert spirálisan
csavarodó, egymás körül is megsodort rugalmas kötelékben tartó. Ha nagy a húrok
kötelékének a csavarodása, akkor valószínűen rövidül és megfeszül a függeszték, és a
lehetőségénél gyorsabban távolodó utódot szinte visszahúzza a kezdőkör, a valódi lehetőségei
felé. Később részletes ismertetésre kerül, hogy miért alakul ki a térben lévő szervezetek közös
tömegközéppontjában, a librációs részecske átalakító térrészben (közös szülői felületen, azaz
a téridőben egybeeső pont), azaz melegfúziós, időben a környezeténél sokkal gyorsabban
változó térrész. Mivel nagy részecsketömeget szinte minden irányban ekvipotenciálisan
kibocsátó szervezett térből, a statisztikai valóság szerint minden irányban viszonylag
egyenletes elosztásban áramlanak ki a részecskék, ezért nagy mennyiségű részecske éppen a
legközelebbi hasonló, analóg fejlettségű, de egyéb fejlettségű sugárzók felé is küld, szór
alrészecskéket, amelyek a nagy párhuzamos irányrendezettség ellenére, a két szervezet közötti
tér és réteg felező környékén, az áramlás irányát is megváltoztató közös librációs térrészt
alakítanak ki. Ha nemcsak egymással szemben áramló, nagyon párhuzamosan haladó fotonok
kibocsátásra gondolunk, akkor megértjük, hogy a megcsavarodó érzelmi szálak, a DNS
spirálja, a két egymással szemben áramló részecskéket kibocsátó analóg szervezettség között,
lehet azonos irányba, vagy ellentétes irányba csavarodó. Ez esetben megérthető, hogy az
azonos irányba csavarodó, ezért egymással paralel térgörbült spirált képező fonalak, mint az
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anyamenetes csavaranyák menetei és az apamenetes csavarok menetei érdemben nem metszik
egymást, ezért az ilyen rendezettség egymást nem gerjesztő, hanem áteresztő, egymás mellett
szinte kölcsönhatás mentesen áthatoló. Ha azonban a spirálok csavarodásai ellentétes
irányúak, akkor egymást periodikusan metsző hélix, szent keresztáramlás, téridőbeli csomópont
egyezőség alakul ki, amelynek a legnagyobb kölcsönhatást eredményező metszéspontjában
közös torlódás és szimmetriasíkon ki és szétszóródás jön létre, amelynek a központjában
melegfúziós, időben nagyon gyorsan változó, tudatfejlődésben lemaradó, anyagbeli
csomósodásként megismert szervezetnek, napszerű részecske átalakítónak kell kifejlődnie. Az
ilyen térponton az addig befelé áramló részecskék sűrűsödést, anyagba és időkésedelembe fejlődést,
majd irányváltozást, idővel később ki és szétáramlást, kisugárzódást, diaszpórát hoznak létre.

Ha két, vagy több analóg fejlettségű, azaz vagy férfias és hidegfúziós csillagszerű sugárzó
szervezet tömegfelezői térrészében, pl. jobbra csavarodó hélixxel rendelkező függőségben
tartott, keringtetett részecske tömeg kering, akkor a két egymáshoz képest a szemben áramlók
aspektusából ellentétesen csavarodó, a téridőben valahol metszéspontot létrehozó hélixek
kereszteződésében, a hidegfúziós fejlődés módosulásából melegfúziós librációs szervezettség
alakul ki. Hasonló analóg térhelyzet történhet, amikor a két balra csavarodó hélixxel
rendelkező, de egymás viszonyában ellentétes, egymást semlegesítő nőies, melegfúziós
szervezet között, férfias, hidegfúziós kék fényt adó csillag, szervezet fejlődik ki. A kék vagy a
vörös fény kibocsátása abból is fakadhat, hogy a progenitor szülők, a kibocsátók, közelednek
e egymáshoz, vagy éppen eltávolodnak egymástól. Ez a közeledés vagy távolodás azonban
nemcsak a térben, hanem az azonosságban is lehetséges, amely esetben egy részben, Einstein által is (eredetileg) feltételezett- legalább részben statikus Univerzumot kaphatunk. A
közeledő szülők, támogatók esetében valószínűen a kék fény a domináns, azaz az időben
növekszik a kapott változás sűrűség, fiatalodik és a dinamikusság felé fejlődik a közös utód,
amely változás sűrűség növekedés egészen a legnagyobb változássűrűséget eredményező
fehér fényig terjedhet, fejlődhet. Ezt a pontot a térrész átalakulásának, az utód
megszületésének, fiatal kék csillag kifejlődésének tekinthetjük. Ha azonban a felmenői elődök
már eltávolodóban vannak egymástól, az egymás felé ható részecske sugárzásuk intenzitása
az időben is ritkul, gyengül, és a távolodás azt jelzi, hogy a változás sűrűség csökken, a
kapcsolat kihűlőben van, a páros szervezet és a közös utód is az öregedés felé fejlődik. Ha
nem veszi át a más sugárzó az utódjuk támogatását, vagy az még nem töltődött fel eléggé az
önálló élethez, akkor az utód szervezet lendületes fejlődése lelassul, majd korán elöregedve
valamikor elhal. A csillagok, és a sokkal kisebb analóg librációs térrészek, a nagyobb
változássűrűségű részecske szervezetek között tehát mindig ellenkező nemű, az időben a
magasabb, vagy az alacsonyabb változássűrűség felé fejlődő, jellemzően ellenkező nemű
utódtér alakul ki. Ennek az utód szervezetnek azonban két eltérő fejlődési fázisa van. Az
egymás felé közeledő, centralizálódó, (közös Vertex felé haladó) hidegfúziós, felmenői
szervezetek vonatkozásában szükségszerűen melegfúziós, nagyon gyorsan változó térrész és
utód állapot fejlődik ki, amelynek mindaddig nő a változás sűrűsége, a részecske sűrűsége, a
lokális tér életnyomása és a lokalizáltsága, amíg a két előd szervezet egymás felé közeledik.
Ilyenkor a részecske állománya egyre kisebbé váló közös térbe kerülve az áramlás sűrűséggel
kénytelen ledifferenciálni az élettér analóg részecskékkel besűrűsödését. A legnagyobb
közeledéskor, a közel álláskor a közös melegpont, a fókuszpont életnyomása annyira megnő,
hogy ez megnöveli a változás sűrűséget, a kibocsátást, a sugárnyomást, és a melegfúziós pont,
térrész körül, és a kibocsátók által e térrész körül keringtetett, függőségben tartott utód
szervezetek egyre távolabb kerülnek a librációs kezdeti pontja körüli, az által még mindig,
sokáig függőségben tartó életspirál pályájukon. A kezdeti ponttól távolodás megnöveli a
keringési kör, az életsík átmérőjét, amelyben a keringő szervezet a függesztési pontjához, a
közös szimmetriához képest egyre nagyobb távolságra, a harmadik dimenzió felé is kikilendül, eltávozik. Ez azt jelenti, hogy ha a keringésnek csak a lengő metszetét nézzük, akkor
a lengőnek tűnő inga egyre jobban eltávolodik a nyugalmi pontnak, a létezés passzív
lehetőségének tekinthető szimmetria pontjától, térrészétől. Minél közelebb kerül egymáshoz a
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két egymást és a közöttük lévő melegfúziós térrészt gerjesztő szervezet, annál nagyobb lesz a
melegfúziós közösen gerjesztett, átfedett leány térrész kisugárzása, annál több e közös térrész
felé befelé haladó részecske térül benne kifelé. Ezek a kifelé eltérülve egymással közel azonos
irányba egyesülés közben fotonok szintjére, és tömegméretére növekedő, halmozódó
részecskék a kiáramlás közben jelentős fénynyomást, részecskenyomást gyakorolnak e térrész
körül táguló spirálon keringő, korábban kibocsátott részecskékből, közös tömegbe fejlődő
utód szervezetekre. Amíg az anyai Napnak is tekinthető, a közös librációs térben kifejlődő
részecske átalakító sugárnyomása növekszik, azaz az e teret létrehozó elődök közelednek
egymáshoz, a Napi (anyai) szervezet körül keringő, a közeg ellenállása miatt lefékeződve
egymást utolérő, közös tömegbe épülő részecskék egyre jobban eltávolodnak a kezdeti
nyugalmi ponttól, a szimmetriaponttól, azaz az életinga keringése egyre nagyobb körökre
terjed ki. A keringő szervezetekben az élet, a centrumban lévő kitérítő erő, szétáramlás
hatására életerővel, lendülettel és dinamikával feltöltődik. 9. ábra. A kettős függőségű életinga
A felmenői támogató szervezetek egymáshoz közeledése, vagy és az
egymás felé irányuló intenzívebb információ csere kialakulása nemcsak
a közvetlen általuk támogatott utód változássűrűségének és
energiaszintjének, változtató képességének a növekedését eredményezi,
hanem a leányszervezet körül keringő harmadik generációs utódok, az
unoka szervezetek, a napleány utód esetében a bolygó szervezetek
életspirálon távolodását, egyre nagyobb életkörökön eltávolodását
eredményezi. Ha az átlagos, vegyes utód réteg életnyomása tartósan
nagyobbá válik, mint a közeledő, keringő szervezetek kinetikai eredője,
akkor a közeledés egy idő és magas életnyomás kialakulása közben
lefékeződik, és távolodássá fejlődik. Az egymás felé közeledő felmenő
elődök távolodási fázisba átmenéskor, a közöttük lévő, általuk már az
idegen és az izotróp tér lehetséges minden hatásától megvédett,
árnyékolt térrészben csökken az idegenebb, kevésbé ismert hatások
jelenléte, az életnyomás, a táguló tér enged az utódrészek fejlődésének,
és tartósan alacsonyabb életnyomású, ilyen kiszámítható tendencia felé
fejlődő térbe, az ilyen nyugodtabb életet kedvelő hidegfúziós
részecskék egyre nagyobb mennyiségben beköltöznek, megtapadnak.
Ezzel a kezdetben alacsonyabb életnyomású, az elődök tere által
legalább két oldalról fokozottan védett utódtér-rész tömeg és változás
sűrűsége folyamatosan nőni fog, mígnem az a környezeténél is nagyobb
változás sűrűségűvé, felnőtté nem válik, amikortól ő lesz a környezetet
gerjesztő, utódot nemző, védő és fenntartó, a lendületben és a változtató
képességben is elöregedő előd szervezeteknek is, - ha kell - támogatást
folyósító, az öregedő elődöknek védett környezetet adó.

Ha a saját kezdőpontjához sok érzelmi szállal kötődő anyagi tömeggel bíró két részecske
közösséget az eredője szerinti egymáshoz is kötődő, gravitált tömegnek, anyagnak tekintjük,
amelyek felfüggesztési pontja, a kezdet pontjai egymással ellentétes irányú függőséget
alakítanak ki, akkor a két egymás, az eredet éppen nagyobb életnyomású térrészétől kifelé
lógó, függeszkedő inga kétféleképpen reagálhat egymás felé közeledő, megnyúló érzelmi
szálaikon. Az egyik szerint, ha egymáshoz képest túl nagy az azonosságuk, akkor először
növekszik a kettőjük között lévő térrész árnyékoltsága, tehát szükségszerű vonzalom alakul
ki, amely egy ideig élénkítően hat és ezért a vonzalom az első időszakban növekszik. Ha
azonban az érzelmi szálak nyúlása, a kötődés általi engedés miatt a közeledés túl közelivé
válik, a két függésben lévő, de közös tömegbe és együtt közös életsíkon, élőrétegben fejlődő
tömeg között, a fejlettségi, érzelmi, forgási irány eltérés és vagy azonosságtól függően
változni fog az időegységre jutó egymást gerjesztő féltömeg-rész változás sűrűsége. Az
egymáshoz közeledő szervezetek változás sűrűsége a kölcsönös gerjesztés, a tér egyre
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differenciáltabbá válása miatt tovább növekszik, amely a korábban semleges eredő (a külső
aura) megváltozása miatt vonzalomba, vagy ellenérzésbe mehet át. Ha a két szervezetben az
egymásra ható ellentét, az életverseny növekedési eredője nagyobbá válik, mint az egyesülés
felé fejlődést segítő vonzalom eredője, akkor az életnyomás növekedése miatt a felmenői előd
szervezetek is eltávolodnak egymástól. 10. ábra. Az egymástól távolodó elődök által
függőségben tartott utódok életingája spirálban köröz
Amikor az előd szervezetek már átadták az utódszervezetüknek és a környezeti
közeg ellenállásának a letörésébe fektetett a lendületüket, energiáikat és az
átadott részecskékkel együtt a változtató képességüket, és elfáradnak, addigra a
természet rendje szerint az utódszervezetek, a tömegben, a lendületben és
változtató képességben, a saját amplitúdóban, a szélsőséges helyzetek felé
kilengési és túlélési lehetőségekben is megerősödnek. A harmadik generációs,
már három dimenzióban változást is kezelni képes utód szervezetek akkor érik el
a kezdeti szimmetriától a legnagyobb kilengést, eltávolodást, amikor az anyai, (a
Földnél a Nap) szervezet életnyomása a legnagyobbá válik, azaz az előd első
generációs (egymás felé áramló kétdimenziós nagyszülői) generációs
szervezetek egymáshoz közeledési maximumba, és téridős életsík metszési
hélixbe kerülnek. Mire az előd szervezetek az egymás és a közös szimmetriában
tartott térrész felé haladó, radiális közeledésben elérik a végpontot és ismét
tartós nagyobb szimmetriába kerülnek, addigra az utód szervezetek az időben
eltolva elérik az eredet pontjától a legnagyobb eltávolodást, de ezzel egy másik
szervezet, egy másik, a saját végpontjukhoz, Vertexükhöz, a besűrűsödéshez, az
anyagba fejlődéshez a legnagyobb közeledést, a kisugárzás, az energia adás
felerősödését.

Lényeges része az életáramlásnak, hogy az élet, ezeken a végpontokon csak a korábbi cél felé
áramlásban redukálódik, de nem szűnik meg, hanem a többség elterelődik, újabb, más célok
felé ható életáramlásba, más életkeverékbe, vegyületbe szerveződik át. Bár a változás térbeli
kiáramlási dimenziója ilyenkor lecsökken, a nagy léptékű életáramlás az ötödik dimenzióban,
és az új közös cél, egymás felé, egy közös Vertexbe áramlás felé a mikroméretek között
folytatódik. A változás sűrűség valószínűen nem csökken, csak a hozzámérhető események
energiaszintje redukálódik, de közben folytatódik, felerősödik az egymás és a közös pont,
térrész felé áramlás. Miközben az előd generációk a ki és a szétáramlásban holtpontra
kerülnek, a következő generációk a maximumon teljesítenek, és mire ők is elfáradnának, az
életkerék hajtását átveszik az időben később azonos fázisba kerülő utód generációk. A térben
és irányban elterelődő részecskék ezt követően más szervezetekben adják le a megszerzett
kinetikai energiáikat, hogy a leadáskor visszarugaszkodva, részben kicserélődve újra
egyesüljenek egy későbbi lokális téridő részben, közös, nagy azonosságú szervezetben.
Gyakorlatilag az első generációs előd szervezetek egymás felé áramló részecskéi egy közös
szimmetriafelületen, rétegben, napszerű csillagban egyesülnek egymással, amely Vertexben, az
egymás felé áramló, nagy azonosságú részecskék magas impulzus sűrűsége, elterelődése miatt
nagyon magas változás sűrűség, nagy életnyomás alakul ki. Amikor azonban az egyesülés
támogató lendülete, az időben is véges mennyiségű tömeg, az elődi, visszaáramló részecskék
utánpótlás elfogyása miatt alább hagy, addigra az egymásnak már nem teljesen idegen, de
elég nagy másságú, egy közös térrészbe keveredett, vegyült tömeg változtató képessége,
leadott impulzusa eléri a maximumát. A leány utódhoz, közös háztartásba, vegyes családba költöző
elöregedett előd részecske szervezetek, egy idő után a velük együtt is nagyobb energiaszintűvé váló
család által eltartottá, támogatottá válnak. Amikor a családba, a második generációs anyai térben
egyesülnek az előd szerveztek maradvány, melegfúziós, egymáshoz viszonyítva már nagyobb
másságú, eltérővé fejlődött, de eltartást, támogatást igénylő részecskéi, az apai és az anyai első
generációs szerveztek belsőbb rétegeinek a lényei, a központi tömegváltozás sűrűsége ugrásszerűen

megnő, kifejlődik a legnagyobb kiterjedést követő első nagy válság, a vég közeledtét jelző
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nyárutó, az egyesülés befejeződését jelző utolsó fellángolás. Ebben az időszakban lokálisan
sokkal több lesz a fogyasztó a termelőkhöz képest, ami miatt az energiát kitermelőknek egyre
messzebb kell kiáramlani a mindennapi betevő megteremtéséért (a lesüllyedés, az eladósodás
megakadályozásáért), az átlagos energiaszint feletti fennmaradás biztosításáért.
Az indián nyárnak, vénasszonyok nyarának, szupernova robbanásnak is tekinthető, és a
szervezettség lebomlásának a felerősödését jelző téridős fejlettségnek, azaz az életalkony
elérkezésének ez a fellendülése az adott életciklusban, összetételben az utolsó. A közös
szervezettség térben és időben még egyszer kitáguló, és szétterjedő, a részecskéit a téridőben
szétszóró, a környezetben változó rokonokat még egyszer ezzel megtermékenyítő, lendületbe
hozó eseményben az első generációs szervezetek egymáshoz közel állásban túl nagy
szimmetriába kerülnek, határozatlanná és cselekvő képtelenné válnak. A nekik már túl magas
változássűrűségű, érthetetlen környezetváltozásban elhalnak, lebomlanak, azaz a saját ingájuk
és függőségük kilengése egyre kisebbé válik, közelednek a saját holtpontjukhoz. A második
generációs leány, - most-már felnőtté váló utódokkal rendelkező asszony szervezet, a
Naprendszerben a Nap, ebben az eseményben, folyamatban egyre jobban felfúvódik, mint a
család a legnagyobb változtató képességű, energiában legdúsabb, legidősebb hölgytagja egyre
terebélyesebbé válik. Minél kevesebbet fogyaszt a megszokott, de általa már tudottan véges
energiákból, hogy az utódainak minél több maradjon, annál nagyobbra nő, annál nagyobb lesz
a változás sűrűsége. A második generációs, leányból, anyává, anyából eltartó asszonnyá,
családfenntartóvá érett szervezet, amikor az őt addig az izotróp valóságtól megvédő
(szomszédos) rétegek, elődi szervezetek lebomlanak és a korábban energiát adó részecskéi
ettől kezdve fogyasztóként beköltöznek a közös családba. Az anyai határfelületek (a Föld
esetében a Nap) végvári, a téridőben kitolódó határfelületekké válnak, azaz miközben látszólagos
globalizációban a Nap határai és a birodalmi fennhatóságai kiterjednek a megörökölt elődi térrészre, a
már közvetlen közelebb kerülő, a megörökölt tér, mint izotróp környezet közvetlen határossá, és
gerjesztővé, egyre jobban a terébe beáramlóvá válik. Mivel a Nap részecskéinek egyre nagyobb

tér felett kell felügyeletet, szervezettséget fenntartani, a korábbi tömeg egyre nagyobb térben
oszlik meg, a Nap átveszi a szülői térrész felett a gondviselést – mint hagyatékot, - a
szervezetek térbeli mozgási lehetőségei kiterjednek, de az időbeli lehetőségeik beszűkülnek,
azaz egyre túlterheltebbé válnak. A család eltartójává, az élettér fenntartójává,
Gondviselőjévé és már nem támogatottá fejlődő utód ekkor éri el az igazi
nagykorúságot, a valódi függetlenséget. A függetlenségnek azonban nagy ára van.
Miközben a második generációs Nap, a legidősebb harmadik generációs szervezetté, a
leszármazói és a beházasodó részben idegen családját mindenben támogatóvá válik, a részecskéi
egyre nagyobb, nekik addig nem teljesen ismert elődi térrészbe is kiterjednek, kiáramolhatnak.

A felmenői teret és a gondviselést átadó téridős esemény, a globalizáció egyrészt megnöveli a
keveredési és a vegyülési, a kellően mássá fejlődést segítő lehetőségeket, másrészt azzal, hogy
a térrész határfelületei kitolódtak a még izotrópabb külső térrésszel közvetlenül szomszédos
határokig, a közös izotróp isteni rétegig, az idegenebb, a helyi szabályokat és a lokális
változási rendet kevésbé ismerők, a szervezetnek antirészecskék, antigének egyre nagyobb
mennyiségben beáramolhatnak a már közös, nagyobb, és felfúvódott élettérbe. Ez jelentősen
megnöveli az idegenebb részecskékkel a keveredést, de ezzel a gerjesztést is. A szabályok
megtartása egyre többet sérül, a térrész szervezettsége, egysége csökken. A külsőbb és
idegenebb határrétegek közé kerülő, védetlen állapotba szoruló Napréteg a saját szimmetria
síkjával és életspiráljával egyre gerjesztettebbé válik, egyre nagyobb életnyomás alá kerül. Az
izotrópabb valóságból és a korábbi határfelületekről, az Ort övezeteken, vagy és más
csillagokban megpörkölődött, sok idegen beáramló részecske miatt a tervezett dolgok egyre
kevésbé a tervek szerint sikerülnek, a tér szervezettségi eredője, az áramlási körök
megtarthatósága, azonosan megismételhetősége egyre többször megsérül. A korábban védett
tér változás sűrűsége a maximumra fejlődik, magasabbá válik, mint a korábbi izotróp környezeté, azaz
folyamatosan energiaadóvá fejlődik. A volt és kezdetben nagyon védett, alacsony
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életnyomású térrész izotróp, minden lehetséges dolog megtörténhet állapotúvá fejlődik,
elveszik a rend és a szervezettség, növekszik a rendetlenség és a kaotizmus. A térben mindig
lesz egy-két csalafinta kisebb energiaszintű, valamelyik impulzusból származó ,,ördögi,,angyali részecske, akik vagy az őszinteségükkel, a szókimondással, a csalafintasággal,
természetességükkel elrontják a tervezett dolgok részleteit, és a korábban jól szervezett élet a
kaotikus, szervezetlen valóság felé fog fejlődni. Miközben a Nap anya, - mint családfő, a még
kellő energiát adó a felfúvódás maximuma, a szokásos körfolyamatok fenntartásának a
romlása felé fejlődik, a belső térben egyre több lesz az idegen, a teret gerjesztő, az életkörök
eredményét elrontó, a környezetben születő, de a helyi rendet még nem ismerő fiatal utód. A
korábban gazdaságos energiatermelés ideje, lehetősége lejár, és Akella megöregedve egyre
többször elvéti az ugrást, egyre többször sikertelenné, és eredménytelenné válnak a belső
körfolyamatok. Amikor a körfolyamatok eredménytelensége miatt az anyai (mint volt
második generációs, de már harmadik generációs) szervezet fenntarthatóságot már nem
biztosító szervezettségei összeomlanak, a tér fenntarthatósága ismét lecsökken, és a környezet
idegen részecskéinek az egymás felé is terjedő határai egymással egyesülve beszorítják a nap
terében változó életet. Kialakul a külső és egymás felé közeledő elődterek között a közvetlen
fizikai érintkezés. Ez újabb nagy energiaszintű impulzust vált ki, amelyben az összeomlás
utáni impulzusból, a térben egyesülő másságból, és a helyben maradt előd részecskék segítése
mellett, általuk irányított, uralt részecskeszaporodáshoz vezető életrobbanás fejlődik ki.
Amikor a Napkirály (anyacsillag) elhal, és a szervezettsége összeomlik, a belső magjára
zuhanó, és onnan egymásról visszaverődő, ezzel párosodó és egymással vegyülő, keveredő
szervezettség, keveredve a helyi térben lévő eredeti állomány katalizátor részecskéivel
háromkomponenses új életkeveréket hoz létre. A bázis, az eredeti lakosság a katalizátor
szerepét tölti be, amelyben segíti a saját terében kifejlődő, sav-bázis keveréket képező
idegenek, általa szimmetriába hozott élettér állapotát el nem rontó szimmetriába kerülését,
egyesülését, megbékélését, normális evolúciós folyamatba, együttélésbe, együttáramlásba, a
továbbiakban, a téridőben együttáramló, nagyobb bonyolultságú fejlődésbe szerveződését.
A szervezetek érzelmi függősége, az eredet teréhez, pontjához, a szülőhöz függősége, azaz a
felfüggesztése és az elődökhöz kötöttsége csak addig tart, amíg az elődök külön élnek, amíg
be nem költöznek eltartandóként, kisebbségbe kerülőként a közös családi térrészbe. Ekkorra a
saját életkör, a spirál már nagyméretű, kiterjedt, de azonos síkba kerül, és miközben az
érzelmi húrokon a kötöttség az elődök felé gyengül, az utódok felé megerősödik. Ha azonban
az előd szervezetek nagyon korán és hagyaték átadása nélkül elhalnak, a függőségeit és a
kötődéseit elvesztő szervezetek érzelmi szálai elszakadnak, és a maradék érzelmi szálak és
kötődések felbomlása után nagyon messze kerülhetnek az eredethez már visszatartó
képességgel nem rendelkező, volt közös tértől.
Amíg az anyaszervezet az elöregedés és a felfúvódás stádiumában, a vég és az elmúlás felé
fejlődik, a korábban kibocsátott átlagos keveréket képező, a körponti térrésztől már nagyon
messze lévő életspirálon köröző utódjai már idegen terekben keresik a boldogulást. Téves az
az elképzelés, hogy amikor a Nap, és hasonlóan más csillagok, szervezetek anyák, elődök
felfúvódnak, azok hatalmasra nőve elnyelik és felégetik az utód szervezeteket. Addigra már
az utód szervezetek már nemcsak nagyon eltávolodnak a saját életsíkjukon, már e veszélyes
térrészen kívül keringenek, hanem más részben pedig már sokkal fejlettebbek, nagyobb
esemény és változás sűrűség feldolgozására, a családi tragédiák megértésére is képesek. Ettől
kezdve a volt harmadik generációs utód szervezetek már a második generációs családapákká,
vagy és családanyákká, eltartókká válnak, hogy mire az előd szervezetek részecskéi
felszívódnak, szétszóródnak a térben, addigra azoknak megfelelő analóg életváltozásban
helytállhassanak a családi és a közös rend gondozásában.
A közös térben, a második generációs 50%-os azonosságú jövevényekbe menyekben és
vőkben, és a harmadik generációs, már csak 25 %-os genetikai részesedésű szervezetekben, az
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unokákban beérkező idegen állomány idővel szükségszerűen többségbe kerül, az azonosság

felhígul, és kisebbséggé, a rendszer változását elviselendővé válik a saját életterében. A
korábbi nagyobb azonosságú, a dominanciát elvesztő genetikai előd állomány szétszóródását
ezt követően már semmi sem fogja megállítani, hacsak nem a környezeti térben szétszóródó saját
állomány időben későbbi visszaterelődése, a diaszpóra ellentéte, a lokális térben újra összegyűlő, nagyobb
azonosságúvá váló élettér lokalizálódása. Talán véletlen, hogy a szétszóródást, a más világba ki és

szétáramlást mennynek (menj-nek), azaz a saját korábbi élettérből eltávozásnak, elmenésnek
ismerjük. Az újbóli centralizációt, az ismételt lokális kisebb térben összegyűlést, a pokol
szinonimájaként, visszafelé olvasva akár lokalizációs pontként, valóban túl nagy változás
sűrűséget és túl nagy ellentétet keltő, az azonos képességek és az azonos tudás miatt
egymásnak nagyon nagy, helyettesíthető, nélkülözhetővé tevő túl nagy életversenyt, inflációt
gerjeszt.
Az Nap anya, az elődök halálával a rokoni család diaszpórát eredményező szétszóródása egy időre
elszakítja egymástól a korábban egymás közelébe, részben együttfejlődő utódokat, a
rokonokat, akik más, a környezetbe, nem túl nagy idegenségű térrészekbe áramolva viszik az
egyéniségüket, az adottságaikat, az energiáikat, és a változtató képességüket. A friss, de
részben eltérő tudású genetikai állomány felvirágoztatja, felfrissíti, megtermékenyíti az őket
befogadó családok és életterek, élőrétegek, kisebb és nagyobb tömegszámú szervezetek, már
túl nagy azonosságú, visszafejlődő genetikai állományát. Miközben az új és az adott téridőben
sikeres új csillagpontot létrehozó tér azonossága a közös szimmetriasík irányába szinte a
végtelenségig kitágul, a szimmetriasíkra merőleges irányokban az azonosság csökken, ezzel
biztosítva az isteni közös tér eredő semlegességét, a globális állandó eredő megmaradását, de
a lokális azonosság téridőben megfelelő pulzálását. A közvetlen érintkezésben az egymásnak
érő, túl nagy azonosságú szervezetek egy része mindig kicserélődik, belekeveredik a közös
szimmetria síkban élő részecskék háromgenerációs – fej-tor és potroh - keveréket alkotó
közös közegébe. Ez esetben a fejréteg a hidegfúziós atyaréteg, a tor a második generációs,
átlagos, mind a két résszel, előddel kellően kölcsönhatóképes átlagos, összekötő réteg, és a
potroh a harmadik generációs, már melegfúziós, részecske szaporító anyaréteg. Lásd a
galaxisunk képét a későbbi Aspektus könyvekben.

A programozott sejthalál:
A biológiai rendszerekben működő programozott sejthalált már ismerjük, az a folyamatosan
változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges. A sejthalál és az evolúció
összefüggésének a szerző által megismert aspektusai kifejtésre kerültek a korábbi
könyvekben. A sejthalál a hosszabb életű, több generációs alszerveződésekkel rendelkező
nagyobb energiaszintű szerveződéseknek a téridős környezethez való alkalmasságát hivatott
segíteni, (vagy csak ilyenné alakult), amelyben az elöregedő, a funkcióját már nem elég
hatékonyan betöltő sejtszintű, vagy bármilyen más szinten élő, már gazdaságtalan, rosszul
szervezett alszerveződések lecserélését, a szervezett működőképesebb állapotban tartását
segíti. Az emberi élet is egy olyan fraktálpiramist képez, amelyben sok, különböző
energiaszintű, eltérő életsebességű, életpiramisba szerveződő alszerveződési rendszer
táplálékláncba, szimbiota együttműködésbe kerül egy közös élettérben. Lényegében az ember
eredő a bennünk együttműködésbe szerveződő, egymásból élő alszerveződéseknek nyújt
életteret, az életükhöz szükséges feltételeknek megfelelő, kellően kiegyenlített szimmetriában
változó környezetet. Az emberszerveződés, e felmenői és részben lemenői közösségi
együttműködési eredője, az emberi tudat, e részecskék közös tudata. Ha a szerveződésünkbe
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épült sokszintű, egymástól jelentősen eltérő életgyorsaságú, többszintes, fejlettségében is
megfelelően eltolt rendszert megismerjük, megértjük, akkor az is érthetővé válik, hogy amíg
az ember egy életszakaszt leél, közben egyes szervei, sejtcsoportjai sokszor megújulnak, sok
alszerveződés, részecske generáció váltja egymást. A vörös vérsejtek szaporodása rendkívüli,
de amíg ők egy vérsejtöltőt, életet leélnek, addig az ő alszerveződéseik a molekulák akár több
ezerszer osztódnak, az ismertebb nevén szaporodnak, élnek és elhalnak. A molekulák sokszor
csak atomi energiaszintű szerveződések közösségei, családjai, házasságai, de ezek is olyan
magas ritmusban szaporodnak, hogy amíg egy molekula dinasztia betölti a feladatát, addig
sok –sok atomi energiaszintű és fejlettségű, kisebb szerveződés éli le életét. A fraktálpiramis
alsóbb szintjein, azonban még gyorsabban szaporodó, még kisebb tömegszámú, vagy és
elporlottabb állapotban változó mikrovilág található. Ha az atomokat részecsketársadalomnak
fogadjuk el, akkor bennük elektron energiaszintű polgárok találhatók, amelyek gyermekei már
foton frekvenciával képesek szaporodni, ismétlődni, és a kis tömegük, de a környezeti,
hozzájuk képest engedékeny, kisebb tömegszámú részecskékkel kitöltött közegen nagyon
magas áthatoló képességük miatt nagyon nagy téridőt képesek közben beutazni. A
fraktálrendszer életpiramis alsóbb szintjein még kisebb energiaszintű, még gyorsabb életidőt
leélni képes szerveződések találhatók, amelyek egyre kisebb eredő tömegűek, nem szükség
szerint egyre kevésbé bonyolultak, de lefelé haladva egyre nagyobb az azonosságuk. Ha az
életpiramis szintjei között ezres nagyságrendű frekvencia differenciát állapítunk meg,
(természetesen sok köztes, rövidebb és hosszabb ciklusidejű szerveződés is beépül az
élőrendszerekbe), valószínűen nem járunk túl messze a valóságtól. Ez a váltószám az egymást
követő szintek életfrekvenciája, azon kisebb energiaszintűek gyorsabb megújulása, amíg a
következő energiaszintű, nagyobb bonyolultság egyszer elhal és újjászületik, azaz amíg egy
nagyobb energiaszintű bonyolultabb lény életideje lezajlik. Valószínű az is, hogy bizonyos
folyamatosság is jelen lehet, és a nagyobb energiaszintűek egész kis különbséggel is
bonyolultabbak lehetnek, és az élet folytonossága egészen kis különbségekben nyilvánul meg.
Bármely magasabb energiaszintű szerveződés életalkalmassága hosszabb lehet, ha a benne
együttműködő alszerveződések nem egyszerre öregednek el, ha a már idős és hatékony
együttműködésre képtelen alrészecskék mindig idejében elhalnak, és amikor optimálisan
szükséges, átadják az evolúciós terepet a sikeresebben együttműködő, korszerűbb fiataloknak.
Ha ez nem történne meg megfelelő időben és rendszerességgel, folyamatossággal, az időben
egymástól megfelelően eltolva, a nagyobb energiaszintű szerveződések belső keringése is
könnyen felborulna a létfontosságú kritikus szervek, sejtek, atomok egyszerre túl nagy arányú
elöregedésekor, és az egész szerveződés, - amelyben keringési elégtelenség vagy folytonossági zavar
alakul ki - keringési rendszere összeomolna. Az életbe és a közös térben való együttáramlásra
szerveződött részecskék, avagy az Isten néven ismert közös kozmikus tudat, az élet fejlesztése közben
sok apró újítást, módosítást vezetett be az élet folytonosságának az élhető állapot
fenntartására. Ezek egyike a programozott sejthalál.
Amikor a bármilyen energiaszintű szerveződések egy meghatározott mennyiségű osztódást
(szaporodást) elérnek, elöregednek, csökken az életenergiájuk, a hatékonyságuk, és az időbeli
eltolódás, a fogyasztók és a termelők rossz arányváltozása miatt a tartósabban túlterheltek, a
túl nagy terhet jelentők eltartására, az energia koncentrálására, termelésére képtelenné válnak.
Ilyenkor a kifáradás, vagy és az aránytalan teherelosztás miatt jelentősen romlik az
együttműködő képességük. Az elfáradt és a külső vagy a belső környezet miatt tartósan a
végletekig kizsákmányolt, ezért időben visszafejlő, a rosszabb életeredő, a túl nagy
életnyomás miatt tömeget vesztő alszerveződések egyre kényesebbek az élet
egyenlőtlenségeire, igazságtalanságaira, amely miatt egyre kevésbé képesek a számukra
kedvezőtlen környezetváltozást tolerálni, ahhoz alkalmazkodni. Az életterek periodikus
környezetváltozásakor, de a szokásosnál erősebb elromlásakor, amikor az élettérbe
beáramlott, és többséggé váló idegenség már nem viseli el a kizsákmányolást, az
alszerveződések vagy elköltöznek az elromlott életszimmetriájú élőrendszerekből, vagy egy
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új nagyobb energiaszintű szerveződést (életteret) hoznak létre. Ilyenkor a saját környezet, vagy
egy nagyon közel lévő, nagyobb energiaszintű felmenői rendszer szaporodásakor a megszokottnál sokkal
nagyobb energiaszintű környezetváltozást élnek át az alszerveződésnek tekinthető részecskék,
amelyet a már nem kellő alkalmazkodásképességűek már nem tudnak kivédeni, és az egész
életteret, vagy élőréteget, esetleg szervezettséget érintő környezet és lendületváltozásban
tömegesen elhalnak, lebomlanak vagy visszafejlődnek. Ezt a folyamatot az életáramlásra
alkalmas térrész és szervezettség szelekciójaként, differenciálódásként ismerjük. A
természetes lineáris szelekcióban csak a ténylegesen elöregedtek, a fiatalabbakkal és a
megváltozó környezettel már együttműködésre alkalmatlanok halnak el, bomlanak, le, de a
nagyobb energiaszintű (felmenői) szaporodás által kiváltott nagyobb nemlineáris, gyorsabb
környezetváltozásban akár egy egész alszerveződési, faj genetikai állománya alkalmatlanná
válhat a szervezettségre, és a rosszul szervezett rendszer kihalhat. Míg a programozott
sejthalál a sejtek egyenkénti, időben megfelelően eltolt, kiegyenlített, szinte folyamatos
cseréjével az élet fiatalon tartása érdekében a lineáris evolúció részét képezi, addig a
csoportos sejthalált kiváltó nemlineáris eseményt már a korábban egészséges szervezet
megbetegedésként ismerjük. Az életáramlás ritmusa lehet szakaszos és kiegyenlített, vagy
szélsőséges, vagy sikeresebb folytonosságú, mint a fejlődésben nem nagyon siető,
életversenybe nem nagyon bocsátkozó, a levél részecskéiket egyenletesen és folyamatosan
cserélő, mint a fenyőfélék. Azonban a lombhullatók periodikusabb, a környezethez
alkalmazkodó képesebb, a gyakrabban vagy erősebben melegfúzióssá váló környezetben
sikeres megoldása a környezet változásához alkalmazkodó.
A természet meghatározott mennyiségű, nagyságrendű impulzusra programozza be az élet
gyertyáját, amely, ha a rendelkezésre álló valamely fő alkotó, a melegfúziós oxigén, vagy a
hidegfúziós szén elfogy, a közösség leég, és a már egymás gerjesztésére, aktiválására,
segítésére, kontrolljára, táplálására nem alkalmas élet is elhamvad. A nagyon nagy
frekvencián változó, gyorsan élő élet rövid ideig él, a kevés impulzust megélő, tiszta és
rendezett, de kiszámíthatóan változó környezetben élő hegyi ember azonban tovább élhet.
Az életbe szerveződött részecskék különböző energiaszintű szerveződéseinek az élethosszát
egyrészt a bennük együttműködő alszerveződések együttműködési sikereredője, életminősége,
az együttműködés egészsége, és a folytonosság, az alkalmazkodás sikere, másrészt a külső
környezetben működő felmenői szerveződések életminősége határozza meg. Az evolúciós láncba
szerveződött élőrendszer egymást táplálja, egymást szabályozza, egymásnak állít környezetet
és életprogramot. Ha az alszerveződésekből a nagyobb energiaszintű közösségbe (lényekbe)
szerveződött nagyobb egység, pl. egy állam szimmetriája tartósan elromlik, az egység
részecskéi a nagy és közös egységből sok kicsi egységbe szerveződnek, és ebből megfelelő
együttműködés esetén, egy új másik, esetleg később nagyobb egységet hoznak létre. Ha a
környezet átmenetileg az életminőség részére alkalmatlanná válik, elvándorolnak és az
életnek megfelelő feladással rendelkező környezetben a feladó rendezett élőkörnyezetet
maguk körül újraépítik. Ezt alulról szabályozott, módosított evolúcióként ismerjük.
Ha a külső környezetben élő nagyobb energiaszintű (felmenői) szerveződések szimmetriája
eltolódik, szintén részecskevándorlások, energiahullámok indulnak el a környezetbe, és a
nagyobb tömegszámú szervezetek lebontása közben, a nagyobb közösség továbbépítése
helyett a kisebb egységű családokat, egyéni vállalkozásokat szaporítják. Ez az arányváltozás,
mint térbeli átrendeződés energiahullámokat indít el a környezetben, amelyek megváltoztatják az
addig egyenletes szimmetrikus környezeti evolúciót, és felülről szabályozott, a nagyobb
tömeg által gerjesztett környezetváltozást váltanak ki. Míg az alulról szabályozott sejthalál, (a
sejtet szerveződésnek tekintve) a nagyobb energiaszintű sejtek között csak egyenkénti
reprodukciót, cserélődést vált ki, addig a felülről szabályozott környezetváltozás a nagyobb
energiaszintű különbség képzésével a sejtek egész társadalmát annulálhatja. Ez egy, vagy több

178
magasabb energiaszintű szerveződési szint szaporodását is kiválthatja, amelytől lefelé egész
sor mikrovilág szervezett rendszerei kipusztulhatnak, átalakulhatnak.
A makroevolúció tehát nagyobb energiaszinteken szelektál, de ez a kisebb energiaszintű
szerveződési rendszer egyedeinek a tömeges egyidejű kihalását, lebomlását és átalakulását
okozza. Ez a kihalás azonban csak átmeneti, az életbe szerveződött egységek, az ionos
életmodulok elvileg halhatatlanok, és ha a nagy szerveződések felbomlanak, az energiájukból
sok kicsi egység szaporodik. Az életben az evolúció hol a haploid közösségekbe épülő
nagyobb tömegű egyedeket segíti energiával, hol a megosztódással végződő diploid
szaporodást, a bomlást, és a bomlással, a szétszóródással egyidejűleg a térutód szervezetek,
szerveződések újjáépülését. Az élet azonban a mi időnkben számolva, egy nemlineáris
változás során nemcsak ezer éveket, hanem évmilliókat, vagy évmilliárdokat is visszaléphet
az evolúcióban, és újra kezdheti felépíteni a már korábban kialakult, de ez esetben szerencsére
már sokak által viszonylag ismert, ezért gyorsabban újraépíthető bonyolultságot. Az új
bonyolultság kiépülése attól is függ, hogy a makroevolúciókor mennyire sérült az élőrendszer,
milyen kicsi bonyolultságra, múltbelibb állapotra bomlott vissza az élet. Ha az áramlási
minták, a kialakult fejlődést és életmintát, a korábbi genetikai állományba építés művészetét
az utódoknak kellő azonossággal tovább tudják adni, az utódok a bennük meglévő, a
tudatukban megőrzött élettervek alapján a bonyolultságot gyorsan újra, és néha sikeresebben
felépítik. Igaz hogy közben néhány szakma kihal, mások pedig kifejlődnek, ezért az új
életváltozatok mindig kicsit, az adott téridős viszonyok között korszerűbbek, egy kicsit
jobban alkalmazkodnak az éppen aktuális környezethez. Az azonban lényeges különbség,
hogy a felülről szabályozott evolúció az életpiramisok alsóbb szintjeinek a gyors és egyidejű
differenciálódását okozzák, tehát ez nemcsak egy energiaszintre hat, hanem a szintet felépítő
alsóbb szintekre, az életpiramis alapjain is változtat. Míg a kis energiaszintű mikrovilágban
nemcsak az energiaszint, hanem a közelség és a megfelelő azonosság, az érintettség is számít,
a nagyobb energiaszintű csillagvilágban a távolság és a hatóképesség közös energiaszintjének
az eredője számít.
A sejthalál a magasabb fraktálszintű szerveződésekben is hasonló mechanizmus szerint
történik, amely az alábbiakban vázlatszerűen bemutatásra kerül.
Tételezzük fel, hogy a Föld, egy sokkal magasabb fraktálszinten élő szerveződés egy sejtje. E
lény sejtjeit és galaxis méretű szöveteit kötik össze e részecskeszállító spirálfolyók, az
időfolyók, amelyek információt közvetítenek az ősi sejtekhez, az ősi szülőkhöz és az
utódaikhoz. A galaxis halmazok már izomszövet szintű szerveződések, amely felett
szuperhalmazok képezik a magasabb szintű szerveket képező felsőbb szerveződési szintet. Ha
e lény analóg és arányos változást él, mint az alsóbb szinteken lévő élőlények, akkor
feltételezhető, hogy a sejtjei is folyamatosan megújulnak, a programozott sejthalál biztosítja a
szervezet minden sejtjének a fiatalon tartását és a fejlődő képességét. Ennek a folyamatnak az
emberben lejátszódó analóg részét a biológiai és onkológiai kutatás már magas szinten
feltárta, az ismeretanyag rendelkezésre áll. A biológiai mechanizmus szerint az emberi sejtek
is folyamatosan átalakulnak, egyre bonyolultabbá válnak, és mielőtt a környezet változásának
a kiszámíthatóságát is elrontva káoszba fordulna a belső változásuk, a szimmetriavesztéssel
kezdődő életidejüket egy belülről vagy kívülről kiinduló belső impulzuskatasztrófa
megváltoztatja, felbontja és megfiatalítja az elöregedett sejteket. Mivel az adott rendszerben
életunt, elöregedett részek, egy másik olyan élettérben, rétegben, szervezetben, amelyben még
ismeretlenek, újak, mindig érdekesnek és fiatalnak, vonzónak hatnak, ezért a saját
rendszerükben elöregedett, a túl nagy azonosság, a felesleges állapot hibájába került
részecskéknek más, ilyen hatású, tudású részecskéket elégtelen számban tartó, vagy termelő
rétegbe, szervezetbe kell áramlani. Az új környezetben még kellően korszerűek, újszerűnek,
közkedveltnek, sokak által igényeltnek, megbecsültnek számíthatnak.
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Mindig maradnak az élő és az anyagi szerveződésekben olyan a változási folyamatokat túlélő
nagy tudású, a még jól működő dolgokra emlékező, vagy és a sikeres szaporodás
lehetőségével bíró őssejtek, amelyek a teendőkre és a múlt információira az új, átalakult,
bonyolultabb sejteket betanítják. Ezek viszont mindig rendelkeznek az adott körülmények
között is aktuális információkkal, tehát a folyton változó körülményekhez sikeresebben
alkalmazkodó, szervezettebben együttműködő atom, fehérje vagy sejtvariációk fejlődnek ki.
Az impulzus katasztrófa a természet törvényeibe beágyazva létezik, az minden szerveződési
szinten hasonlóan és arányosan működik. A bolygók törzsfejlődésének is a része, amelyet az
előző könyvekben a Holdak keletkezésének a törvényszerűségeinél tártunk fel.
Az élet valamikor egy kezdeti kis különbségből keletkezhetett, amely egyre nagyobb
egyenlőtlenséggé vált, és még a tudat kialakulása előtt, az energia hatalmas hullámzása, a már
meglévő és szervezetlen állapot talán egy korai ősrobbanáshoz vezetet. Azonban az sem
zárható ki, hogy az élet mindig is létezett, az utódélet az elődéletből és a túldifferenciált
állapot kialakulásából fakad. Talán az örökké valóságtól fejlődő, változó élet ma
megismerhető valóságának az eredője valószínűen ugyan az, mint amelyik évmilliárdokkal
korábban alakította a téridőbeli evolúciót, csak a lokális állapotok voltak eltérőbbek,
másképpen differenciáltak. A cselekvés és a történés, az ige, mindig megelőzte az érzés és a
dolgot megmagyarázni, ideologizálni igyekvő tudat kifejlődését.
Az egyenlőtlenségből, a túl nagy különbségből, a zavaros káoszból keletkező ősrobbanás
azonban rendet tett a korai káoszban, kialakította a diaszpórát, a célt és a tudatosodás, a
megérzés, és a megértés lehetőségét, az én és a más megkülönböztetési lehetőségét. A tudat
lassú fejlődése azonban sokszor felkorbácsolták a túl nagy különbség hullámait, amelyekből
az egyből nem tanuló életnél, a sikertelen megoldások miatt az ősrobbanások megismétlődtek,
és a még ki sem fejlődött élet máris túl gyorsan leépült. A mindenségben azonban az oksági
következmény lehetővé tette az ismétlődő események eltérően lejátszódását, a másság
megérzését, megkülönböztetését és egy idő után ennek a megértését, és a korai életben, a
nagyobb tömegbe épülő szervezettség életrontó események gyakoriságának a csökkentését.
Az élet és a kozmikus közös tudat, az együtt Isteni közösség fejlődni kezdett, a bonyolultsága
és a hibaelhárítási, javító képessége egyre nőtt. Miután felismerte a hibák, az okok, az
okozatok, és a kijavítási lehetőségek összefüggését, az élet javításába kezdett, és a periodikus
ősrobbanások egyre ritkábban és egyre kisebb térrészekben következtek be. Az intelligens
közös tudat az élet fejlesztője, az ősrobbanásokat, a túl nagy azonosságú tömeget mindig
felező, megosztó evolúciós folyamatra módosította. Az azonosság csökkentése, az élet
időnkénti összekeverése megakadályozza a túl nagy és túl nagy azonosságú részecskék közös
téridőben, túl egyszerre cselevő, változó összejövetelét, a túl nagy egyenlőtlenségek
kialakulását. Az élet sokféle alritmusú láncba szervezése, eltolta az időben a rendszerek
egymáshoz képesti állapotát, az elhalását és a megújulását, nemlineáris véggel és kezdettel
megegyező együttváltozóra, és lineáris, sokak által megérthető, de azonos időben másképpen
játszódó folyamattá alakította át.
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A rövid és a hosszabb távra ható folyamatok törvényszerűségei:
A mezőkbe, a téridőben együttáramló, a változást már időben is szervező, közös
szervezetekbe épülő részecskék, megtanulták a környezet éppen kevésbé kívánatos hatásaitól,
élet és hatóképesebb utódokkal védeni magukat, a legfontosabb részecskéket folytonosan és
sokáig megvédő részecskeruhát építettek maguk köré, és folyamatosan megújított határokkal
védeni az életterüket. Mivel a határok mögé elkülönült, és ezzel a környezeti eseményektől
egy kicsit elszigeteltté váló közösségnek folyamatosan változási információra, az életet
elevenítő változásra volt szüksége, az ilyen képességgel, érdekes és jó hatásokkal rendelkező
kültéri részecskéket beengedték a határokon belül, de azok, a hasonló információkat másfelől
hozókkal. A beszállítókban érkező információ azonban hamar elavul, még akkor is, ha sokáig
és folyamatosan kis részecskékben lineárisan engedtetik, csepegtetik be. A már általunk is
ismert életfolyamat, olyan tudatosodás előtti ionos folyamatból fejlődött ki, amelyben a még
eltérő tudattal, más tudással rendelkező részecskék bejutva az életbuborékokba ott
impulzusba, kölcsönhatásba kerültek, ezzel vesztettek a lendületükből, az értékükből, de a bent lévő
impulzustárs hatásába kerülve töltöttebbé váltak, és a maradék lendülettel már nem tudtak a
mezőből eltávozni, az élettér, a korai családi szerveződés fogságába kerültek.
Az ionos részecske terjedés sebessége és iránya közötti összefüggések bemutatása:
A mezőkben folyó, egymástól eltérő rendszeridejű változás sok frekvencián bocsát ki
hatáshullámokat és részecskéket. A szervezeteken kívüli részecskék hatásmechanizmusa azon
alapul, hogy milyen irányban és sebességgel jutnak be a mező rendszerébe. A határfelülethez
kis szöget bezáró irányú lendülettel érkező részecskék leperdülnek, vagy a határőrökön
fennakadnak, elfogódnak, vagy és felőrlődnek, de nem juthatnak be egészben a mezőbe.
11. ábra: A kölcsönhatás és a szerveződési fogságba kerülés és a lendületirány összefüggése:
A nagy sebességgel
és merőlegesebben
érkező részecskék,
egy része, jól időzítve
kölcsönhatás nélkül
átrepülhet a mezőn,
annak a részecskéit és
a változását, az életét
nem befolyásolják.

A túl kicsi szögben érkező részecskéknek
nincs elég idejük a hatásrésen, az
időrésen bejutni, ők visszaverődnek,
külső kerülő útra, keringésre
kényszerülnek
A mezőt egymáshoz és
közös térbe lokalizáló
gömbhullámok és a
határrétegeken belül a
mikrokozmoszban időúton
haladó, fékeződő elporladó
Ugyanez idő alatt az
részecskék áramlási
életakadály előtt
iránya.

A hatáshézagon a
elterelődő, a
részecskék között az
környezetben kerülő
időrésen bejutott gyors
utat tevő hidegfúziós
részecske a mezőben
részecskék az
ütközésbe,
ellenponton már
kölcsönhatásba és
ellenhatású
elterelődésbe
részecskékként
kényszerül, amelytől
találkoznak
időcsúszást szenved és
veszít a lendületéből,
Ezzel éppen annyira lecsökken az élet kinetikai lendülete, amely már nem
ezzel a mező foglyává,
elegendő a mezőből kijutásra, amely miatt egy időre fogságba és körforgásokba
és részecskéjévé válik.
kényszerül. Az idő és a tér fogságában lévő részecske nem tud a mezőből
mindaddig kiszabadulni, míg az őt érő impulzusoktól el nem porlad, kellően
apróbb, a tudatban tanuló, nagyobb áthatolóképességű részecskékre nem
őrlődik, illetve míg a mezőn belül olyan nagy azonosságú részecsketársakra
nem lel, amelyekkel összefogva, társulva elegendő sebességre gyorsulhat az
időrésen történő kiszökésre. Az időrés a határt védő részecskék közötti időtáv.
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Ha a határokat védő részecskék életbuborékja a külső tér felé tágul, akkor az általuk védett
határ is kifelé tágul. A részecskék közötti távolság a mezők növekedésével folyamatosan nő,
amely térbeli hézag a részecskéi közötti jellemző, egymást követő téridős távolságot, az
időrést eredményezi. A térrészükbe a bejutást vagy az áramlási tempó növelésével, vagy és
egyre több idegen, jövevény betanításával, alkalmazásával tudják csak megakadályozni. Ha
túl gyorsan fejlődnek, ha melegfúzióssá válva felfúvódnak, a méretnövekedés, ezzel a
határfelületekre terelődő lamináris rétegáramlásba kerülő átlagos részecskék keletkezése sok
esetben alulmarad a táguláshoz képest a tér kitöltéséhez elégtelen részecskével rendelkező,
amely növeli az időrést, ez miatt pedig nő a határokon a hatáscsere és a hatóképes részecskék
átáramlása. Az időrést tehát az életbuborékban az átlagos felülettől, azonosságtól kifelé és
befelé lévő különbség szabályozza, a külső és a belső változás sűrűség eltérésének
megfelelően növeli, vagy csökkenti.
Az időrés, az időúton haladó, áramló, egymáshoz képest idősebb és fiatalabb kellő
azonosságú testvéri részecskék közötti jellemző téridőbeli távolság. Ezen az időrésen közel
merőleges irányban bejutó, jellemzően lendülettel, vagy információval is töltött, neutrálisabb
részecskék viszonylag rövidtávra szóló változásokat okoznak, mert rövid ideig keringenek a
mező buborék rendszerében. E részecskék a keringésük során, azokat a már bejutott
részecskéket, áramlásban lévő mezőket látják el információs energiával, hatásokkal,
amelyeknek a belső térben történő áramlásuk során nekiütköznek, akikkel hatásinformációt,
eseményt keltve változásokat okoznak. Ezek a részecskék tudnak a legrövidebb úton a
mezőkből eltávozni, amelyet a majdnem merőleges, radikálisabb irány tesz lehetővé.
Más a helyzet azonban a már töltötten bejutó, vagy a mezőben töltöttséget szerző, egy, vagy
többszörös tengely körül keringő, töltött részecskékkel. Az ilyen, akár többszörös közös
tömegközéppont körül is forgó részecskék már eleve óvatosabban, kisebb szög alatt közelítik
meg a határokat, könnyebben elakadnak, de leperdülnek, de néha kiszámíthatatlan furfangos
reakciókat keltve könnyebben eltávoznak. A töltött részecskék statisztikailag lassabban
haladnak, ezért ha fogságba esnek, sokkal tovább a mezőbe keringenek, csak lassabban adják
le a változtató képességüket, és az impulzusba kerülő belső részecskéket is töltötté teszik.
Ha a kifelé hatoló részecskék lendülete megtörik a térben élő nagyobb azonosságú, vagy
ellenkező irányból érkező élőkörnyezeti részecskéken, állóhullámok és lamináris határmenti,
kerületi áramlás alakul ki. Az ilyen mezők határőrei már nem tágulnak olyan gyorsan radiális
irányban, hanem elsősorban kerületi, lamináris irányban haladnak, és az időrés közöttük
viszonylag állandó távolsággá válik. Az ilyen szerveződési élettér kiszámíthatóbbá és
megbízhatóbbá, és ezért az életre is alkalmasabbá.
12. ábra: A lamináris, kerületi, élőrétegi irányban áramló részecskékből szerveződő
ekvipotenciális felületeknek, a Gömbhullámoknak a védő hatása.
A beérkezési szög és a lendület kölcsönhatási függvénye:
Egy réteggel
beljebb jutó
sikeres
fejlődés
Rossz
időzítés,
rossz
megközelí
tés

Az időrés, a
részecskék közötti
hatáshézag nyitott
ideje, amely a
keringéstől és a határt
védő részecskék
sűrűségétől függ.

A mezők körül a részecskespirál
valamelyik kerületén lamináris
irányba terelődött, már kicsit
töltött részecskékhez viszonyított
merőleges (radiális) irányból
nagy sebességgel és szerencsés
szögben érkező, gyors neutrális
részecskék behatolhatnak a
mezőbe, vagy akár kölcsönhatás
nélkül átszáguldhatnak a
részecskék hatáshézagai között.
A nem jól időzítők lepattannak,
elterelődnek, a sikeresen védőktől
nem juthatnak be.

A mezők körüli időúton, az anyagszállítói spirálon áramló átlagos saját részecskék áramlási iránya.
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Az időrést, a mezők egyéni változási sajátossága, a saját észlelési és kölcsönhatási ritmusa, a
határt védő alrészecskék sűrűsége, áramlási sebessége és az egyéni képessége (lendület,
időzítés stb.) határozza meg. A bejutási szög és az időrés között van egy fontos összefüggés,
amelynek az a lényege, hogy minél jobban eltér a bejutási szögtől (a merőlegestől) a
részecske iránya, annál kevesebb idő áll a rendelkezésére, a bejutásra, azaz az időrés nyitott
ideje a merőlegestől, a radikálistól eltérő részecskék számára szűkül. Alacsonyabb szögben
csak a nagyobb sebességgel és nagyobb frekvencián érkező neutrális, vagy a többszörösen
töltött, már fejlett áthatoló képességű, nagyon gyors részecskék tudnak behatolni az élettérbe,
a mező körüli áramlás miatt időben és térben is állandóan változó hatásrésen át. A mezőnként
(fajonként) eltérő, az adott fajra, fajtára, mezőre jellemző időrés, és a részecskék szaporodása,
lendülettömege, fejlettsége határozza meg a mezőkbe a bejutás lehetőségét, és ezzel a mezőbe
már beépült kisebb energiaszintű alszerveződések változási ritmusát, a mezőben keltődő
élményt, információt. Minden olyan beérkező részecske, amelynek a terjedési sebessége, az
egymást követő generációk kibocsátott ritmusa a mező észlelési, kölcsönhatásra alkalmas
frekvenciatartományába esik, (azaz a mezőben hasonló, analóg téridős szerkezetű szerveződések élnek) a
mezőbe bejutva az ott lévő részecskéknek ütközve lead az energiájából, a lendületéből, az
információjából, amely miatt időkésébe, elterelésbe és fogságba esik. A kölcsönhatásba került
szerveződés a kisebb sebesség és a csökkent tömeg, a csökkenő életlendület miatt már nem
tud a mezőből a saját akarata szerint, és főleg nem azonos állapotban eltávozni. Ez azonban
nem változtat azon a helyzeten, hogy az impulzusba került, szaporodó (szétszóródó) részecske
gyermekei, nagyobb áthatoló képességű utódai a mező megosztódott kisebb egységei, ki
tudnak kiszabadulni. A részecske mezőkbe, életbuborékokba bejutott és egyre csökkenő
sebességgel áramló, keringő, bepörgő részecskék addig kényszerülnek a mezőkben áramolva
keringeni, ide-oda ütközni, tömeget és energiát veszteni, amíg egy olyan szögbe és pályára nem
kerülnek, hogy radiálisabb irányban ismét kirepülhetnek az időrésen. Ez akkor is lehetséges,
ha a mezőn belül olyan nagy azonosságú részecskékkel társulnak, akikkel az azonos útirány,
lendület, ritmus, tehát a dimenziós jellemzők nagyobb azonossága lehetővé teszi a közös cél
felé haladásban a társulást, a lendület és sebesség energiaösszegződést. Az energia és a
lendület, a képesség, az együttműködésbe összegződéskor, a megnövekedő tömeggel ismét
olyan nagy sebességre, kinetikai lendületre, áthatoló képességre gyorsulhatnak, hogy
kirepülhetnek az időrésen, áttörhetik a kisebb energiaszintű keresztirányban áramló
részecskékkel védett potenciálgátakat, és szabaddá válva eltávozhatnak a korábbi életteret,
vagy akár fogságot jelentő mezőből. A már nem megfelelő életteret képező mezőből,
életbuborékból kikerülés másik lehetősége, ha a mezőben közösségbe épült részecskék az
egységbe épült előd szerveződésükből felbomlanak, kiválnak, és kisebb egységekben, az
azonos irányban áramlók, a közös cél, Vertex felé társulva elhagyják az őket felbomlasztó,
számukra túl gyorsan változó, az őket kizsákmányoló élőmezőt. A nagyobb szerveződésből
felbomlás után az életben már ismeretet szerző, a tudatban már fejlett részecskék, már ismerik a
mezők életterébe befelé haladó, hozzájuk képest eltérőbb tudású és kevésbé bonyolult
fiatalabb részecskék tulajdonságait, ki tudják számítani őket, ezért a beáramlók befelé ható
gravitációs lendületeredője ellenére, lineáris sorba szerveződve, vagy szétszóródva közöttük is
el tudnak távozni, mint a vízgőz, vagy az elégő, felbomló anyagok gázai a külsőbb és
lassabban változó határrétegekbe tudnak távozni.
A nagyon nagy sebességgel a mezőkbe beérkező és kölcsönhatásba került részecskék, a külső
határfelületeken átjutva sokszoros visszaverődést szenvednek. A belsőbb, általuk még nem
kellően ismert rétegekbe bejutva kölcsönhatásba kerüléskor impulzusokba keverednek, amely
során információval és lendület energiával látják el - a mezőben azonos téridőbeli pályán
keringő, a belső térben áramló, velük találkozva kölcsönhatott részecskéket. A radikálisan,
közel merőlegesen és jó időzítéssel érkezők mélyen behatolhatnak a megismerendő
szervezetek belsőbb rétegeibe, de ha a radiális irányú merőlegestől eltérő pályán, az időrésen
alacsony szögben de nagy sebességgel bejutó részecskék érkeznek, ezeknek a hatása, belső
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téri keringése hosszú ideig fog tartani. Minél kisebb szögben ütköznek az ilyen bejutó
részecskék a mezőben sűrűs részecskékből álló buborékok nagy tükröző képességű belső
felületének annál gyengébb, de sokáig tartó és később megerősödő hatásváltozást okozhatnak.
13. ábra

A saját töltéssel, perdülettel, spinnel rendelkező részecskék
kiszámíthatatlanabbak, és váratlan helyzeteket teremtve
furfangosabban is bejuthatnak a mezőkbe. Az ilyen, akár
többszörösen töltött részecskék íves, vagy cikk-cakkos pályákon
áramlanak, amelyek ha kis szögben érik el a határfelületeket, nem
alkalmasak a kijutásra. Amíg azonban az egyenesebb pályán
áramló neutrális, kicsi saját perdületű részecskék pályairányai
viszonylag könnyen kiszámíthatók, addig a töltéssel rendelkezők
pályái, főleg az impulzusok után megszerzett többszörös, több
tengely körüli forgásúaké nem. Az élő szerveződésekben a túl nagy
töltéssel rendelkező részecskék ezért sokkal több zavart keltenek,
könnyebben a saját hasznukra fordíthatják az impulzusokban
megszerezhető lendülettöredékeket, az összegyűjtött energiát.

Kicsi szögben jellemzően csak a nagyon nagy sebességű, nagy energiájú és igen fejlett
részecskék hatolhatnak be, nekik olyan kicsi a tömegük, (vagy csak az áramlási keresztmetszetük) de
nagy a sebességük, hogy az éppen elhaladó, elforduló határőrök, a védő részecskékből álló
határoló felület időrésein még éppen besurranhatnak. Ilyenek a gyors neutronok, amelyek
kicsi tömegűek, de magas frekvencián ismétlődve nagyon gyorsan szaporodnak, sokan
követik egymást, rövid idő alatt sok élethullám indul el a téridőnek. Bár a nagyobb saját
spinnel töltött részecskék a radiális irányú célok felé lassabban haladnak, de nagyon sok
rejtett energiájuk lehet perdületbe zárva, amely a szorult helyzetekből sokszor kimentheti
őket. A többszörösen töltött, közös tömegben áramló részecskék a legváratlanabb
pillanatokban és kiszámíthatatlan irányokba megindulhatnak, gyorsabban váltanak,
könnyebben megtalálják a hatásréseket, az időréseket, a kiutat. Addig kevernek, kavarnak,
sürögnek, forognak, amíg valami kis rést nem találnak a szorult élethelyzetekből. Az ilyen
nagy energiájú, más szervezetekbe bejutó részecskék a bennük akkumulálódott változásukat
hosszú ideig adják át a mezőben lévő részecskéknek, amely miatt hosszú távra szóló genetikai
átalakulásokat, például a belső részecskéket állandó változásra késztető rákos folyamatot is
okozhatnak. A közel merőlegesen, radiális irányból érkező nagyon nagy sebességű, nagyon
fejlett áthatoló képességű részecskék a mezőben kölcsönhatás, a változtató képesség átadása
és eltérülés nélkül áthaladva átrepülnek a kisebb változássűrűségű határrétegeken,
élőrétegeken, akár a mezőkön is. Az ilyen részecskék információit az adott és jellemző
időréssel rendelkező mezők, a nem kölcsönhatott rétegek közvetlenül nem észlelik. Ez a
magyarázata, hogy a nagyobb sebességű, de kicsi egységnyi tömegű változásokat nem
észleljük, mert azok kölcsönhatás nélkül áthaladhatnak bennünk. Ha viszont az ilyen
részecskék, a környezetben lévő más részecskékről, az áramlási irányukban, a korábbi
céljaiktól elterelve, változva, lendületvesztés után visszaverődve újra bejutnak az időrésen a
mezőnkbe, a visszaverődéskor (az impulzusokban) elszenvedett lassulás miatt most-már
kölcsönhatást fejthetnek ki, fogságba eshetnek és az eltérüléskor módosult információt, a
változtató képességüket átadhatják a szervezett térben, vagy a belsőnkben lévő részecskéknek.
A szerveződések élete végén felerősödő káoszt az a folyamat alakítja ki, hogy az öregedő
mezőkben a változás intenzitása, a megváltozó belső összetétel miatt megnövekszik, a belső
keringést és a szervezettséget irányító képesség egyre csökken, és szervezetet az izotrópabb
környezettől addig sikeresen elszigetelő határfelületek átjárhatósága, az időrés a kibocsátott
részecskék csökkenő mennyisége, a határokat eredményesen védők egyre növekvő hiánya
miatt egyre növekszik. Az izotrópabb, nagyobb sokféleséggel bíró környezetből a
szervezetekbe beáramló részecskék, időegységre jutó változásnövekedést egy idő után már
nem tudjuk feldolgozni, amelyért a térméret növekedésével beáramló idegenebb részecskék
által kiváltott nem lineáris exponenciális impulzus sűrűség növekedés tehető felelőssé. Ez
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azonban természetes térszerveződési következmény, amely az élet rotációs rendjéhez, a
szervezetek megfelelő megújulását is eredményező nagyobb eredő szimmetriába kerülés, a
megmaradás érdekében történik.
Ha a mezőkben keletkező bonyolultság egyre gyorsabban áramló, keringő tömege
megnövekszik, az egyenlítői síkban felépülő ekliptikai időspirálon a nagyobb kerületi
sebesség és a centrifugális erőhatás növekedése miatt, a nagyobb tehetetlenségű részecskék
kiszóródnak a mezőkből, és eközben a mező forgásától elmaradó nyíló uszályt, életfejlődési
síkot, fő közlekedési utakat, időspirált hoznak létre. Az elhagyott mezőkből kiáramló, már fizikai
tömeggel és vesztenivaló energiatöbblettel rendelkező fejlettebb élet, betartva a természet
törvényeit, már nem radiális irányban, hanem ezen az életfejlődési síkon, az időspirálon
áramlik. A természet által elfogadott életáramlás iránya tehát nem a legrövidebb, radiális irányú
egyenes, hanem a sokkal hosszabb életidőt, időutat tartalmazható időspirál, amelyben az
életáramlási szabályokat betartó utódok a környezet ellenállásától fékezetten nemcsak
elmaradnak a szülői mező forgásától, hanem egyre jobban szétszóródnak a környező térben.
A már veszteni való vagyonnal, tömeggel, mások barátságával rendelkező részecske
állampolgárok betartják a szerveződések szabályait, csak a szerveződés törvényei által
megengedett áramlási pályákon közlekednek. A térben magasan szabályozott áramlási
rendszer, KRESZ működik, hasonlóan, mint az emberi és a természetben ismert
szerveződésekben. Az élet megmaradási lehetőségének az egyik záloga, hogy az
életélményben és a létezés lehetőségében részesedő többség betartja a szabályokat, de a
szabályozott áramlás törvényeit még nem ismerő fiatalok, és egyes, az idegen területekre jutó
szabálytalan törvénysértők, sokszor a tudat hiánya miatt nem. A környező térből néha radiális
irányban beérkező, nagy sebességű, a mező energia és tömegméretéhez viszonyítva relatív
nagy tömegenergiát, kinetikus energiát tartalmazó fiatalok és szabálytalan időutazók
bukkanhatnak fel. A természet egyes törvényei szerint szabálytalan pályán, rövidebb időúton
érkező, a határokon könnyebben áthatoló részecskék sokkal könnyebben átverekedhetik
magukat a védőrétegeken, és a túl gyorsan és kellő kontroll nélkül beérkező információs
hatásukkal, a megváltoztatásra kerülő mezőkben egyszerre túl nagy változást szabadítanak fel.
Mivel e részecsketömegek nem a külső rétegekben, az anyagszállítói spirálon, hanem a mező
nyelőjén bontódnak fel, sokszor nem a kellő helyen és időben, nem a kívánt irányban adják át
a változtató képességet, ezzel a mező szervezett életáramlási rendszerét könnyebben
felborítják, sok zavart és entrópiát keltenek. Az élet által létrehozott rendezettséget tehát
rendszeresen felborítják a még, vagy a már szabálytalanul élők, és az élet törvényeit még nem
eléggé nem ismerő fiatalok, az idegen térrészekbe más területekről, szervezetekből beérkező,
az ottani életáramlási szabályokban még tudatlan részecskék. Az életenergia egyenletes
áramlását, az élet egyenletességét, szépségét és zavartalanságát megzavarják e
rendetlenkedők, ezért a feszültség és a nem kívánt, nem tervezett impulzus sűrűség miattuk
annyira megnövekedhet, amelyet a mező részecskéi már nem tudnak tolerálni, már nem
tudják a mező belsejében áramoltatva a renitensek által keltett időzavart feldolgozni. Az ilyen
mezőkben előbb csak a feszültség növekszik, majd a rossz érzésben a telitettség kialakulása
után ugrásszerű impulzussűrűség növekedés és káosz alakulhat ki. Az átmeneti káosz
kialakulása a mező térben és időben rendezett áramlási rendszerét feldarabolja, és egy
határfeszültségi állapot után a robbanásszerű energia-felszabadulás, ki és szétáramlás,
egymástól eltávolodás következik be. A rossz életet és a folyamatosan növekvő feszültséget
megelégelő részecskék gyakran türelmetlenek a sokszor valóban túl lassan, de folyamatosan
működő isteni igazságszolgáltatással, időnként megváltoznak, angyalokból ördögökké válnak,
fellázadnak, és az élőréteg változási övezetétől kifelé eső, kisebb ellenállású tér felé kiterjedve
elhagyják a régi szerveződést. A forrongás, a részecskeforradalom, a felbomlott nagyobb
energiaszintű szerveződések könnyebb, kisebb térfogat-sűrűségű Nazarobin részecskéit, a
többiektől különvált, az általa elfoglalt életbuboréknyi térrészre jutó belső sűrűségnél kisebb
átlagos sűrűségű egyedeit kiszoríthatja, kidobhatja az élőrétegből, a nagyobb energiaszintű,
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többek által folyamatosan befelé törekvő időrendű szerveződésből. Az esemény analóg a
neutroncsillaggá alakulással, és az Aspektus 1 könyvében leírt ősrobbanás eddig
szingullarításként ismert hatásmechanizmusával. Az esemény periodikus bekövetkezése a
változó mezőket tartalmazó anyag és életszerveződési fraktálpiramis minden szintjén
törvényszerű, amely a tér és időmérettel arányos természetes evolúciós átalakulásnak
tekintendő. A fejlettsége téridős határait elérő, a belső azonosság kisebbségi eredőbe
csökkenő állapotában az életbuborékok határozatlanná válnak, megváltoznak, és téridős
átalakulást szenvednek. Amely térátalakulás a nagyobb energiaszintű szerveződésnek
szaporodás, megújulás, az a kisebb energiaszintűeknek forradalom élet vagy halál kérdése.
Míg a nagyobb energiaszintű szerveződés a kisebb energiaszintű sejtjeinek, egyedeinek a
programozott halálával, az átszervezéssel rendszeresen megújul, addig ez a kisebb szintű
életszerveződés sejtszinten, atomi szinten élő alanyainak a halálát, átszerveződését, a bennük
változó élet periodikus megfiatalodását eredményezi.
A Naprendszer körül keringő bolygóknál az ilyen téresemények ifjak, holdak születését
eredményezi, de egyúttal visszavetik és redukálják a bolygó sejtjeit, az élőrendszer kisebb
energiaszintű egyedeit, és lenullázzák, újraírják az évmilliárdok alatt kialakult evolúciót.
A szükséges mértékű haladást, a tudat fejlődését túlságosan lefékező Tudomány túl
konzervatív képviselőinek, és a lemaradást megértve, a fejlődést időnként túl gyorsra
erőltető politikai, gazdasági vezetésnek is meg kell értenie, hogy a bolygókon a lineáris
evolúció periodikus lehetősége rendszeresen megújuló, de időmennyiséghez kötött,
szakaszosan véges lehetőség. Az időbeli szimmetriának a megtartásához kötött élet, ha
elmulasztja önszántából, vagy a rossz és elkényelmesedett vezetőik akaratából az élettudat
megfelelő fejlődését, az energia időben is megfelelő elosztását, a saját szimmetriát vesztő
rendszert az isteni nagyobb egységet képező közös tér periodikusan megtanítja a szimmetria
és az életáramlás megtartandó rendjére, az isteni közösséggel kötött szerződések betartására.
Rendszeres időközönként olyan nagy aszteroida találatok, impulzusok érik a bolygó méretűvé
és korúvá váló mezőket, (is) hogy az addigi evolúciót megváltoztatva a törzsfejlődés irányait
visszaveti, a rossz közös tudatot visszafejleszti, és a kovalens típusú bonyolultságot eltörli,
vagy visszaveti az Ionos szerveződési szintre.
Moetrius kíváncsi volt arra, hogy milyen szórást mutat az élőkörnyezetben a hozzá hasonlóan a kis
energiaszintű információt megértő, extra érzékenységűek aránya, és hogy a Pécs méretű város kb.
160000 lakosából mennyi érintett a felgyorsított tudatfejlesztésben. E célból egy hirdetést adott fel,
sorstársakat keresve. A hirdetésre jelentkező hasonló információt kapott érintettek között egy lényeges
azonosságot talált, amely szerint mindannyian azt érezték, azt az információt kapták, hogy kevés az
időnk. Ezt valamennyi jelentkező ember, hasonlóan érezte, értette. Valamennyi kapott információ a
tudatfejlődés ugrásszerű lehetőségéről szólt, az élet veszélyeztetéséről, és a kevés időről. Talán
Nostradamus és János próféta is hasonló befelé forduló túlérzékeny ember volt, akik elvonulva a
környezet zajától, képesek váltak a mikrokozmoszuk részecskéinek a frekvenciájára hangolódni. Így
már érthető a sötét jövőt megértő próféták Nazarobin egyedekre történő utalása, amely a rossz
világban mindig az isteni eredeti törvény taposásához, és törvénytelen társadalom kiszélesedéséhez
vezet. Az erkölcs fellazult, a szabadosság szabad rablássá vált, a differenciáltság túllendült az
optimális szimmetria határán. Az élet szimmetriáját, a bolygónk egészségét elrontottuk, az emberi
társadalom életszimmetriáját súlyosan megsértettük. A differenciálódás túlment azon a határon, amely
az életet támogatja, és az ilyen együttélés kényszerré és rabszolgasággá fejlődik. Az élet eredeti
társulása, az önként vállalt szimbiota kapcsolat megszakad akkor, ha az együttműködési előny
elveszik, ha az együttélés egyoldalúvá és kihasználássá válik.

A túl nagy differenciáltság hegemóniához, erő és erőszak, az elnyomás alkalmazásához vezet.
Ha ez eseti, és nem kerül megtorlásra, ha a rossz irányba és rossz illúziókból kifejlődő tudat
torzzá válik, az eseti erőszakból tartós hegemóniává fejlődhet, és az erő alkalmazásával a
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másokra erőltetheti a többségnek már nem jó akaratát. Ha a hatalomba jutó, megszokja az erő
és az elnyomás alkalmazásának a büntetlenségét, a rossz módszer megtorlatlan folytatásának
a lehetőségét, az élet egyre torzabb irányba fejlődik. A szervező - vezető lélek romlása a test
romlását, az egész együtt élő tömeg erkölcsi gyengülését eredményezi. Ha romlik a közös
lélek, a fejben lévő tudta, a fejtől romló hal után romlik a többi, a test is, és az egyediség felé
fejlődő tudattal rendelkező életpéldák elromlása, a példát sikeresen követő tömeg romlását
eredményezi. Ha az élet tisztasága, az erkölcs és a lélek tisztasága gyengül, ha a hit elveszik,
az erőszak, a rablás és a préda szabaddá válik, az élőtömeg életminősége, az életszféra
egészsége és szimmetriája is elromlik. Minél nagyobb tömegre terjed ki az ilyen, vagy olyan
módszerrel létrehozott erőszak, a vadság és a kihasználás elfogadása, annál általánosabbá, és
egyre ördögibbé, pokolivá válhat az élet. Ha a jó érzést, a gondolkodást felváltja a tudat és a
nemesség vetélkedését, a jót és a szeretet alkalmazását felváltja a többségnek egyre pokolibb
szabályok elfogadása, az életet az egymás szeretete, megbecsülése helyett, az energia, a tőke
imádata felé tereli. Ilyenkor az előrelátást, a másokra is figyelő gondos tervezést, az
együttműködő-képes gondolkodást felváltja a harács, az erőszak, és ezt követi az ellentét
kialakulása, amely a gyűlölet forrása. Ez az út a tudati sötétséghez vezet, az értelemmel nem
érthető, a tudattal nem követhető, a lélekben fájdalmas, életellenes, megfordíthatatlan út felé.
A tudatban visszafejlődő tömeg növekedése, a tömegi tehetetlenségen kívül a tudati
tehetetlenséget is növeli, a rossz tendencia megfordulásának, az életnek nem kedvező dolgok
megváltoztatási esélyét csökkenti. Mivel az emberi és a társadalmi tudatnak nagyon nagy a
tehetetlensége, szinte esély sincs, hogy a már sokakban beidegződött gyakorlaton gyorsan
változtassunk, a végzete felé sodródó társadalmunk kormányát megfordíthassuk. A nagy
tehetetlenséggel a sorsa felé sodródó tömeg tudati tehetetlenségének, érzelmi és akarati
gyengeségének a megfordításához sok idő szükséges. De a részecskéink azt mondják, hogy
ehhez már kevés az időnk, a sorsunk megváltoztatásáról már nagy eséllyel nem mi fogunk
dönteni, cselekedni. Bár már ismert a hiba, és az elrontott dolgok következményeinek a
megértett összefüggésből megismerhető a szükséges javítás is, az élet szerveződés rossz felé
haladó, fejlődő tendenciájának a változtatása, az élet megvédési, kijavítási, tanulási
lehetősége. A javítás azonban már lehet hogy késő, a tehetetlen pénz imádat, a hatalomvágy
nem szűntethető meg, az elmaradt tudatfejlesztés ilyen nagy tömegnél, a rövid idő alatt nem
hozható be. Az élet azonban a homeopátia atyja ként tisztelt Hahnemann Samuel munkája
nyomán felismerte, hogy a bajt a hasonló zavart kiváltó hatással kell kivédeni. Ha a
mesterséges energia és pénzhiány miatt nagy a zavar az élőrétegünkben, a pénzhiány zavarát a
még több pénz, energia beérkeztetésével lehet javítani, a romló helyzetet megváltoztatva jóra
fordítani. Valószínűen nemsokára hatalmas mennyiségű energiát, változtatóképes részecske
vendéget kapunk, és elérkezik az energiahiányt megjavító, más értékrendet létrehozó
energiabőség zavara, az értékrend változás következménye.
Ha az élet tovább romlik, és nem sikerül békésen az együttműködő képtelenség felé haladó
káoszt megfékezni, az élet tendenciáját a javulás felé billenteni, az élet romlása ki fogja
kényszeríteni a megújulást, és a társadalmi szerveződés rendezettség növelő telét. Ez sokféle
különböző energiaszintű környezetátrendeződést eredményezhet. Általános gazdasági,
elosztási válság törhet ki, forradalmak, háborúk kezdődhetnek, de ha a külső, nagyobb
energiaszintű környezeti zavar folytatódik, az életszféra, vagy akár a Föld is megújulhat,
megosztódhat, szaporodhat. Ha a térbeli bolyongás során a bolygók a foton-övezetként ismert
galaxis keresztsíkra kerülnek, a galaxis tavaszi, őszi napéj-egyenlőségek, amely téresemény
átlagosan 125 millió évente következik be, ezt megelőző és követő 62 millió évente galaxis centrum
közelbe, vagy galaxis-centrum távolba kerülnek, az e síkra, téridős területre kerülő csillagok és
bolygók megtermékenyülési esélye nagyon megnövekszik. A galaxis központból, a fő életsík
környékén kiáramló, a tudatban már nagyon fejlett, foton energiaszintű részecskék energiában
dús síkjára kerülve ezek hatása az ide kerülő, e síkon, rétegen áthaladó mikrokozmoszokra
fokozottan érvényesül, amely miatt az élet felgyorsul, a megszokottnál sokkal gyorsabban
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fejlődik. Már a galaxis sík felé közeledéskor a tudati sötétség sokakban oszlik, és a
megvilágosodás lehetővé teszi az élet valóságának a megismerését. A kizsákmányolt
részecskék is megértik a kihasználtságukat, az életenergiájuk, az életegészségük elvételét. A
tudatban fejlődő elektronok a környezetben gyülekeznek, még nem tudjuk hogy mamutot fognak, vagy trójai
falovat készítenek, de egyértelműen gyülekeznek, valami forradalmi eseményre készülnek. Az ekliptikák, a

tömeg és térfelezők átlépése megváltoztatja a bolygók mágneses polaritását, a ki és beáramlás
arányát és az élet fejlődési tendenciáját is. Ez az esemény a bolygók és alszerveződések
életében azt jelenti, hogy az élet szempontjából a két legfontosabb, legnagyobb szimmetriában
álló Napi felmenői határréteghez viszonyítva megváltozik a bolygónk helyzete.
A galaxis csillagváros éppen olyan analóg szerkezetű, mint a Napváros, azzal a különbséggel, hogy
amíg a Nap a felmenői életbuborékok közös tömegfelezőjén, ekliptikáján, általában a forró drótot
képező szimmetriatengely közelében tartózkodik, a bolygók e neutrális tengely körül köröznek. A
galaxist hasonló, de nagyságrendekkel nagyobb felmenői életbuborékok tér és tömegfelező
szimmetriasíkján találjuk, amelynek a központjában egy Napszerű lélek szervezet, fekete lyuk, téridős
átjáró található. Akárcsak a napban egyesülő felmenők, a galaxis szimmetriasíkon egyesülő,
beszippantott nagyon magas sűrűségű, kisebb fekete lyukak, fejlett, de elöregedett szervezetek
bomlanak fel, és belőlük kiszabadulnak az addig túlságosan is gravitációs kötelékben kényszerváltozó
részecskék. E részecskék, miként a Föld és más bolygók egyenlítőjén, a Nap egyenlítőjén, a galaxis
szimmetriasíkján is a központból kifelé áramlanak, eközben egyre nagyobb bonyolultságba fejlődnek,
de a galaxis szimmetriasík végén található toroid gyűrű miatt a kiáramlás végén vagy az északi, vagy a
déli felmenői térrész, életbuborék felé eltérülnek, újabb körfolyamatokba terelődnek.

Míg az előző időszakban a Föld a Nappal a galaxis, vagy egy köztes felmenő epliktikájához
képest, attól a változás sűrűségben nagyobb fejlettségű részecskéket tartalmazó, tehát az anyai
mező felé közelebb lévő határrétegben tartózkodott, és ezért az egyediség felé fejlődtünk,
most átmentünk, közeledünk, vagy folyamatosan átáramlunk a szimmetriahatáron és a
környezettel sikeresebben keveredő részecskéket tartalmazó élőrétegbe, a Napnak anyai rokon
felmenőtől távolabbi élőrétegbe kerültünk. Az átmeneti időszakban, amíg a nagyobb
változássűrűségű, de határozatlanságot eredményező határfelületen, vagy és a közelében
haladunk át, a változás gyorsulni, a káosz növekedni fog. Ha az emberi társadalom fel tudja
dolgozni az életét egyre jobban gerjesztő nemlineáris változássűrűsödést, az idő szokatlan
felpörgését, nincs nagyobb félnivalónk. Azonban most olyan határfelületet, élőréteget
keresztezünk, amelyet legutoljára 63 vagy 125 millió évvel ezelőtt kereszteztünk, a Dínók
kipusztulásának a periodikáján. Lehet hogy a Nappal együtt vándorló bolygónk most a
nagyanyai felmenő csillaghoz került közel, vagy annak az ekliptikáját metszi. A perm-triász
időhatáron KB, 255 millió évvel, éppen egy galaxis évvel ezelőtt történtek azonban arra
figyelmeztetnek, hogy nagyon nagy környezetváltozásba kerülhetünk, és nem sok esély van
arra, hogy a bolygónk, Gaia, szaporodásba kényszerülés nélkül megússza a téridős átjárón
áthaladást. Míg azonban a Naprendszerben pl. a Jupiterből kiszóródó férfias utódok még csak
néhány tíz méter átmérőjű közös tömegbe szerveződtek, az Alcyone tengely szimmetriasíkján
haladók, kiszóródók, távolodva nagyobb tömegbe fejlődők már négy-ötkm-es méretet is
elérhetik. A galaxis síkon, ekliptikán azonban már kisbolygó méretű közös tömegbe fejlődtek
a centrumból kiáramló férfias aszteroidák, és hozzájuk mérhető tömegű bolygó leányokat
keresnek a túl nagy lendületeredőjük szimmetriába hozására. Ezek a vitéz legények hatalmas
kinetikai energiával rendelkeznek, elég nagy tömegűek ahhoz, hogy galaxis spermaként
megtermékenyíthessenek minden útjukba kerülő, óvatlan bolygót. Azt azonban nem árt tudni,
hogy miként az emberi spermák is csapatosan áramlanak a céljuk felé, és eközben versengenek a
megtermékenyítés, a genetikai dominancia megszerzéséért, ez csillag és galaxis szinten is analóg
nagyszámú megtermékenyítő képes aszteroida áramlását jelenti. Amikor a csillag, vagy galaxis szintű
petevezeték spiráljába kerül a bolygónk, már nem az a kérdés, hogy megtermékenyül e, hanem az,
hogy egy nagyobb sűrűségű fémes, fejlett, vagy esetleg egy kisebb, de kellően és többszörösen töltött
szépfiú lesz e a megtermékenyítő.

Azt azonban meg lehet érteni, hogy amely ekliptika a napnak az őt létrehozó szülők közötti
szimmetriafelület, az egy nagyobb energiaszintű felmenőnek csak egy lendületszimmetriát
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egy kicsit csökkentő határfelületét jelenti. Ha mégis sikerül elkerülni a megtermékenyítést, a
fejlődés tendenciájának a megfordulása várható, a nagyobb azonosság és a sikeresebb
együttműködés időszaka kezdődik. Ha az átmeneti káosz, bolygószaporodás és
részecskeforradalom nélkül szűnik meg, de a tudatfejlődéshez szükséges információ a
rendelkezésre álló idő alatt beépül, új evolúciós időszak, az élet fellendülése, az energia
sikeres és egyenlőbb elosztása következhet. Addig azonban még növekszik a káosz, fogy a
türelem és a kihasználtak utolsó tartaléka. Az Isten nyugalomra, a meglévő energia
beosztására szólít, és nem az egyéni tartalékolás, hanem a közösségnek felosztást ajánlja. Az
ige szerint mindenki tegye a dolgát, bízzon és higgyen az Istenben, a természet törvényeinek a
bölcsességében. Az is lehetséges, hogy az elmúlt időszakban galaxis szinten is elérte és
megértette a tudatfejlődés a nagytömegben egyszerre beérkező aszteroidák életet túlságosan
veszélyeztető, leépítő voltát, és most már a tudatfejlődéshez szükséges friss genetikai anyag
nem egybeépült múltbeli fejletlen részecskéket hozó aszteroidában, hanem nagyon sűrű és
fejlett részecskeállományban, pl., a fotonövben érkezik be. Egyértelműen valamelyik Napi
felmenő, sajnos ez lehet a galaxis is, ekliptikai szórási síkjába értünk. Ha mamut jön, azt nem
tudjuk kivédeni, és bár elterelhetnénk, de a fejlett genetikai anyagra, a változásra nagy
szükségünk van az élet normalizálásához, a fejlődés szimmetriában tartásához. Az idegen
részecskék energiája, megfékezése és a bolygónkba terelés a részecskéink számára létkérdés,
nemcsak pillanatnyi élet és halál kérdése. Ha a vendég elterelődik, a fejlődés és a túlzott
differencia, az élet még pokolibbá válik.
Ha a rendelkezésre álló idő alatt a haladás, a tudásszint és a technikai fejlettség nem éri el a
bolygó elhagyásához, a marsi áttelepüléshez szükséges fejlettséget, ez esetben a
többmilliárdnyi evolúciós időszak látszólag kárba veszhet, a kovalens és fehérje alapú élet
átmenetileg kipusztulhat, vagy/és csak új, jobb variációkban fejlődhet tovább. Mindenképpen
nagy annak a kockázata, hogy egy totális találat visszavesse a Földet, vagy csak a bioszférát a
múltbeli viszonyok közé, akár az emberiség előtti Földtörténeti korszakokba, de a
legsúlyosabb alternatívaként a teljes élőkörnyezet, a bolygópusztulás, elfogyasztás,
bekebelezés is lehetséges. Ha a fennmaradt időnk alatt nem tudjuk az áttelepülés technikai
feltételeit kidolgozni, az élet és az élővilág elvesztését, visszafejlődését kockáztatjuk. A
visszafejlődés azonban a viharok elülése után, nyugodt és lassan változó, kiszámítható
evolúciót hoz létre, sokkal jobb keveredést a beérkezett vendégekkel, de egyúttal az
egyedekben gyorsan kifejlődő eltérő, sikeresebb életváltozatok kialakulását is lehetővé teszi.
Moetrius a kapott információkból azt értette meg, hogy valami erő, valami magasabb tudat
minden igyekezetével az információkat kellően megértő embereket a tér és az élet
működésének a megértése felé vezeti. A dolog olyan, mintha egy kérdés, egy választási
lehetőség már eldöntötté vált, mintha egy aszteroida, vagy üstökös már Gaiát veszélyeztető,
megtermékenyítő olyan pályára térült, amelyet, a bolygó anyánkba épült részecskék közös
tudata nem tud, vagy már nem akar kivédeni. A Föld és az emberiség módosítható sorsa nem
azok kezébe került, akik e sorokat megértve az összefogás, és a kivédési lehetőség, a kialakult
állapotok konzerválása, megőrzése felé tudják módosítani, a statisztikai valószínűség szerint
évtizedeken belül bekövetkezhető kataklizmát. Ha a hatalmat gyakorlók nem képesek a
tudatban fejlődni, ha nem képesek az élet és a természet törvényeit megérteni, és az emberi
részecskékből szerveződő társadalmunk hajójának a megfordítását elérni, az élet súlyos
redukciót szenvedhet, visszakerülhetünk a múltba, a bonyolultság sokkal kisebb fokára. Ez
valószínűen már többször megtörtént a Földön kifejlődő élettel, és még sokszor meg fog
történni, amíg Gaia érett csillaggá nem válik. A természet törvényei azonban olyanok, hogy
amikor egy szervezet eléri a fejlettségi határát, egy időre vissza kell fejlődnie, hogy később
ennél is továbbfejlődve, nagyobb bonyolultságba épülhessen.
A politikusok és a tudósok felelőssége azonban nem egyedüli.
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Minden választópolgár lehetősége és kötelessége a hatalom és az élet befolyásolásának a
gyakorlását olyan felelős tudósokra és politikusokra ruházni, akik az összefogás
szükségességét megértve mindent megtesznek a lehetséges evolúciós katasztrófa megállítása,
elhárítása érdekében. Azonban Moetrius egyáltalán nincs arról meggyőződve, hogy a
kataklizma kivédése a helyes út. A meggyőzés és beavatkozás sikertelensége esetén, az
emberi társadalomból kialakult káosz megérett az evolúció újraírására. Ez esetben csak az
Istenek segítségében bízhatunk, és ha a fohászunk nem kerül meghallgatásra, akkor az
emberiségnek az Isten irgalmazzon.
Ez az anyag a 2004-ben megírt de egy számítógépes wincseszter hiba miatt elveszett könyvanyag
újraírása, pótlása. Mivel közben az író tudata sokat fejlődött, az újraírt könyvanyagba sok olyan
későbbi felismerés is beszövődött, amely zavaró lehet és nehezítheti a leírtak értelmezését, de
másokban, a fejlődésben már előrébb járókban éppen ez adhatja meg a kulcsot a megértéshez.
A témaugrásért és az időrendi eltolódásért a Tisztelt Olvasók megértését kéri

Moetrius
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A szent kereszt és az életáramlás kapcsolata:
A csillagtéri ionos evolúcióban nemcsak körfolyamatokban áramlik az élet, hanem a
szerveződési egységek belsejében keresztáramlás alakul ki. Az Aspektus könyvekben már
több helyen ábrázolásra került az életáramlással járó körfolyamatok mezőbeni része, amely a
kellő azonosságú szervezetek részére, egymást nagyobb impulzus nélkül elkerülést segítő
szent keresztet, (körforgalmat, terelő utakat és leágazásokat) alakít ki. Ez a keresztáramlás azonban
nemcsak az ionos szerveződésekre jellemző, hanem minden szerveződési szinten, a kovalens
típusú életszerveződésnek is a része.
A könyvben a 16. ábrán bemutatott neuron idegsejt településben éppen olyan szerkezeti rend,
életáramlási rend alakult ki kicsiben, mint a nagyobb ionos mezőkben. Bár az egyik könyvben
bemutatjuk a legegyszerűbb keresztállatkát, amely a tipikus megtestesítője e szent
keresztáramlásnak, az élet minden területén megtalálható, a részecske közlekedés megfelelő
szabályozása. Bár e szent keresztek közepén gyakran alakulnak ki balesetek, a forgalmat és a
szabályokat nem ismerők, a túl gyorsan, vakon, vagy csak megszokásból vezetők sokszor az
elkerülő útra térülés helyett beáramlanak a szent keresztekben lévő élettűz, a tisztítótűz terébe.
Elevenítsük fel az életáramlás szent kereszttel kapcsolatos összefüggéseit, az élet analógiáit.
A 14. ábrán bemutatott életáramlásnak van egy nagyobb áramlássűrűségű olyan része,
amelynél a mezők központjába kerülő részecskék keresztezik egymás útját, amelyben
látszólag keresztkötés jön létre. Ez azonos azzal a keresztkötéssel, amelyik a DNS-ben is
megtalálható, és ugyan ez a keresztkötés minden tartós életszerveződés lényege és alapja.
A megértés megkönnyítése érdekében, az emberi energiaegység következő szerveződési
lépcsőjénél, a családnál kerül bemutatásra az összefüggés.
Az emberi társadalom alakja az emberi individuumokból felépülő legkisebb
szerveződési egység, a család. A család olyan szerveződés, amelyben a jobb és könnyebb
élet érdekében egymással társult, már kellően megérett, hormonokkal töltött emberi egységek,
amelyeket férfi és női félemberként ismerünk, egy nagyobb energiaszintű szimbiota
együttműködésbe szerveződik, amelyet emberpárként ismerünk. A pár impulzusaiból
gyermekek fogannak, azaz a férfi és a nő, mint szerveződési egység kisebb részecskéi, a
párkapcsolat impulzusaiban összekeverednek, az ő szintjükön is tömegesen szaporodnak. A
génszinten és még kisebb fraktálpiramisba épült szerveződések a párosodáskor
összekeverednek, közös új vegyes mezőkbe épülnek, amelyből a két szerveződés közös
utódjaként ismert gyermek fogan, és egy kevert tulajdonságú, a férfi és a nő legkorszerűbb
részecskéit is tartalmazó új részecskeszerveződés alakul ki. A párosból, a töltött férfi és nő
kapcsolatából, még nemiséggel nem rendelkező, neutrális, tehát nemileg még nem töltött
gyermekek, neutronok fogannak, születnek. Miként az atomi mezőkben, a protonban fejlődő
fiatal neutron is a mező védett belsejében éli meg az élete első legvédtelenebb időszakát, az
ember neutrális kiskorú gyermekei is a család védett belsejében fejlődnek az önállóság
kialakulásáig. Amíg a már töltött részecskék, a felnőttek a mezőn kívül áramlanak, munka és
megélhetést után hajtanak, addig a családanya, a proton, a gyermekeit védi, neveli.
A család, mint a legkisebb emberi egységekből kialakuló önkéntes szerveződés, az ionos
szerveződésekhez hasonló áramlási rendben fejlődik, és miközben kisebb energiaszintű
egységekből épül fel, maga is része a körülötte szerveződő, életkörnyezetet is biztosító
nagyobb egységeknek.
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A családi szerveződés fő színtere, az Otthon.
A családi egység, szerveződési színtere, az otthon,
amely éjjel még csak az alapvető életfunkciók
őrködnek, pihen a család. Ha eljön a reggel, a család
aktívvá válik, az életáramlás felelevenedik,
felgyorsul. A reggeli készülődés, az egymást
keresztező utak, a fürdőszobába, a konyhába az
előszobában összegződik, amelyen át a szerveződés
nagyobb egységei az aktívabb életáramlásra
indulnak. A családi otthonban a szent kereszt
kialakul. Ha a családban még fiatal neutronok,
kiskorú gyermekek találhatók, a protonanya
valószínűen otthon marad, gondozza az apróságokat,
amíg a családfő, az elektron a nagyobb energiaszintű
környezetbe megy életáramlani, energiát gyűjteni.

A szerveződés kisebb energiaszintű egyedekből épül fel, amelyek még kisebb energiaszintű
részecskéknek adnak életszerveződésre alkalmas, általuk felépített, kellően szimmetriában
változó életteret. Ha a kinti fejlődéssel az egyének és a család fejlődése szinkrónban változik,
az együttfejlődés megtartja az élet lehetőségét, a megszerzett, az élet kezdetén kölcsönkapott
energiaszintet. Ha a szinronitás, az együttfejlődés zavart szenved, és az egyén, vagy a család
fejlődése elmarad a környezettől, a család elszegényedik, energiahiányossá válik. Ugyanez
történik, ha rossz arány felé változik a keresők és az eltartottak száma, aránya. Ha túl nagy a
család és kevés a kenyérkeresők száma, az egy főre jutó energia aránya csökken, és a család
energiában elszegényedik, de érzelemben és együttműködésben, ha érzelmileg
kiegyensúlyozott, elég nagy azonosságú, megerősödik.
Ha megnézzük egy egyszerű, de fejlődő falu terjeszkedési lehetőségét, az alábbi jellemző
változatot kapjuk.
A települések szent keresztje
15. ábra
Nagyobb
település, pl.város

A régi egy főútcás
falu

város

A fejlődő, épülő, már
többutcás vegyes falú

nagyváros

Adott egy főutca, amely a
faluvá fejlődött volt tanyai
házakat köti össze. Ha a
település fejlődik, a
bekötőutakat is bővíteni,
hosszabbítani fogják, és
egyre hosszabb és új
útleágazások alakulnak ki.
A családok lakóépületei
egyre szaporodnak, az utak
hosszabbodnak. Miként a
szőlőfürt a gyökér fraktálja
fejlődik, és hasonlóan
fejlődik az idegsejt, mint
településrendszer.

Ha a régi falu, egyre nagyobb település szervezetté fejlődik, nemcsak a lélek és a tömegszáma
nő, hanem a bonyolultsága is. Minden szervezetnek van aurája, környezete, pl., a mező és a
rét, az erdő, amelyből táplálkozik, a közeli konyhakert, amely a családdal is nagyobb
azonosságú, és van kapcsolata a nála fejlettebb, nagyobb bonyolultságú, többet tudó, nagyobb
lélekszámú szervezetekkel is. Most gondoljuk át egy neuron település szerkezet, emberi
idegsejt analóg működését.
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Kapcsolódás a nagyobb
változássűrűségű részecske
mezők, a centrumok felé
Településhatár,
axon
közeghatár
A település bővülése, a fiatalok
lakóhelye az újfalú

Falu Centrum, főtér,
fejlettebb települési
központ

ófalu

dendrit

A környezettel összemosódó
határok, faluvégek, tanyák

A 16. ábrán egy kb. 2 mm-es idegsejt,
részecske település látható, amelyet a
fiatal szerveződési korban alapított egy
őssejt-pár. A leszármazók az élőterületen
maradtak, fejlődni és terjeszkedni
kezdtek. Az egymástól elágazó
közlekedési utak, bekötőutak, mellé a
későbbi vegyes házasságokban egyre
másabbá váló leszármazók költöznek. Az
újabb párok már idegenebbek
egymásnak, ezért kevésbé férnek össze,
több térre, nagyobb helyre van
szükségük. A fiatalok új otthonai már
csak a bővülő falu meghosszabbított
utcáiban építhetők, amely fiatalabb
településrészt eredményez.

A kezdetben lokalizált terek áramlási rendszere, élettere egyre több szálon kovalens és vegyi
kötésekkel is összefonódik, a teljesség növekedése átszivárog, átjár, áthullámzik a határokon.
Néha a helyi igény telítődik, és amikor a hiányra bevándorolt vendégmunkások túltelítik az
életteret, a családi otthonokból lakóterület, egy nagyobb energiaszintű szerveződési egység
alakul ki, amelyet kisebb egységeiben településrésznek, településnek, falvaknak, nagyobb
egységekben városoknak nevezünk. A szent keresztáramlás, az életáramlás e
szerveződésekben is kialakul.
Ha csak egy egyszerű falut, mint lakóterületet nézünk, a keresztutcával rendelkező falvakban
reggelente és délutánonként hasonló áramlási rend épül fel.
Munkahelyek, nagyobb változássűrűségű környezet, pl. város

17 . ábra

axon
Az egyszerű lakótelepülésben, a
keresztutcával rendelkező faluban
hasonlóan indul meg az életáramlás,
minden reggel. A munkába, városba, vagy
a mezőre, a tanyára készülődő emberek,
kirajzanak a környezetbe, életáramlásra
indulnak. A neutrális gyermekeket nevelő
családanyák a kiskorú neutronokkal a
védett lakótérben maradnak, a faluszintű
szerveződésben, otthon teszik állandóa
újrakezdésre, életre alkalmassá a
környezetet. Este a szent kereszt áramlási
iránya a családi kereszthez hasonlóan
megfordul, a család és a lakótér központja
felé, visszafelé a saját élettér a családi
lakóegység terébe árad.

dendrit
A nagyobb energiaszintű szerveződésekben, a városokban, és a nemzeteket és a
nemzetiségeket összefogó országokban hasonlóan napi ritmussal kialakul az életáramlás, a
szent kereszt áramlása, de nemcsak napi ritmus alakul ki, hanem egyéb csúcsokat is
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eredményező ritmusok, energiahullámok is kialakulnak. Hétfőn nagyobb az életáramlás, és
reggel és este is sűrűsödik, míg a hétvégén csökken. Heti és havi ritmusok is kialakulnak, a
nem naponta közlekedőktől, akik az életáramlás alapvető szabályait a többségükben betartják.
Ha túl sok az időegységre jutó szabálytalankodók száma, egy-két szabálytalanság még elmegy, ha a
büntetlenség miatt rossz élettapasztalattá és rendszeressé válik, később megbosszulja magát.
Ha sokat jár a kútra a korsó, az ideje hamarabb lejár. 18. ábra. Egy ország szent keresztje
A lakótelepüléseknél nagyobb energiaszintű, a
nemzeteket és a nemzetiségeket, az életterületen
áramló emberi részecskéket összefogó,
együttműködési szerveződés kereteit
alkotmányként ismerjük. Az életáramlás itt is
sokféle napi és más ritmusú áramlásokat, és
különböző erősségű energiahullámokat hoz létre.
A szent kereszt a fővárosban összegződik, ahol
nagyobb a változás sűrűség, a bonyolultság és
időben gyorsabb a fejlődés.

A nagyobb forgalom és a gyorsabb élet azonban sok nem kívánt impulzust is eredményez,
amely miatt a túl gyors változást, és a túlfejlett életet nem bírók a környezetbe települnek,
innen áramlanak a fővárosba energiát termelni. Ez folyamatos élő anyagcserét, életáramlást
tart fenn a főváros és a környezete között, az ország energiaszintű élőmezőben.
A szent kereszt természetesen még nagyobb energiaszinteken, a nemzetközi
szerveződésekben is kialakul, amelyek egymást átfedve, majdnem kölcsönhatás nélküli,
látszólag önálló, de mégis egy nagyobb rendszertől függő áramlási rendszereknek tekinthetők.
A szerveződés folytatható nemzetek, országok, földrészek, élőrétegek, bolygók stb. felé.

A keverék és a vegyület kialakulása:
Az élőmezők az egyediségüknek megfelelő genetikájú, nagy azonosságú, de a nemzőtárs
genetikai anyagával kellően keveredve szimmetriába kerülő utódokat bocsátanak ki a
környezetbe. A differenciálódás felé haladó szelekció olyan nagy részbeni másságot,
szakosodást alakít ki, amely a bonyolultság egyre magasabb fokozata felé haladva mindig a
környezettől egy kicsit eltérő egyediséggé válik. A szelekció azonban legalább két fő irány
felé fejleszt, a nagyobb azonosság és az együttműködés felé is kialakul egy főága. Amely
szervezetek kifelé szakosodnak az egyre nagyobb felület és az egyre többfélébb lehetőségek
felé, azok könnyebben más irányt találnak, de a szervezetek térbeli szögradiánsai végesek.
Valószínűen ez okozza azt, hogy az átlagtól kifelé szakosodók, a másokkal jobban keveredők
közül az egymással azonos irány, szakma, tudás felé szakosodók sokkal többen vannak, és
mégis elférnek a közös térben. Mivel azonban a véges lehetőséget adó kifelé szakosodás
sokaknak nem nyerő, ezért az átlagosabb kezdeti állapotokról a differenciálódáskor egymásról
elrugaszkodók, befelé haladó pályákat is választhatnak. A befelé haladó életpályák,
szakosodások az egyre nagyobb tudati felbontó képesség, az egyre nagyobb bonyolultság
irányába haladhatnak, de a kifelé áramlókhoz eltérően, a belsőbb életpályák sokkal
telítettebbek, zegzugosabbak, sokkal több impulzussal járnak.
A könnyebb megértés érdekében foglalkozzunk kiemelten az egyediség, a nagyobb
bonyolultság felé haladó felépülő ággal. Induljunk ki abból, hogy a környezettől eltérő
egyediségek már kialakultak, amelyek az impulzusok differenciálásában egyre egyedibb
életpályára, magasabb energiaszintre kerültek, és másoktól eltérően fejlődő ágnak időben nő a
bonyolultsága. Képzeljük el az impulzust egy olyan keveredésnek, amelyben olyan
részecskehalmazok keverednek egy szexnek is hívható impulzusban, amelyekben sok azonos
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alkotó egység mellett részben eltérő, különlegesebb, ritkább és egyedibb egységek is vannak.
Ha a genetikai bonyolultság 1000 hatásmodulból, egységből áll, akkor két részben eltérő,
analóg ilyen egység impulzusba keveredésekor a sokféle lehetőség mellett jellemzően kétféle
statisztikai lehetőség erősödhet meg. Tételezzük fel, hogy a két nagyobb egység 900- 900
alegysége majdnem teljesen azonos, és csak a 100 egységük tér el - azok is csak - részben
egymástól. Ha a szexben, az impulzusban összekeverednek a genetika anyagok, és ez a
keverék új egyedként később különválik, az utódba nem törvényszerűen fog az azonosság –
másság azonos arányban átépülni. Nagy az esélye, hogy az utódban valamelyik szülő
genetikai anyaga dominánssá válik, és az utód azonossága valamelyik szülővel kezdetben
nagyobb lesz, a szülőkhöz viszonyított azonosság az utódban eltérővé válik. Mivel azonban a
latens, receszív állomány is átörökítődik, ez a dominancia csak az élet feléig tartó, amelykor
nagyobb eséllyel az addig indomináns receszív partner, sok munkában gyorsabban elporladó,
szaporodó részecskéje a mennyiségben lelépi, meghaladja a dominanciában elkényelmesedő,
inkább minőségbe szerveződő genetikai állományt. Ez esetben egy meghatározott
impulzusarány romlás után, a dominancia el fog veszni, és az addig receszív állomány válhat
dominánssá, a másik addig sikeres pedig kihasználható, uralható új kisebbségé. Ha azonban a
párosodást, nemcsak a genetikai anyagkeveredésnek tekintjük, hanem megértjük, hogy a
vegyülés azt jelenti, hogy ekkor a kisebb energiaszintű (al) részecskeszerveződések is
szaporodnak, akkor megérthetőbbé válik a több fraktálmélységben vegyülő, a szintek között is
áthaladó, tehát befelé és kifelé is helycserét, életszférát változtató részecskék, nemcsak a saját
kasztjukban, rétegükben párosodnak, hanem megismerhető statisztikai arányban a rétegek
közötti párosodás is kialakul. A nagyobb töltöttebb, a differenciálódásban befelé, vagy a külső
rétegek felé áramló részecskék egyaránt újaknak, egyedieknek és különlegesebbnek
számítanak a nekik idegenebb, új környezetben, amiért a melegfúziós részecskelányok az
átlagosnál gyakrabban párosodnak a rétegükbe beáramló idegenekkel, mint a már megismert,
megúnt, nem elég érdekes, velük nagyobb azonosságú környékbeliekkel. Ennek a nagyobb
szimmetriába kerülés a fő oka, amely kapcsolatokban a nagyobb áthatolóképességű
nemzőtársakkal keletkező utódok korszerűbb, az átalakult környezethez szükséges sikeresebb
alkalmazkodó képessége. Ha tudatos, de kisebb energiaszintű, kisebb tömegszámú lényeknek
tekintjük az emberbe épült részecske szerveződéseket, amelyek hasonló, de gyorsabb és
kisebb energiaszintű analóg evolúciót folytatnak bennünk, a mikrokozmoszban, akkor
megérthető, hogy a környezethez alkalmazkodás romlása, az egyéni hatékonyság és a
termelőképesség csökkenése, azaz a szervezet öregedése, a környezet gyorsulását követni
nem képes egyedek elfáradásából, az energiájuk túl nagy kihasználásából fakad. Az öregedés
oka az egységbe épült részecskemező genetikai állományának az egyre nagyobb mássága, a
genetikai felhígulás, amely a belső mikrokozmoszba épült, addig a dominanciát sikeresen
megtartó részecskék egyre nagyobb együttműködő képtelenségéhez, és az egyén, az
együttműködésre szerveződött egység hatékonyságának a csökkenéséhez vezet. A genetikai
eltérés, a belső túl magas kialakulása tehát rontja a szervezeti hatékonyságot, amely az éppen
még nem öregedő környezethez való viszonyában válik korszerűtlenné, de ez nem jelenti a
teljes szervezet alkalmatlanságát, csak a részecskék egy részének a céltalanná válását és az
együttműködés elöregedését. Ha egy vállalkozás, mint szerveződés korszerűtlenné válik,
többnyire nem az egész cég alkalmatlan, hanem csak egyes szűk keresztmetszetek átbocsátó
képessége, a rendszer szervezettsége csökken. Egyes emberek túl sokat egyszerűsítenek, nem
veszik komolyan a munkájukat, érdektelenné válnak, nem ott, nem akkor és nem úgy teszik a
dolgukat, miként arra a közös szerveződésnek szüksége van. A sztrájk, a munkalassítás, a
szabotázs és a lelkiismeretlen munka az egész közös szerveződés hatékonyságát rontja, de
néha elég egy-két a munkáját rosszul végző embert kicserélni, és a hatékonyság megjavul. Ha
a tervezésben, a fejlesztésben vagy a végrehajtásban van a gond, az új gondolatot, korszerűbb
terméket megtervezni már nem képes tervezők helyett újakat lehet felvenni, a
termékfejlesztőket is friss ötletekkel rendelkezőkre lehet cserélni, azaz a szűk
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keresztmetszetek hibái kijavíthatók, a szerveződések átszervezéssel korszerűsíthetők. Ha a
már elfáradtak, az egyre kevésbé működőképes alkotók rendszeresen kiemelésre kerülnek,
miként a rossz gépek meghibásodott alkatrészei, új és működőképesebb egységekkel
kicserélésre kerülnek. A felújított szerveződés, miként a felújított gépek működőképesebbé
válnak. Ha megértjük, hogy az öregedés oka a mikrokozmoszon belül élő kisebb
energiaszintű részecskék egymástól túl nagy eltérés felé fejlődése, akkor megérthető, hogy az
egymástól egyre jobban különböző, eltérő tudati fejlettségű, energiával eltérően ellátott, egyre
eltérőbb dolgokra koncentráló részecskék egyre kevésbé értik egymást, közöttük az
együttműködés egyre jobban megnehezül. Ha egy cégen belüli alkalmazottak túl eltérés felé
fejlődnek, egyesek szakmailag vissza, mások pedig előre fejlődnek, mások szorgalmasabbá
válnak, míg közöttük többen ellustulnak, és ezek az eltérő hatékonyságú, eltérővé váló
fejlettségű dolgozók egyre kevésbé tudnak egymással együttműködni. Ugyanez az eredője
egy olyan szervezetnek, amelyben az eltérő irányok és eltérő tudás, szakma felé szakosodókat
összekötő átlagos szervezetek kiszorulnak. A fizikai munkások és az elméletben nagyobb
tudású, de fizikailag már alkalmatlanabb egyedek együttműködése már rövid idő alatt zavart
szenvedhet, ha közülük, a mindkét réteg nyelvét megfelelően értő átlagosabbak, az
univerzálisabbak, a sokoldalúbbak hiányoznak, kiszorulnak. Az okosak egy idő után nem
tudnak a butákkal, a gyorsak a lassúakkal, a magasabb értelemmel rendelkezők pedig a
maradi fejlődésképtelen konzervatívakkal nem tudnak együtt dolgozni. Ha a vállalkozást
átszervezzük, és az azonos fejlettségűeket közös csoportokba összevonjuk, ők jobban meg
fogják érteni egymást, és a vállalkozás hatékonysága javul. Ha ráadásul olyan egyedeket
sikerül termelő közösségbe vonni, amelyek egymást megfelelően inspirálva hatékony
termékfejlesztést valósítanak meg, a kevésbe fejlett, de egymást jól értő dolgozók is
szívesebben együttműködnek a tudásukhoz mérhető, annak megfelelő, mindenkinek hasznos
beosztásban. Ha a szaporodásban egy élettérbe kerülő reprezentatív genetikai keverék, a
szaporodó egyedek legkorszerűbb részecskeállománya egy közös kiállításra, reprezentatív
bemutatóra fejlettségi és korszerűségi összehasonlításra kerül, a termékek eltérései, az adott
téridőben alkalmazott megoldások különbsége, ötletessége és korszerűsége hamar kiderül. Ha
a két szerveződés részecskéinek a vezetői egy korszerűsítés mellett döntenek, az eltérően
fejlődött mezők sikeres irányba fejlődött, az adott körülmények között hatékony egységeit,
megoldásait közös rendszerbe szervezik, és az energiát e korszerűbb élettermék jól
megszervezett gyártására fordítja. Ilyenkor tehát nem véletlenszerű a fejlődés, ezért nem kell
az evolúciónak minden hibás irányt is végigfejlesztenie, hanem kisebb energiaszinten
tudatosan megválasztott, a felismert jó irányokba fejleszthető az élet. A két szerveződés
legkorszerűbb megoldásait közös új, egymást még fejlettebbre segítő szerveződésbe építve, a
kisebb energiaszintű tudatos részecskék ezt a jövőt fejlesztik tovább. Az egyesülés, a fúzió, az
addig külön fejlődő egység közös egységbe keverése, a szaporodás következménye tehát egy
korszerűbb új szerveződés, amely sikeresebben alkalmazkodik a környezet időközbeni
változásához, a környezet korszerűségi igényéhez. A kérdés az, hogy ha a legfejlettebb
egységeket egy korszerűbb szerveződésbe építjük, akkor mi lesz a korábbi szerveződésekben
korszerűtlenné vált részecskékkel? A szaporodásnál, az új mezők alapításánál a jobb
képességű és fejlődési lehetőséggel, és valamilyen szükséges tudással, képességgel
rendelkező fiatalabb dolgozókat átveszik, és az új feladatokra betanítják, de az
alkalmatlanokat, a fejlődésképtelen elöregedetteket, - mint ősszel a fák a szükségtelenné váló
leveleiket - elbocsátják. Ezek kiválnak a szerveződésekből, és kisebb energiaszintű
egyedekként a hozzájuk hasonló sorsúak időben előre, vagy visszafejlődő közösségébe
távoznak, csak ebben a nagyobb összefogásra, és egymás segítésére képes közösségben
tudnak együttműködve életben maradni. A differenciálódás és a szelekció tehát felbontja a
rossz szerveződéseket és képes az élet hatásfokát növelni, de nem mindenkinek, hanem
csak a többségnek jó átszerveződést hoz létre. Az átszerveződés hasznos termelőképesség
javító, de egyúttal az együttműködéseket is hatékonyabbá tevő lehetőség. A fogantatás éppen
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olyan korszerűsítés, életfejlettségi verseny következménye, mint a halálként ismert szelekció.
Csakhogy amíg az éppen jobban szükségesek újjászülethetnek, a közös új szervezetekbe
bekerülhetnek, tehát a szelekció nekik szabadságot és jobb sorsot hoz létre, addig az éppen
korszerűtlenné, elöregedővé, szervezetlenné válóknak ez a közös szervezetekből a kiszorulást,
a nagyobb szabadságot, több időt, de kevesebb energiát adó fejlődési sort állít. A mások
fejlődésének az árát az életminőségben és a bonyolultságban visszafejlődő szerveződések
adják meg, amelyek visszakerülnek a múlt állapotába, alacsonyabb energiaszintre, testben –
tömegben, lélekben elszegényedve, de tudásban, tapasztalatban megerősödve.
A fogantatást követően létrejövő korszerűbb szerveződésekbe kevesebb azonosság jut, az
egymással együttműködésre képes egyediség aránya magasabb lesz. Ehhez szükséges a sok
fizikai energiát adó, erőben vagy a lendületben hatékonyabb szerveződés, és a két réteg között
a kapcsolatot tartó építő átlagosabb katalizátor, összekötő erő, amely nélkül nem működik az
élet szervezettsége. A szent hármas tehát olyan háromkomponenses, három generációs
életkeveréket jelent, amelyek együtt kellően folytonossággal rendelkeznek, de csak együtt
kellően hatékonyak. Ha elmegy a legidősebb, a fiatalabbak előbbre lépnek, és a még
ifjabbakat betanítják. Egy vállalkozásnál a csoportvezetők, a művezetők azok, akik a
hidegfúziósabb munkásréteget és a hozzájuk képest melegfúziósabb, a fizikai munkára már
alkalmatlanná vált elméletibb réteget összekötik, hatékonyabb életláncba kapcsolják.
A párosodás, és a vegyülés után, az új utód szervezetben-életben maradó, pontosabban új
életbe szerveződő genetikai azonosság aránya 810 – 190-ra módosul, tehát növekszik a
sokféleség, a többféle egyediség és az új élet kevesebb azonosságot tartalmaz, de az
eseményben visszafejlődők, és a múltabb határrétegekbe távozók genetikai azonossága ezzel
szemben 990- 10 arányra módosul. Ha a csillagok és a szervezetek között lévő térben nagy
azonosságú részecskék élik az életüket, akkor ez az ismert sorsuk. A lebomló, az időben és
bonyolultságban visszafejlődő szerveződések hozzájuk hasonló sorsú, kisebb
részecskesűrűségű, időben-lassabban változó, alacsonyabb energiaszintű élőrétegekbe
kerülnek, elszegényednek, elporlódnak, de a nagyobb azonosságú részecskék jobban
együttműködő közösségébe kerülnek. Ha azonban a közös térrész sokkal gyorsabban és
sikeresebben keveredő, magasabb biodiverzitású, akkor a kiszoruló szervezetek nem a
nagyobb azonosság felé, hanem éppen ellenkezően, bár kisebb energiaszinten, de a sikeresebb
vegyülés felé fejlődnek. Ezt segíti, ha az a külső réteg, amelybe kerülnek nem homogén, és
bár a szegénységben és a hatóképesség hiányában lehet nagy azonosságú, de éppen a sokféle
belekeveredő másság teszi sokfélébbé, gyorsabban fejlődővé.
Gondoljuk át a keveredési folyamatot a fizika és a biológia aspektusából:
Ha az egyediségre jellemző genetikai anyagot olyan részecskeanyagnak tekintjük, amely
keveredik, de nem vegyül egymással, akkor fizikai korpuszkulákat kell a genetikai anyagban
feltételeznünk. Mivel már ismerjük, hogy a szaporodás vegyülés, tehát eltérő tulajdonságú
sokféle (ősi genetikai) részecskékből szerveződött egyedi vegyületek heves reakcióban, gyors
szaporodás közben, több fraktálmélységben is vegyülnek egymással. Az egymásban nem
oldódó, közvetlen kölcsönhatásra képtelen keverékek bármikor fizikai eszközökkel, szűrőkkel
szétválaszthatók, de az oldódó, vegyileg is keveredők, a kellő folytonossággal rendelkezők
elvileg nem. Az élet azonban olyan több fraktálszinten, sok mélységben genetikailag
összekeveredő részecskékkel szaporodik, amelyek a szelekció folyamatában a bomlás során
szétválaszthatók, és megfordítható folyamatokban az eredetihez hasonló analóg egységekre
lebonthatók. Ha az összekeveredő életminták rekombinációja lezajlik, és letisztul, kiforr az
egyedek fejlődési lehetősége, az új egyed belső dominanciája, azaz eldőlt, hogy mely
megoldások fejlesztődnek elsőként, a magzatcsirába, (az életcsírába) szerveződött,
korszerűsödött áramlási rendszer gyors felvirágzásnak indul.
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Ismerkedjünk meg a folyamat kialakulásával:
A különböző egyediségű fiatal részecskéket (utódokat) kibocsátó mezőkből az egymást
követően az életnek induló egyre fejlettebb nemzedékek hullámai áradnak szét, amelyek
különböző irányban indulnak az életnek. Az ilyen gyors folyamatot a megfigyelő képességgel
és a tudattal felbontani nem képes szerveződéseknek ez a szétáradás, a részecskék egymástól
tágulása robbanásnak tűnik. Kövessük a sorsát két olyan egymáshoz kellően közeli téridős
fejlettségű részecskemező, egymás útját az időben és a térben keresztező, azonos irányba
haladó leszármazóinak, amelyek viszonylag azonos frekvenciában részecskeutódokat bocsát
ki, nagyjából azonos, közös irányban is. 19. ábra Közös cél és hidegfúziós kovalens egyesülés.
19. ábra:

Izotróp környezet,
nagy életnyomás

A környezeti hatások, részecskék elől
eltakart, árnyékolt terület, a Potenciálgödör

Az egymással azonos irány, azonos cél felé
áramló részecskék az életutazás során
összekeverednek. A közöttük keletkező
hidegfúziós egyesülésben, a róluk leváló
még újabb egymással keveredő
nemzedékek ifjabb részecskéi, elérve a
nemi érettséget, az ő utódaikban szintén
impulzusokba kerülve összekeverednek, és
elvegyülnek egymásban. A közös életcél
felé haladó, együttműködésbe szerveződő
részecskék időben összegződő tömege és
bonyolultsága mindaddig növekszik, amíg
az új mezőkbe beépült alkotóknak az
összes értelmes életvariáció ki nem alakul.
Ez életprogramként működik. Ha viszont
kimerülnek az összeépülési lehetőségek, új
genetikai anyagra, új friss információs
részecskékre van szüksége a mezőknek.

Az együttműködést, a sors és az életáramlás hozza létre, amelyet az ésszerűség, az
energiatakarékosság, az együttműködés előnye tart egyben. Az új részecskemezőnek
viszont meg kell küzdenie a körülötte állandóan változó környezet fejlődésével, tartani kell a
lépést a makrokozmosz, az élőkörnyezet által generált változással. A mikrokozmoszként
kialakuló kevert és hidegfúziós eredőjű egyed belső fejlődésnek tehát lépést kell tartania a
makrokozmoszi környezetben történő események fejlődésével, azoknak az életét redukáló,
megszűntetni igyekvő hatásaival legalább szimmetriát kell tartani. Ha z azonossági átlagos
határon, rétegben a tömegfelezőnél kijjebb lévő külső környezet gyorsabban fejlődik, a
szerveződés időzavarba, esemény-feldolgozási zavarba kerül, és az életzavar tartóssága esetén
eladósodás, káosz és lebomlás következik be. Ha túl nagy a káosz a szerveződésben, a benne
élő, szinte folyamatosan túlterhelt, az életben maradásért állandóan küzdő kisebb
energiaszintű részecskék életminősége elromlik, és ha nem képes felzárkózni a
tudatfejlődésben, az alkalmazkodásban a kialakult bonyolultság bomlásnak indul. Ha ez a
kisebb energiaszintű részecskéket a szerveződésben tartó együttműködési előny elveszik, a
társulás és a tömegbe épülés, az együttműködés értelmetlenné válik, amelyből a mindenkimindenki ellen állapot jön létre. Ha nem sikerül gyorsított tudatfejlődéssel a reakció és az
ellenható képességet helyreállítva a környezetben fejlődő idegenebb szerveződések
térnyerését megállítani, a szerveződésben a káosz véglegesedik, a szerveződés, mint nagyobb
együttműködő egység elhal, felbomlik. Ha viszont sikerül kisebb, korszerűbb és hatékonyabb
egységekre bomlani, pontosabban ilyen új nemzedékeket, élettermékeket kibocsátani, akkor a
gazdasági egyensúlyában és a fejlettségében is legalább egyensúlyt elérő utódszerveződésben
a mikrokozmosz kisebb energiaszintű részecskéi tovább élhetnek, és az elődeiktől megtanult
életminta alapján az életükhöz szükséges kellő bonyolultságú környezetet, a magasabb
energiaszintű, de számukra alkalmas, ideális életteret újra felépíthetik.
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Ha a környezetváltozás felbontja, eltörli a kialakult nagyobb bonyolultságot, de a fajra
jellemző áramlási minták néhány a megváltozott körülményekben is az életre alkalmas
változata túléli, a fajra jellemző élet hamarosan, más időritmusban, de kisebb tömegszámú
szinteken tovább folytatódik. Ha azonban a faj, alfaj minden példánya kihal, de az őket
létrehozó, tápláló néhány fraktálszinttel alacsonyabban elhelyezkedő alszerveződések
életlánca nem sérül, a szüleiktől megtanult életpéldák alapján a korábbihoz hasonló, analóg
életteret, szervezettséget nagy valószínűséggel újra felépítik, és a nagyobb energiaszintű
bonyolultság némileg módosult változatban ismét tovább fejlődhet. Ez éppen olyan, mintha az
Isten a kataklizmák után rövid idővel újrateremtené az embert, az életet, de ez csak a
szokásosnál eltérőbb, csak analóg változata a korábbi fejlettségnek. Ez esetben az Isten, a
nagyobb azonosságú, kellő túlélő képességgel rendelkező komplex részecskékben rejlik,
amelyek túlélve a környezetváltozást folytatják a szüleiktől megismert életminták építését, az
ő fejlettségükben és energiaszintűkön teszik a dolgukat, azaz tovább élnek, nevelnek,
tanítanak, szaporodnak és dolgoznak.

Az összetett hatások, az életvegyületek, és a differenciálódás eredő lehetőségei:
A mezőkre jellemző egyediség tehát a szaporodással össze és mássá keveredik, és az
egyediség és a korszerűsítés felé haladó evolúciós ág a nagyobb különbség felé fejlődik. Azok
a szerveződések, amelyekben egyre többféleség keveredik, amelyek sok partnerrel, hatással,
anyaggal keverednek, vegyülnek, részecskéket és hatásokat cserélnek egyrészt gyorsabban
fejlődnek, időegységre jutóan több impulzus történik, gyorsabban égnek és hamarabb
porladnak el. Az a mikrokozmosz, amelyben nagyon nagy a sokféleség, és a környezeténél
sokkal gyorsabban fejlődik, előbb utóbb Bábeli zavarba kerül, és egy idő (fejlődési program)
lejárta után nem fogják érteni egymást a közös szerveződésbe épült részecskék. Az eltérés felé
fejlődés, a gyorsabb fejlődés hamarabb alakít ki sokféleséget, hamarabb hozza el a
szerveződési őszt, a káoszt és a felbomlásként ismert együttműködési véget. Az egyediség
felé fejlődő szerveződés egyre összetettebbé, egyre bonyolultabbá válik, minden impulzussal
idegen genetikai részecskék épülnek be a szerveződésbe. A sokféleség növekedése addig
növeli a másságot, amíg az előny helyett hátránnyá nem válik. Miként minden, ami
kicsiben jó dolog, az sokkal nagyobban csak gond és méreg, az azonosság és a sokféleség is
csak egy mérsékelt egyensúly környékén ad előnyt az életnek. A túlzottan nagy azonosság,
bár sikeresebben együttműködő, együtt érez, de együtt robban, és ha kell, együtt tágul. A túl
kicsi azonosság, a túl nagy sokféleség azonban szintén káros, az együttműködés képtelenség
felé fejleszti az életet. A sokkal kisebb energiaszintű és ezért időben sokkal gyorsabban
fejlődő, egymást követő részecskegenerációk genetikai információi a közös szervezetekben
egyre több fraktálmélységben összekeverednek, és minden lehetséges, ész-szerű
életváltozatot, életfejlesztést kipróbálnak. A túl nagy egyediség és a sokféleség azonban egy
szerveződési csapdát rejt, amely a növekvő bonyolultság miatt az együttműködő
képtelenséghez vezet. Hiába fejlődik a közösség egy része elméletben a sokféleség megértése
felé, ha a kivitelező képessége, és az általa megismert, kitalált sokféleségben nem tud az
időben visszafejlődő, nagyobb máságúakkal tartósan működőképes bonyolult szerveződéseket
létrehozni. Bár az ige, az elmélet, a gondolat, vagy és a cselekvés általában helyes, de a
kizsákmányolt, kisemmizett nagyobb azonosságúak nem értik meg a másoknak élethelyzetet
javító, de nekik semleges vagy életetrontó, számukra egyre elérhetetlenebb célok
szükségességét. A tudat alattiban, (a kisebb energiaszintű, a kizsákmányolást már megértett
részecskéik), majd később a bennük élő többségben is tudatosuló kizsákmányolás miatt, egy
idő és a meg nem értés kialakulása, a közös célok elveszése után tudatosan is fékezik a túl
erőssé vált haladást. Ha a makrokozmosz, a környezet túl gyorsan változik, és kihasználja,
kizsákmányolja a benne fejlődő, változó egyedeket, az egyedekbe épült részecskék
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energiatartalékai hamarabb elfogynak, és a mikrokozmosz energiában elszegényedik, tartós
időzavarba kerül. A társadalmi szabályokat, a környezeti erőszakot, a hivatalossá váló
törvénytelenséget és a sérelmeket elfogadó egyedek részecskéi, a belső állampolgárok, a
mindig vesztes csatákban túlságosan is kihasználódnak, elszegényednek. Mivel a belső
kapacitás és a türelem véges, de a fejlődés és a megértés gyorsabb, azért az egyedeken belüli
mikrokozmoszban előbb alakul ki a tudatosság, a kizsákmányolás és kihasználás felismerése.
Ez belső feszültséghez, majd belső, kezdetben még nem tudatos, csak érzeti ellenálláshoz,
lázadáshoz és hiánybetegségekhez vezet. A kevés az idő, annak a jelzése, hogy odabenn az
élet túl nagy iramban változik, túlságosan kihasználódik, amely szemléletváltást, belső
életszerkezeti változási igényt vált ki az így élő egyedekben. A nagyobb energiaszintű, magát
mindenkor a környezet változása alá rendelt egyed tehát vagy szemléletet vált, és szakít az
addigi életmódjával, a belső mikrokozmoszának, a saját személyzetének a
kizsákmányolásával, és alkalmazkodva a belső igényhez jobb belső energiaelosztású
életvitelre tér, vagy tartósan megbetegedik és elhal. Nem lehet egyetlen egy szervezet által a
belső, vagy a külső környezetet a másik kárára tartósan nagyon kizsákmányolni, az
energiakészletét és a benne élők életlehetőségét könnyedén másoknak adni. A mindig engedő
és kifelé készségesen adó szervezetben élő részecskék nagyon kizsákmányolódnak, a közös
lélek túl sokszor dönt az engedékenység, és a saját idejéből, energiájából a másoknak
engedés, adás felé. A belső mikrokozmosz túl nagy és tartós kihasználtsága lázadáshoz, az
együttműködés feladásához vezet. Ha a belső tudatfejlődés nem következik be, a nem kellően
gondozott, ellátott, túlságosan kihasznált kisebb részecskéik előbb utóbb felmondják a
szolgálatot, fellázadnak, és tömegesen elhagyják a szerveződést. Az ilyen életszakaszba jutó
egyed, vagy Villont (?) követi, elhatározva, hogy ettől kezdve gonoszabbá válok és
szegénylegény, lázadó, terrorista és bűnöző leszek, vagy elhal. Ha az egyedek a külső
együttélési szabályokat felrúgják, bár gazdagok és energiában dúsak, önzőek lehetnek, de a
környezet szemében, annak törvényeit sértve válnak kívülállóvá, törvénysértővé válnak, de ha
a külső törvényeket túlságosan tisztelve, megtartva a belső együttélési demokráciát sértik
meg, akkor a belsőben élő részecskék kizsákmányolása miatt belső elégedetlenség és lázadás
tör ki. Az együttfejlődésre, a külső – belső környezet közötti szimmetria megtartására ezért
van szükség. A nagyon kihasznált szervezetben az azonos élettéren belül egyre nagyobbá
válik az eltérés és nő a feszültség, a kihasználtság, nő a káosz és az élettér hőmérséklete. A
feszültség és a kizsákmányolás, az életviteli különbség addig növekszik, amíg szerveződési
korszerűsödés, megújulás, irányítási átszerveződés nem kényszerítődik ki. A nagyobb
energiaszintű utódok szaporodásában, a kisebb energiaszintű alszerveződések átszerveződését
eredményező forradalmában a feszültség oldódik, a közös szerveződésbe kényszerített túl
eltérőket egymástól elkülönítik, és lehetővé teszik az azonosság és a fejlettség szerinti
újracsoportosulást, a sikeresebb új szelekciót. Akár életvizsgának is tekinthetjük az eseményt,
amelyben a szerveződések vizsgáznak az életképességről, a fejlettségről és az együttműködő
képességből, a külső és belső életszimmetriából. Ha az életvizsga sikertelen, a rossz tanulók, a
gyakorlatban az életképességet nem bizonyítók visszaminősítődnek, osztály és életismétlésre,
a korábbi életek más aspektusú újraélésére kényszerülnek. A vegyületnek is tekinthető
szerveződésekbe épült bonyolultság ilyenkor visszabomlik az azonos élőrétegben túlélőkre, a
továbbfejlődés felé, fejlettebb élőrétegek felé haladókra, és leépülőkre, amely részecskék
együttműködő-képességből alsóbb osztályba, vagy más felé fejlődésre, osztályismétlésre
kényszerülnek. Míg a korszerűbb utódokba épült, hatékonyabb változtató képességű
részecskék tovább fejlődhetnek az egyediség felé haladó evolúcióban, a lebomlók
visszafejlődnek, a nagyobb azonosság és a nagyobb együttműködő-képesség felé folytatódik
az evolúciójuk.
A nagyon feszült időkben a türelem és a megértés elfogy, mindenki – mindenkinek az
ellensége lesz. Ilyenkor nemcsak a szaporodást eredményezhető belső impulzusok sűrűsödnek
az időben, hanem a célellentétből és a konkurenciából fakadók is. Ha meg akarjuk ismerni az
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erőpróba ma is működő korai megfelelőjét, az egymás ellen ható ütközést, az ionos impulzus,
ezt az életcsíra bemutatásával kívánja az író szemléltetni. A sorsfordító impulzust jobban
meg kell ismernünk, a lét kulcsa e pillanatban rejlik. Nézzük meg közelebbről kinagyítva,
hogy az ionos részecskemezők impulzusában mi és hogyan történik!
20. ábra:

A részecskepumpa
működése, az életcsíra
kialakulása

Gyors neutronok elől járó törőéket képeznek. Az egymásba préselődött mezők kevésbé kötött, túl nagy kinetikai
lendülettel haladó részecskéi átkerülnek a szemből jövő mezőkbe, és genetikai keveredés, kereszteződés történik.

A két nagyobb mezőben keletkező új, de egymással szemben haladó, kellő azonosságú
részecskék nagy sebességgel összeütköznek az antipárjukkal, az ellenkező irányból jövő,
részben eltérő, a lendületirányban ellentétes tulajdonságú részecskével. Az ütközés, az első
ábrán bemutatott megnyúlt alakzattal kezdődik, amely az ábrán bemutatott kúp alakú, vagy még
nagyobb sebességek esetén nagyon elnyúlt ék alakban végződő szimmetrikus füzérkukac is lehetséges.

Az egymással szemben haladó részecsketömegek a sebesség és a tömeg kinetikai eredőjéből
fakadó, és az öregedés és korszerűtlenség, a belső hegemónia kialakulása miatti tehetetlenség
miatt már nem tudnak kitérni, a belső betegség, a rossz döntésmechanizmusú irányítás, vagy a
tudati tehetetlenség miatt az eredeti irányban haladnak tovább. A két szerveződés összeérési
pontjában, az egybeeső téridőben nagy erejű impulzus keletkezik, mert, ezért az impulzus
bekövetkezik. Ezt az állapotot érdemes lelassítva megfigyelni, ezért a pillanatot kiragadva
bemutatjuk a folyamat lényegét. 21. ábra. Az életmag szerkezeti kialakulása.

21. ábra:

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

Az egymáson torlódás miatt egy szétterülési folyamat kezdődik, és a két részecskebuborék
(függetlenül a korábbi alakjától,) az egyesülési térből, az impulzushelytől körkörösen kifelé
kiszorítja a buborékpumpa közé került és az azon kívül is található környezeti közeget. A két
egymásnak tapadó, egyes részecskéiben a másik térfélbe áthaladó részecskecsomag,
magszerű, (csészealjszerű) struktúrába szerveződik, és a korábbi élő szerveződések
legnagyobb összetartással együtt maradt életképes részecskéi egy új páros vegyes
szerveződést, nagyobb energiasűrűségű diploid életcsírát hoz létre. Az ütközésben egyesült
részecskék nem semmisülnek meg. Bár a korábbi nagy és korszerűtlen, már túl nagy
azonosságú összetettség lebomlott, megváltozott a legnagyobb tűrőképességű, a
legéletképesebb és az egymáshoz a legjobban ragaszkodó részecskék ezt is dominánsan
megmaradva túlélhetik. Ez a valódi szelekció, és egyben a két genetikai állomány
kereszteződése, az ionos evolúció újjászülető, átalakuló életcsírája, az élet magja.
Valószínűsíthető, hogy a kisebb sűrűségű, átlagosabb gyümölcsöt és benne rejlő kemény héjú
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magházba rejtett a genetikai anyagot tartalmazó magot termelő növények lassabb
folyamatában ugyanez a differenciálódás, szelekció történik, és hasonló, analóg folyamat
hozza létre a kovalens alapú fogamzást. Az egymásba keveredő részecskék vegyes állományú
új (túlélő) mezőt hoznak létre, amely fejlettebb és nagyobb sűrűségű, kialakuló magból, és a
körülötte szétszóródó, lebomló a környezetbe genetikai előanyagot, kapcsolatépítőket, szállító
részecskéket differenciál, akik az energiájuk leadása után visszafejlődnek, elszegényednek, és
ennek megfelelő kisebb energiaszintű, múltbelibb élőrétegbe, az aurába később
visszakerülnek. A szétszóródó és kisebb energiaszintre kerülő részecskék egy elég nagy
azonosságú része azonban az új mezőmag körül maradhat, és később visszaépülhet,
folytathatja az evolúcióját a megváltozott összetételű, az új és fejlettebb rétegben már
gyökeret verő utódmezőben.
Az impulzus három fő lehetőséget alakít ki.
Az egymással ütköző részecskék egy része a létrejövő hatásegyenlőségi neutronsíkon radiális
irányba kiszóródik, és ekliptikát, tömegfelezői térrészt, réteget hoz létre az ütközési pont
körül, a középpontjában a változás utáni új kezdőponttal (origóval) az ezentúl közös
együttáramlásba, életnek induló részecskéknek. E részecskék átlagos eredőjű fejlettségűek
maradnak, és bár megsérülhetnek, de előnyt is kovácsolhatnak az impulzusból, és olyan
túlélő, egymással új összetételbe keveredő, az elődeikhez hasonló, analóg utódokat hoznak
létre, amelyek bár átalakulnak, de a fejlettségük a szüleik fejlettsége körüli értéken marad. E
részecskék egy jelentős részének felbomlanak az előző kapcsolataikból, de szinte egyidejűleg
új kellő azonosságú, de egyedibb kapcsolatokba épülnek. A fogantatási, átszervezési
impulzusban az elődökkel azonos fejlettségre átszerveződő részecskék valószínűen később
csatlakoznak a még fejlettebb társaik irányítása alá került szerveződéshez, és testrészek,
nagyobb tömegbe fejlesztése felé szelektálódnak. Az életcsíra közepén az impulzus préselő
hatását kikerülni nem tudó, ezért a korábbinál nagyobb sűrűségbe épülő, préselődő és
együttműködésbe szerveződő részecskéknek a rájuk jutó térrészben a tömegsűrűsége,
korszerűsége és hatékonysága nő. Ez a részecskecsoport az egyediség és a nagyobb
bonyolultság felé fejlődik, és mivel a megszokottnál nagyobb lesz az egyedsűrűsége, a
keveredése, a fejlődése az időben gyorsul. Az életcsirából kifejlődő utódok nemcsak
gyorsabban fejlődnek, hanem a vezetői, az áramlási mintái lehetnek az impulzusban
átszerveződő és új életnek induló részecskemezőnek. A frontvonalban egymással ütköző már
korszerűtlen, elöregedett részecskék egy része nem tudja kikerülni az ütközést, és az impulzus
a halálukat és a felbomlásukat okozza. A nagyobb energiaszintű részecskék elhalása azonban
csak felbomlás, a kisebb energiaszintű részecskéik elpárolognak az impulzusba szerveződő
mezőkből, és a hasonló energiaszinten élő, analóg fejlettségű részecskék kisebb
változássűrűségű élőrétegébe távoznak. E részecskék térsűrűsége valóban kisebb lesz az
esemény után, tehát a bonyolultságban visszafejlődnek, és a hiányzó szétszóródó részecskék
tudása hiányozni fog a folyamatot követően alacsonyabb energiaszinten folytatódó
múltbelibb, visszafejlődő evolúcióban. A belső evolúció és az életegészség, a szimmetria
elromlása, a hegemónia kialakulása és a tudatfejlődés elfojtása rontja a nagyobb energiaszintű
rendszer impulzust elkerülési esélyét. Ha megnő a részecskék tudati és tömegi tehetetlensége,
azaz elöregszik a rendszer, és korszerűtlenné válik, romlik az esélye az impulzusok
elkerülésére. A szerveződési átalakulás tehát differenciál és szelekciót hoz létre. Miközben a
kellő élet és reakcióképes szerveződések a nem kívánt impulzusokat ki tudják kerülni, az
elöregedettek, a megbetegedettek kikerülhetetlen felbontó és korszerűsítő, a kisebb
energiaszintű részecskéket felrázó, a fejlettségük szerint szétválogató impulzusokba kerülnek.
A szaporodás = korszerűsödés, a már túl nagy azonosságú életállapot eltérőbb egyedibb
életállapot felé fejlődése.
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Folytassuk a gondolatsort, hogy mi történik az impulzust követően a nagyobb
részecskesűrűségűvé vált, gyorsabban korszerűsödő szerveződéssel. Az életcsírába préselődő és

ott összekeveredő részecskék csoportja a környezetnél nagyobb sűrűségű mikrokozmoszi
térrészt, egy új egyed életmagját, egy szerveződési életcsírát hoz létre, és a kicsi térbe
sűrűsödve elkülönül a hozzá képest a tudatfejlődésben, és a változás ritmusában elmaradó, a
lassabban változó környezetbe maradó, vagy és erre távozó részecskéktől. A nagyobb
egyedsűrűség, nagyobb változássűrűséget eredményez, ezért az ilyen magasabb impulzus
sűrűségű tereken áthatolás nehezebb. A környezetben áramló, tehetetlen, már túl nagy
lendülettel haladó, az áramlási irányukon, vagy és a sorsukon éppen nehezebben változtató
neutronok nem tudják elkerülni a teret, ezért áthaladás közben irányváltozást szenvednek,
áthaladás közben a tér belsejében nem tervezett impulzusba kerülnek, és tovább növelik az
egyed és a változás sűrűséget. A mező tömegsűrűsége és kisebb energiaszintű egyedszáma
növekszik, amely nemcsak magasabb belső impulzus sűrűséget, hanem fejlődési gyorsulást is
eredményez, a külső térbe került részecskékhez viszonyítva hamarabb történnek meg a
szükségszerű fejlődést eredményező változások. A környezetnél nagyobb fejlődés elérése
előbb utóbb a határok védelmét igényli, meg kell védeni a kialakuló egyediséget és fejlődési
előnyt a környezetben lévő egyre éhesebb, elszegényedő részecskéktől. A magasabb változás
sűrűséget, a felpörgő élettempót azonban az adott térrészben lévő öregebbek,
szimmetriahiányosabbak és a betegek már nem olyan jól viselik, ezért ők kiáramlanak a közös
mezőből, nyugodtabb környezetbe vágynak. A kiáramlók azonban egyben befelé áramlók más
térrészekbe, ezért hamarosan elterelődnek, és a saját korábbi életterük körül lamináris
körfolyamatba terelődnek. A régebbi élőhelyük körül keringő, radiális irányban szimmetriába
kerülő, de lamináris irányban nagyobb lendülettel áramló részecskékből kialakulnak a mezőt
védő határfelületek. A nagyobb tömegsűrűség és a környezetnél nagyobb fejlettség vonzza a
mezőbe a bevándorló részecskéket, a szegényebb környezetből részecskeáradat indul el a
fejlettebb mező térségébe. A beáramló alacsony energiaszintű részecsketömeg állandó
nyomása gravitációs nyomóerőt eredményez, amely a fejlettebb mikrokozmosz, az új egyed
térbeli összehúzódását, pontosabban nyomás alá helyeződését eredményezi. A tömeg
nyomása és a beépülők miatt a belső sűrűség is egyre növekszik. A nagyobb sűrűséghez
nagyobb változás sűrűség is tartozik, amely kiszámíthatatlanabb, nehezebben áthatolható,
időben magas változássűrűségű térrészeket, élőrétegeket hoz létre. Az áthatolás nehezülésével
egyre nagyobb az új mezők tér és áthaladást gátló, árnyékoló képessége, a rajta áthaladó
részecskék akadályoztatása, az áthaladás időben késleltetése. Az ilyen kiszámíthatatlan, túl
forgalmas életteret, települést sokszor könnyebb megkerülni, mint rajta áthaladni, ezért az
átutazóknak életakadályt képező részecske települést sokan elkerülik, de mások a rövidebb
utat választók radikálisabban próbálnak áthaladni az életakadályon. Az áthaladás előre nem
teljesen átlátható, állandóan változó környezetében azonban sok időben és a térben egybeeső
téresemény miatt, az áthaladni igyekvők sokszor akadályoztatásra, impulzusra kerülnek,
elterelődnek, és a gyorsabb út lassabb és nehezebben áthatolható úttá válik. Pedig a befelé
haladók az ellenáramlást nem nagyon észlelve éppen azért választják a rövidebb utat, mert
bíznak az időelőny és a fejlődési előnyszerzés lehetőségében. Az elterelés és a váratlan
életakadályok miatt azonban a rövidíteni igyekvők, a túl gyorsan fejlődést választók
rendszerint rosszabbul járnak a téridőben szabályosabb elkerülő út választása helyett.
A radiális út, az egyszerűsítés tehát statisztikai valószínűséggel, sokkal többször végződik
impulzussal, hátránnyal, nem betervezett mennyiségbe szaporodással. Ha jó Moetrius logikai
megközelítése, akkor a fogantatási impulzusban felszabaduló kellően nagy azonosságú
részecskék nem áramolnak el fényévnyi távolságokra, hanem a velük kellő azonosságú
környezetben maradnak, és idővel változássorozatot, életprogramot okozva visszatelepülnek a
most-már gyorsabban fejlődő, a legközelebbi rokoni részecskékkel rendelkező mezőbe. A
mikrokozmosz a betelepülőkkel egyedi fejlődésnek indul, de a betelepülők sokszor eltérő
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irányba fejlődnek, más pályákat választanak, és más életterméket fejlesztenek ki. Míg a
legfejlettebb részecskéket vezetőknek, tudósoknak választják, nevelik, ők a szerveződés és a
szervezettség vezetőségét képezhetik. Az időben és a tudatban gyorsabban fejlődők azonban
egyre neutrálisabbá válnak mások problémáira, és differenciálódás közben a közös
szerveződés fontosabb (Pl. agy) sejtjeibe épülnek, eközben az átlagos fejlettségűek, a
tömegépítés más – más területére szakosodnak. A még kellően nagy azonosságú de a tudatban
visszafejlődő és a fogantatási eseményt túlélő, receszív állományba kerülő, az irányítási
lehetőségektől megfosztott részecskék a szerveződés elmaradottabbja hátrányos helyzetbe
kerülnek, az ő energiáik gyakrabban a tudatban gyorsabban fejlődők javaiba épülnek. A
szerveződéseken belül ők lesznek a kihasználhatók, az arabok, a cigányok az elmaradottabb
és kizsákmányolható, félrevezethető kisebbség. E kisebbség azonban a fajtájával nagyon nagy
azonosságú, amely nem az egyediség felé, hanem a nagyobb együttműködő képesség felé
fejlődik, és más ritmusban értve, élve a környezetet, a hasonló analóg sorstársakkal, az életben
maradás érdekében sikeresebben működnek együtt.

A mikrokozmosz és a makrokozmosz kapcsolata:
Míg az önmagát egynek, egy egésznek, individuumnak tekintő egyéntől kifelé eső analóg
egyedek sokszorosa az 1 feletti számhalmazt, a makrokozmoszt, a külső környezetet jelenti,
addig a benti világ, a mikrokozmosz, az ötödik dimenziót, az 1 és a 0 közé eső értékeket. A
mikrokozmoszban élő alrészecskék az egyed 0.00001 stb. analóg törtrészét jelentik, amelyek
összessége együtt képez a többi nagyobb energiaszintű egyedtől és a környezettől is
elkülönülő egyént. Ha a szerveződés és a differenciálódás fentről kezdett osztódni, akkor az
első számú egyed kaphatta az isteni egyes értéket, és az osztódásából létrejövő, kisebb tömegű
feleződő, negyedelő, tovább osztódó utódai, egyre nagyobb, későbbi változatai emelkedő
számsort is kaphattak. Ez akár az osztódások, vagy és a későbbi változatok számára, vagy és a
kibocsátott frekvencia számára utalhat. Ha az élet folyamatosan gyorsul a nr. 1-es egyedtől,
akkor a frekvencia az újabb és gyorsabb változatokkal akár duplázódhat. Ha azonban alulról
épült tömegszámot jelenti, és a frekvencia a kibocsátott utódokra, és az eseménnyel
érintettekre utal, akkor a gerjesztésre választ adó rezgés válaszfrekvenciája, a változást
észlelő, visszajelző érintettek száma. Ha az első tudatosuló egyednek ítéljük a nr. 1-es számú
frekvenciát, amelyből még csak egy van, a válaszjelzés és a változás a frekvencia növekedése
felé, a szaporodás és az elporlódás növekedése fel, ha úgy tetszik a bomlás számai felé is
fejlődhetett. A frekvencia azonban utalhat a szerveződésben változó részecske egyedek, az
alszervezetek számára, amely esetleg egy időegységre vonatkoztatható impulzus
elviselhetőséget, azaz élethossznyi idő és esemény egységet is jelenthet…
Az életpiramis belül kisebb energiaszintű, gyorsabban fejlődő alszerveződéseknek tekinthető
egyedekből szerveződik, míg a vele közeli energiaszinteken, (tömegszámon, téridős fejlettségen)
álló analóg szerveződések egynél nagyobb számú halmaza a külső környezetben, az
életpiramis felsőbb szintjeit létrehozó, de lassabban fejlődő nagyobb energiaszintű, nagyobb
tömegszámú szerveződéseket hoz létre.
A külső környezet a makrokozmosz, a belső környezettel, a mikrokozmosszal analóg
élőrendszert hoz létre, amely az együttműködésbe, együttélésbe, egymásnak hatásokat feladó
és átvevő fogyasztói láncba szerveződött kisebb részecske szerveződések, (közösségek)
halmazaiból épül fel nagyobb energiaszintű egyedekké. A nagyobb energiaszintű, nagyobb
tömegszámú egésznek tekintett egyedekből hasonló analóg még nagyobb energiaszintű analóg
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szerveződési struktúrák épülnek fel. Az egyedeken belüli mikrovilág részecskéi azonos téridős

szerkezetben szintén kisebb egyedekből épülnek fel, amely szerveződések analógiáját,
megfelelését azonos természeti törvények, az együttműködéseket és a kapcsolatokat azonosan
lehetővé tevő fizikai és vegyi szabályok biztosítják. Az élőrendszert összekötő
szabályrendszerben vannak állandó, minden szinten azonosan működő törvények, amelyek
meghatározók, és vannak egyre kevésbé stabil, az időben és a térben is változó szabályok. A
jellemző kapcsolat, a rendszerek között az arányosság, csak eltérő térméretben, eltérő
tömegszámban és eltérő időfelbontásban jön létre. Az általunk megismert szerveződések
nagyobb felbontású vizsgálatával, nem ismerjük meg a részletek összefüggését, hanem a
látható felbontás növelésével egyre kisebb energiaszintű időben gyorsabban változó analóg
egyedeket kapunk. Amennyiben az egész együttműködő rendszer megismerése és megértése
az élet céljává válik, akkor nem a láthatósági felbontást, az arányokat megkülönböztetőségét
kell növelni, hanem a tudati felbontást, az analóg szintek közötti összefüggések, és a
sokszintű élővilág fraktálrendszerének az egymásba átmenetét szabályozó összefüggéseket.
Az élet megértésének a kulcsa nem az eseményekben, hanem az események egymáshoz való
kapcsolatában, az ok – okozat következmény rendszerében rejlik. Ez esetben bárhonnan
indulunk el, bármerre haladunk a megértésben, mindig a kicsiből a nagyobb rendszerek,
élőszintek felé haladhatunk, és ha odaérünk a megértéssel, akkor a részletek megértése
érdekében ismét a kicsi szintek mélyére kell hatolnunk. A telítettség kialakulása, vagy
csökkenése meghatározó az életrendszerben, és amely minőségből valahol alultelítettség
alakul ki, a máshol túltelítettségben, feleslegben lévő életforma azonnal az adott
életminőségben, frekvencián ellenhatást nem támasztó térrész felé fog áramlani. Ha tehát a
statisztikai valószínűségben valahol túl nagy telítettség alakul ki, ez a tér dualitása értelmében
azt is jelenti, hogy valahol ki kellett hogy alakuljon, egy éppen az adott minőségben
alultelített, alacsonyabb életnyomású állapot, azaz a tér állapotai mindig párosak, de vagy a
térben, vagy és az időben, esetleg a fejlettségi állapotában eltolt állapotban vannak. Ha azt
akarjuk elérni, hogy valamilyen áramlás alakuljon ki, a telített környezetben differenciát,
különbséget kell létrehoznunk. Ez a különbség a túltelített környezetben kialakított
alultelítettség, amely akkor alakulhat ki, ha a tér homogenitását valamivel megváltoztatva, a
jelen lévő részecskék egy részét segítve, más részét gátolva áramlásba hozzuk. Ehhez kölcsön
hatás, kölcsön energia adása, tehát befektetés szükséges, és ha bárhol a világegyetemben az
adott térben jelen lévő valamely minőség el és kiáramlását, azaz valamely minőségben az
alultelítettséget, a felértékelődést segíteni tudjuk, ez esetben a kialakult hatást fékező
ellenhatás következményeképpen, a létrehozott különbséggel máshol túltelítetté váló térből
azonnal megindul az áramlás az éppen sikeresen hiányossá tett minőségben. A folyamat
inverz lehetősége éppen ezen a törvényszerűségen hasonlóan működőképes, amelynek a
lényege, hogy ha bárhol az átlagos sűrűségnél, telítettségnél tartósan nagyobb telítettséget és
ezzel elértéktelenedést, túl nagy életnyomást hozunk létre, akkor mindig kialakul az élettér
egy más részén alultelített, nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb, de hasonlóan változó,
differenciált állapot. A létrehozott különbség azonnal ellenreakciót kelt, ki akar egyenlítődni,
amely a befektetett energiánál nagyobb ide-oda hullámzást kelt az áramlásba jött tömeg
tehetetlensége miatt. Ha kiismerjük a tér és a benne életszerűen változó hatáshordozók
természetét, akkor megismerhetjük az energia befektetéssel keltett hullámzás, energiaáramlás
tömegi vagy és tudati tehetetlenségként ismert biofizikai törvényszerűségeit. Egyrészt a jókor
adott azonos irányba halmozódó impulzusokkal nagyon magas energiahullámzás érhető el,
másrészt minden tömegi tehetetlenséggel járó ide-oda áramlásnak van levehető habi
tehetetlensége. A kialakuló lendület egy irányba irányítható, halmozottan kivehető, sőt
irányított körforgásokba is terelhető. Ez éppen olyan hatás, mint a szimmetriában lévő,
nyugodt és sík felszínű tó, vagy tengervíz. Ha az egyensúlyra, ideálisabb állapotra törekvő
közeget megváltoztatva a szimmetriáját különbségre módosítjuk, bármekkora különbséget
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hozunk létre, az mindig kiegyenlítődni igyekszik, de ezt nem tudja közvetlenül és
ellenhatások fékezése nélkül. Ezért alakul ki a nehezen csillapodó ide-oda hullámzás. Ha
nagyon megváltoztatjuk a harmadik dimenzió irányába, a víztükörre merőleges dimenzió felé
a víz szimmetriáját, akkor a tehetetlen hullámzás tovább tart, és viszonylag sokára csillapodik.
Ha ugyanezt sokkal kisebb sűrűségű közegben alakítjuk ki, követjük el, akkor a térben
kialakult hullámzás az idő dimenziójában sokkal hosszabbá és nehezebben kiegyenlítődővé
válik. Minél kisebb az a közeg sűrűsége, amelyben a hullámzást létrehozzuk, annál kisebb a
közeg csillapító hatása, azaz annál akadálytalanabbul, és az idő dimenziójában annál tovább
tart a különbség váltakozása, a mikroszintű élettömeg életáramlása. Ez a kicsi csillapítás
lehetővé teszi a majdnem ellenállás nélküli, nagyon kicsi egységnyi tömegű részecskékből
kialakuló közeg kifejlődését, amelyben a közegnél sokkal nagyobb közös tömegű, sokkal
nagyobb áramlási (és tudati) tehetetlenségű részecsketömeg idődimenzióban is igen tartós
áramlását. Amíg azonban a nagyon kicsi tehetetlenségű, aurával, (még kisebb részecskék
rétegeivel) körülvett részecskék, mint a cigarettafüst részecskéi, könnyedén ki tudják kerülni
egymást és a nagyobb életakadályokat, addig a sokkal nagyobb kinetikait tehetetlenségű
részecskék nehezebben kanyarodnak el, még nehezebben fékeződnek, és sokkal nagyobb
eséllyel egymásnak áramolhatnak, differenciálódhatnak egymáson. Ez nemcsak elporladást,
alak és minőségi, mennyiségi változást hozhat létre, hanem keveredést és a rétege eltérő
részecskéinek a szintjei közötti vegyülést is. Tehát a kisebb és a nagyobb lokális
részecskesűrűség másképpen fékezi le a kialakult különbségáramlást, a lendület és a tömeg, a
kinetikai erő, vagy és a dinamika áthelyeződését. A nagy tehetetlenség azonban nagy kinetikai
erővel párosul viszonylag kicsi tömeg, de nagy sebesség, vagy nagyon lassú sebesség, de
nagy részecskeszámú tömeg esetén. A következmények azonban a két eltérő esetben még
azonos dinamikaváltozás esetén is nagyon eltérőek, de megismerhetők és kiszámíthatók.
Az egymásban és egymás mellett is elhelyezkedő élőrendszerekbe áramló energia vagy
bentről kifelé, a kicsikből a nagyobb környezet felé, vagy ezzel ellentétes, a nagyobb
energiaszintű környezetből befelé a kicsik felé áramlik. A jellemző áramlás azonban egy
harmadik, egymás felé, a nagyobb azonosságú szervezetek, életbuborékok egymásra
hatásaként jobban észlelhető, jobban kölcsönható közel egyenrangú lehetőségei felé is
áramlik, azaz míg az elmenők vagy érkezők az eltérő rendszerek között eltérően
értelmezhetők, és másképpen észlelhetők, addig a kellő azonosságú, hozzámérhető fejlettségű
részecskeszámú, vagy analóg elosztottságú, nagyobb sorsazonosságú hatáscserék,
kölcsönhatások sokkal erősebben adódnak át, érződnek meg.
A nagyobb rendszerekben belül egyenletesen, igény és felhasználás arányosan eloszló energia
a nagyobb rendszer belső energia elosztásának az egészségét biztosítja, a kifelé elosztódó
energia egyenletessége a szervezetek külső környezettel való egészségét, szimmetriáját tartja
fenn. Ha bármelyik szimmetriája, azaz a belső környezetnek a külső környezettel kellően
együttfejlődése tartósan megsérül, vagy és eltolódik egymáshoz képest, akkor a lineáris élet
lehetősége elvész, és a fejlődésben lemaradó vagy leszakad, mint kellő azonosságú szervezet
elhal, vagy gyorsított iramban, makroevolúcióban fejlődve felzárkózik. Ha az élet szimmetria,
az együttfejlődési szimmetria egy szerveződésben elvész, a különbség növekedése mellett
energiahullámok alakulnak ki és az életegészség helyreállítása érdekében átszerveződés, az
elveszett szimmetria visszaszerzése, helyreállítása kezdődik.
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A határfelületek azonossága:
Hogyan jönnek létre az időben gyorsabban változó nagyobb változássűrűségű, magasabb
hőmérsékletű határfelületek, a környezetnél gyorsabban fejlődő potenciálgátak?
A sugárutak, közlekedési területekre, és köztes élő szektorokra, szegmensekre osztják a síkot,
az életszférát, és hasonlóan a teret is. A körutak a határfelületekhez hasonló síkbeli
képződmények, de azokkal ellentétben csak a síkban határolják le a különböző fejlettségű
életszférákat, míg az élőrétegeket elválasztó határfelületek káposztalevélszerűen, radiális
irányba is elkülönítik. A határfelületek és az utak elválasztják és tagolják a tér különböző
részeit, és nem mindig lehet megállapítani, hogy a határfelületeknél térbeli korlátoknál ki van
belül és kívül. A nagyobb határfelületek szélesebb élőrétegekké is növekedhetnek, amelyek
megnehezítik az átjárást, és a kisebb szervezeteknek akár nem hozzámérhető, áthatolhatatlan
akadályt is jelenthetnek, hozhatnak létre. A tudat fejlődősével az élet létrehozta a jelképes,
megértett korlátait, a tudat gátjait, és ezzel a korlátokat könnyedén átlépő gátlástalanságot.
A határfelületeket, a különböző fejlettségű életszférákat elválasztó közeghatárokat az jellemzi,
hogy a határfelület két oldalán lévő élőterületek lakói egyaránt használják, időben eltolva
párhuzamosan, merőlegesen és sokszor rézsútosan is átkelnek rajta, az akadályokat jól
ismerőknek szubjektívvé válik, és mint életakadály lebomlik. Ezek a térbeli és tudatbeli
határfelületek nemcsak elválasztják az élőzónákat egymástól, hanem kapcsolódást és
keveredési lehetőségeket hoznak létre, amelyeken a kevésbé forgalmas környezet nagyobb
azonosságú részecskéi nagyobb sokféleségben gyorsabban keverednek. Ha e határfelületeket,
munkaterületeknek, forgalmas piacnak, állomásnak, sokféle embert foglalkoztató, közös
helyszínre hozó munkahelyeknek, vagy a jellegzetes egyediséget tartó városokat, országokat
elválasztó határoknak tekintjük, ugyanez a lehetőség megnyílik e köztes felületen
keveredőknek. Ezek a felületek egyrészt lehetővé teszik az eltérő, de kellően analóg
szerveződések találkozását, információ cseréjét és összehasonlítását, azaz a különbség
valamilyen szintű viszonyítási lehetőségét is, de a legfontosabb lehetőség a kisebb és nagyobb
energiaszintű kölcsönhatások lehetősége, az információ átadás, a keveredés és a szerelem
impulzus és az egymásban elvegyülés többszintes lehetősége. Míg a már nagyobb azonosságú
otthonokban a vágy lassan fejlődik, inkább elhal, addig a határfelületeken a kellő mássággal, a
viszonyítást adó partnerekkel állandóan megújul. Aki állandóan utazik, a határfelületeken jár,
sokkal több életeseményben lesz része, időben és tapasztalásban, a tudatban gyorsabban
fejlődik. Míg az isten nagy azonosságú részecskéi helyhez kötött életet élnek, ezért csak
azokkal az eseményekkel találkoznak, amelyeket a változás szele éppen oda fúj, addig a
széllel szemben áramlók, a folyton utazók, az életesemények elé menők sokkal több
eseményben részesednek, gyorsabban fejlődnek.
Az eredetileg leginkább önmagukkal túl nagy azonosságú zsidók, miközben mindenhonnan
idegenként, jöttmentként, élősködőként kiszorulva keringtek közép Ázsiában, keresték a Kánaánt, sok
nemzet közötti határfelületet bejártak, sok nemzettel keveredtek, ezért a keringési, kölcsönhatási idő
alatt, időben több eseményben vettek részt, mint a letelepedők, és sok dologban, a tudatban
gyorsabban fejlődtek. Kihasználták őket, elszegényedtek, de megtanultak minden körülmény ellenére
alkalmazkodni és életben maradni, az életükért minden lehetőséget megragadni. Bár nagyobb saját
töltésűek, mint a környezetben lévő egyéb nemzetek fiai – lányai, és ezért csalafintábbak, de ők sem
teljesen azonosak, közöttük is vannak szegények, elmaradottak és tudatlanok, az életüket épphogy
tengetők, és az egymást követő életekben genetikai tudással feltöltődők, nagyobb saját spinnel,
tudattöltéssel rendelkezők.

A határfelületek, az időben nagyobb stabilitású, kevésbé változó életzónák, élőrétegek
egymással érintkező, egymásba átérő közös felületei, a közlekedő, a kölcsönhatást átadó,
átvevő életterek, munkaterületek, míg a közöttük lévő időben kevésbé változó, kiszámítható
életzónák a lakásra, életre alkalmasabb területek. Az idegen kultúrák és szokások között a
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hatáscserére alkalmasabb áramlások néha lefékeződnek, a határok lezáródnak, máskor a
sikeresebb kommunikáció időszakban megnyílóak, könnyebben átjárhatók, a kialakult
különbséget csökkentők, ezzel a határmenti áru és hatáscsere lehetőségét növelők. A változás
sűrűségben kisebb energiaszintűek nyugalmasabb lakóterületei a családi otthon, ennél
nagyobb energiaszintű, nagyobb létszámú közösségek a települések, a lakónegyedek, a
városok és az élőterületek településrendszerének a szövevénye. Ismert, hogy ezek egymásba
érnek, átfedéssel egy folyamatos és nagyobb energiaszintű, sokszínű életteret, környezetet
hoznak létre, de ami az egyik szerveződésnek nagyobb változássűrűségű munkaterület, addig
az a másiknak akár otthon is lehet. Példa egy bejárónő, vagy egy kertész munkaterülete, mások
lakóterülete is lehet, míg e lakóterület részecskéi mások otthona körül, vagy éppen azok alakításában
vesz részt.

A térben lévő életterületeket, az élőrétegeket határoló magasabb változássűrűségű
határfelületek tehát inkább a szélesebb és nyugodtabb térrészeket elválasztó, összekötő
közlekedési és munkaterületek. A termoszféra is ilyennek tekinthető, míg a bioszféra a
fejlettebb és időben gyorsabban változó, sikeresebben de szabályosabban keveredő részecskék
természetes pihenést is segítő egzotikus élőterületét jelentheti. A termoszférán kívüli
határrétegben, a hidrogénszférában, a hidrogén fejlettségű, átlagos tömegszámú, energiaszintű
részecskék változását lehetővé tevő élőréteg található, amelyben még gyermektelen fiatal
elektron, - proton-párok, és tehetős atomcsaládok élik a mindennapi életüket. Jellemzően ez
az, az élőréteg, amelyben a bolygónk belső sokkal nagyobb változássűrűségű rétegeiben a
protonszintig, vagy még ennél is kisebb tömegszámú, felbontódó, a nagyobb bonyolultságú
élő anyagból kirepülő, már megfiatalított részecskék hasonlóan fejlett, de a távolabbi múltból
jövő társakra találnak. Az új párok jellemzően az exoszféraként ismert élőréteg alatti
övezetben élik az éppencsak elkezdődő családi életüket. Az exoszférában
lendületegyensúlyba került, és nagyobb tömegbe (családba) egyesülőkre már erősebben hat a
külső térből befelé áramló, a gravitációt eredményező, a lendületszimmetriával még nem
rendelkező neutronok folyamatos fejlődésre késztetése, a fejlettebb élőrétegekbe költözésre. A
proton-párok fiatal asszonyai valószínűen folyamatosan rágják az ifjú férjek fülét, a jövőről
való gondoskodásra, a gazdagodásra és több energia szerzésére serkentve, családi otthon
építésére. Az exoszférát elhagyó és az időben gyorsabban változó fejlettebb élőrétegbe
költözők, vagy és a létszámban és az energiaszintben, a hatóképességben is fejlődő ifjú
családok folyamatos és gyorsuló áradata, szaporodásra készteti a Hidrogén fejlettséget már
elhagyó családok, (nagyobb energiaszintű szerveződések) elektronként ismert, kisebb
energiaszintű alszerveződéseit. A gerjesztettebbek násza, tömeges szaporodása északi fényt
(foton részecskék kibocsátását) eredményezi az exoszféra alatti E1-F1 stb. rétegekben,
növelve a réteg tömegsűrűségét, folyamatos változásra, és a differenciálódás után e réteg
elhagyására késztetve az itt élőket. A felső északi fényt, nagy tömegű foton gyermeket
kibocsátó élőrétegben az itt élő hidrogén fejlettséget elhagyó, most-már nem gyermektelen
protonpárok a termopauzaként ismert határfelületen keverednek, torlódnak, differenciálódnak
a náluk is nagyobb változássűrűségű alsóbb élőrétegben élő családokkal. A Termopauza olyan
kevésbé aktív, tél szerveződési időszakot jelentő, hideg, kevésbé lakott, esetleg túl nagy és
más irányba rendezett határ-menti kölcsönhatási zóna, határfelület, amelyen szintén
jellemzően lamináris áramlásban gyors neutronok közlekednek kerületi irányban. A
határokon, radiális irányban kevés út vezet keresztül, amelyek inkább zöldhatárnak, az eltérő
rétegben élők által kölcsönösen védett határzónának tekinthetők. E határon áthaladó, ingázó,
itt közlekedő, dolgozó, most-már többgyermekes hidrogén családok elérhetik a Hélium és
(vagy) a Lítium fejlettséget. A Termopauza alatti (belsőbb) életszférában a fejlődés felé
haladó most már Hélium és Lítium fejlettségű szerveződések, (családok), a termopauzán
áthaladáskor ismét eltaláltatnak az Ámor nyilával, e határfelületen lamináris irányban keringő
kisebb energiaszintű gyors neutronokkal, (a határt védő katonákkal) amelytől a szféra (idő és
azonossági határ) alatt ismét tömeges gyermekáldás, neutron, és az alszerveződés elektronok
szaporodásából foton kibocsátás történik. A nagy tömegű foton gyermek, (a családok elektron
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alszerveződéseinek a szaporodásakor született kisebb energiaszintű részecskéinek)
kibocsátásával járó szerveződési időszakot a bolygónk középpontja felé haladva, elhagyva
ismét északi fényként gerjesztő, nagyobb változássűrűségű élőrétegbe érünk. A magasabb
változássűrűség, a területen, élőrétegben, határfelület közelében folyó gyorsabb élet ismét
növeli a tömegsűrűséget, és még gyorsabb változásra készteti e határfelületen keveredő,
szaporodó fejlődő szerveződéseket.
A termoszféra külső határa akár a késői tavasz, de még inkább a nyár szerveződési állapotnak
is tekinthető, amelynek a közepén már nyár állapotban tombol a változás sűrűség, és a sok
impulzus által kifejlődő magas a hőmérséklet a 2000 C fokot is eléri. Ez nagyon magas
impulzus sűrűséget eredményez, amelyben forr a szex és arat a halál, de szimmetriát és lépést
tart az ifjú és fiatal részecskék születésével. E rétegben éri el a gyorsan meggazdagodó, kevés
fogyasztóval és sok szabad elektron termelővel rendelkező Lítium a Berillium fejlettebb és a
Bór, a tömegben még fejlettebb, nagyobb részecskesűrűségű állapotát, de ezután
elszegényedés és visszafejlődés következik, a szén és a nitrogén és az oxigén állapotban a
tömegsűrűség csökken, az elektronhiány fokozódik, és egyre kevesebb termelő részecske jut a
kitáguló, de kiüresedő életbuborék terek változással kitöltésére.
Ebben a rétegben sokféle fejlettségű együttélésbe szerveződött közösség található, feltörekvő
gazdagodó, a bonyolultság felé fejlődőkkel éppen úgy telített e réteg, mint vesztesekkel,
elszegényedőkkel, kisebb energiaszintre visszabomlókkal, közben felfúvódó és külsőbb
rétegekbe visszaáramló, vidékre költöző, a változtató képességükhöz képest túl nagy térrel
bíró felfúvódókkal. A rétegben megjelenik a Nitrogén és a nagy redukáló képességű,
elektronban már szegény oxigén (forradalmár) (csapodár, biszexre hajlamos) fejlettséget elérő
szerveződési állapot. A térben tehetős, de a részecskében szegény oxigén erős hajlandóságot
mutat a hidrogén fejlettségű szervezetek felvételére, egyszerre két szerető egymástól kellően
elszigetelten megtartására. A két vetélkedő hidrogén közösség, mint a kellően szabad téri
piacra behatoló nagy életversenyre kell a részesedés és az Oxigénben kifejlődő közösség,
vásárlóerő megtartásáért. Az élőréteg e részén az ősz szerveződési állapot, a lebomlás
megerősödése alakul ki, az enyészeté, a halálként és újjászületésként ismert szerveződési
évfordulóé. A visszafejlődés az Oxigén állapotban a visszafejlődés a nagyon szegény és
erősen maró hatású, szinte mindet, még az üveget is megemésztő Fluor állapot felé
folytatódik, amelyen már olyan nagy az elektronhiány, az élőréteg feszültsége, hogy szinte
robbanásra készre porlódott állapotban van a szervezetek élettere, mikrokozmosza. Az
élőrétegben még együtt van a gazdag és még elektronban (energiában) dús, jó belső
energiaelosztású szén és a már elszegényedett, kizsákmányolt oxigén. Csak egy Matuska
Szilveszterre, egy nagyobb méretű neutronra van szükség, csak egy szikrára és kitör az
élőréteg forradalma. Az időben haladó, de visszafejlődő élőréteg a legnagyobb feszültségű
állapotban éri el a következő olyan határfelületet, időzónát, téridőbeli kereszteződést,
amelyben szintén lamináris irányban keringő, határréteget építő neutronok áradatával kell
számolni. Ha ezt a felületet olyan ütközési zónán kitört forradalomnak, háborúnak tekintjük,
amelyben az egymás mellett lévő, különböző fejlettségű, és különböző gazdasági állapotú
élőrétegek lakói, a túl nagy különbség, a túldifferenciálódás miatt egymásnak mennek,
valószínűen nem járunk messze a valóságtól.
Az eddigi lineáris élet felgyorsul, és nemlineárissá, sokkal nagyobb eseménysűrűségűvé válik.
A feszült állapotban az egymásnak menő élőrétegek lakói elporlódnak, elgázosodnak, és az
öreg szervezetekből lebomolva elérik a neon nemesgáz neutrális, határozatlan, hatóképtelen
és cselekvőképtelen fejlettségi állapotát. A térségben lévő élet nagyobb része elporlódik,
elgázosodik, a nemesgáz átszerveződő állapotába kerül. A forradalom, vagy háború megteszi
a maga hatását, az öregek és a korszerűtlen, hegemón, nagyon szimmetriahiányos
szerveződések elhalnak, lebomlanak, de az elektronok a fiatal és életképes szerveződésekbe
átépülnek. Miközben arat a halál, Kupidó nyila is szaporábban dolgozik, és sok új
szerelemben a lebomló nagyobb energiaszintű közösségekből, sikeresebben együttműködni

209
képes fiatal, a kifejlődő változáshoz, az új környezethez alkalmazkodni tudó új szerveződés
fejlődik ki. A forradalom, a háború véget ér, az elosztás javul, a feszültség kiegyenlítődik.
A fejlődés felé haladó élőrétegekben, a lamináris téridőbeli határfelületeken átvergődőknek
lezárul egy fejlődési periódus, az anyag és a nagyobb bonyolultság felé haladó életfejlődés
egy magasabb energiaszintű periódusba ér, ismét elkezdődik a bonyolultság növekedése, az
élet megértés felé fejlődésének a továbbépítése. Az életfejlődés bonyolultsága e rétegben a 3
periódusba ér. A megnyugvó és ismét hitet kapó élet tovább épül, a népesség tovább
gyarapszik, és újabb lineáris fejlődési időszak, egy új tavaszciklus kezdődik. Az élet
bonyolultsága e rétegben eléri a bennünket is felépítő, szuperorganizmussá szervező emberi
fejlettségi eredőt.
Ha visszagondolunk a már megismert élőrétegekben az élet által megtett fejlődési útra, a termoszféra
alatt ismét időhatár, határfelület található, amely alatt ismét nyugodtabb az élet, a szaporodás
folytatódik és ismét északi fényként ismert jelenség, az atomi szerveződéseknél kisebb energiaszintű
elektron szerveződések tömeges szaporodásával népesség növekedés történik. A termoszféra alatti
északi fény az elektronok tömeges impulzusaiban keletkező foton gyermekek keltik, e rétegben a
kisebb energiaszintű, nagyobb azonosságú részecskék szaporodnak, ők keresik a bonyolultság
továbbépítésének a fejlődésben elakadt lehetőségeit.

A mezopauzával (határfelülettel) lezárt élőrétegek alatt további összetettség fejlődik,
összefoglaló nevén a Homoszférában, Mezoszférában, a Sztratoszférában és a Troposzférában
hasonló analóg életszerveződés folyik. Ezek a szerveződési állapotok, életszakaszok a
szerveződési tavaszt jelentik e rétegbe átjutó, a bonyolultság felé haladó, a környezet
változásánál magasabb esemény-feldolgozó képességű szerveződéseknek, de a szerveződési
őszként értelmeződnek a kifelé a lebomlás és az elszegényedés, a hatóképesség csökkenése
felé fejlődőknek. A tömeg és a változás sűrűség az egymáson belül, a bolygóközponthoz
közelebb lévő élőrétegekben egyre nagyobb, az élet és a fejlődés felé haladók nyomása egyre
nő. A Neutroszférát, a bioszféra külső záró rétegét elérve a hőmérséklet ismét emelkedik, a
fejlettség eléri a biológiai nyár, a gyorsabban fejlődő élet állapotát.
A változás sűrűség növekedése e rétegekben is érleli a maga gyümölcseit, az élet felvirágzik
és fogyasztható, de a náluk kisebbeket, fejletlenebbeket is fogyasztó nagyobb energiaszintű
élettel telik fel. A lineáris fejlődés lehetősége, a bioszféra alsó határáig, egy még nagyobb
változássűrűségű, tömegfelezői élőréteget lezáró határfelületig folytatódik. Itt a fejlődés ismét
eléri a szerveződési ősz állapotát, a feszültségben feltelés, túlszaporodás és a forradalmak
érlelése várható. A termoszférától kezdődő lineáris, folyamatosan befelé áramló, egyirányú
életnyomás alatt változó élet lehetősége itt csökken, a változás sűrűség az időben növekszik,
és az élettér feszültsége és hőmérséklete egyre emelkedik. Ez fokozza az impulzus sűrűséget,
az élet differenciálását, a rétegben élők ismét túl szegényekre, átlagosabbakra és a tömegben,
a változtató képességben túl gazdagokra bomlanak. Az élet gondviselői kötelezettsége, a
fejlettséggel és a bonyolultság növekedésével tovább növekszik, és a sok jószág, részecske
felett megfelelően gondviseletet ellátó szervezettségek hatóképessége, együttműködése az
ilyen együttműködésben, gondviselésben eredménytelenebb analóg szervezetekhez képest
növekszik. Az azonos rétegben a túldifferenciálódással túlnő a feszültség azon a határokon,
amelyet az élet még lineáris változással meg tud oldani, újabb nemlineáris évforduló,
sorsforduló, periódusváltás közeleg. A Nátrium, magnézium, Szilícium, Foszfor, Kén,
(halogén) állapotot elérő életszerveződési bonyolultság ismét elektronhiányos,
cselekvőhiányos lesz, ismét jelentősen lecsökken a dolgozók száma és nő az eltartottaké, az
eltartókat kihasználóké. A rétegben túl sok öreg, már eltartandó és túl sok fiatallá, még
eltartandóvá fejlődő, kezdő részecske közösség terheli az egyre kevesebb átlagos állapotú,
még teherviselő-képes szerveződéseket.
A bioszféra olyan élőréteget, életteret jelent, amelyben a felette, tőle az azonosságban kijjebb
álló alacsonyabb változássűrűségű, rendezettebb, kiszámíthatóbb rétegekből a nagyobb
változás sűrűség felé fejlődő, befelé haladó élő szerveződései keverednek a mélyebben,
beljebb fekvő kaotikusabb, nagyobb bonyolultságú élőrétegeknek a lakóival. Itt éppen úgy
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jelen van az energiára mindig éhes oxigén, a nitrogén és szén, mint az energiában már náluk
dúsabb Nátrium, Magnézium, és a kiegyenlítettebb energiájú ezért képlékenyebb, az
elektroncserére, együttműködésre sokkal hajlamosabb alumínium, és az oxigénhez képest a
változtatóképes részecske energiában gazdag foszfor és a kén. Az élőrétegben a fejlődés felé,
a nagyobb tömegsűrűség felé haladva ismét robbanóképes, eltérő energiaszintű, egymással reakcióra
képes elegyet, egymásban nem oldódó, túl szegény és gazdag, közvetlenül nem kölcsönhatóképes keveréket
kapunk, amelyhez egy közelgő esemény, periódusváltás adhatja a sorsfordulót kiváltó szikrát,
hogy az élet az Argon nemesgáz, határozatlan és cselekvő képtelen semleges állapotába
kerüljön. A bioszférában keveredő sokféleség, vegyes állományú szerveződésekbe épül,
amelyekben még kiegyenlített a szegény és a gazdag, az oxigén, a Nitrogén a szén és a
nagyobb energiasűrűségű fejlettebb anyagok aránya. Az élettér hőmérséklete azonban ismét
növekszik, a biológiai sokféleség fejlődése kezd megtorpanni, a tudatban elmaradó fejlődés
nem képes bevenni a gazdagabb alsóbb élőrétegek jól védett bástyáit. Az életszféra
részecskesűrűsége és változássűrűsége már exponenciálisan növekszik, a szerveződési ősz
állapotában a harag és a must már erjed, a beérett gyümölcsök neutrális határőr részecskéi már
alig tudják a szerveződési határok között tartani, a mikrokozmoszukból kitörni készülő nagy
azonosságúak hatalmasra duzzadt belső feszültségét. Az életidő és rétegváltás, a negyedik
periódus sorsfordulója, és az életünket alaposan felforgató téridős esemény közeleg.
A bioszférai határréteg alacsonyabb hőmérsékletű és valószínűen kiegyenlítettebben változó
pihenő területet, lakóövezetet jelent azoknak a részecskéknek, amelyek a külső, vagy a
belsőbb izotróp határfelületen védik e rétegnél nagyobb változássűrűségű belső rétegeket,
Földet, és a fejlettebb alszerveződéseit. Míg a kevésbé fejlett nagy tömegnek a nagyobb
változássűrűségű, nagyobb esemény feldolgozó képességet igénylő fejlettebb rétegekbe
bejutását a határfelületek, a közeghatárok, a potenciálgátak, a tudati gátak, és a belső rétegek
túl magas változás sűrűségű, nekik nem megérthető eseményei akadályozzák, ugyanezek nem
jelentenek különösebb akadályt a már nagyobb fejlettségen, bonyolultságon lévőknek a
kevésbé fejlett életzónákba, kifelé igyekvőknek. A fejlett és gyorsabban változó életet
megunók, elfáradók, az átlagosnál több változtató képességgel rendelkező szervezetek
gondviselésben eredményesebb, vagy csak jobban elismert szerveződései, néha kijárnak a
kevésbé változó, nekik egzotikus, az élőrétegükhöz még a múltbelibb állapotban változó pihenő
övezetekbe, ahol azonban Ámor és a Kupidó nyila eltalálhatja őket, szerelembe eshetnek a
gyorsabb fejlődés felé befelé haladókkal. A Neon, túlgerjesztett második periódusvégi
szerveződési állapot után az életsűrűség átmenetileg csökken, de ezután gyors fejlődésnek,
lineáris szaporodásnak indul, az egyre nagyobb részecske és változás sűrűség felé. A
magnézium és az alumínium állapotában éri el a rétegben (életperiódusban) elérhető
legnagyobb szimmetriában változó tömegsűrűséget, hogy azután ismét kiégés, majd
visszafejlődés következzék a halogén szilícium, a Foszfor és a Kén, majd a Klór testvér és
részecskegyilkos állapota felé, hogy a 3. szerveződési ciklus lezárásával ismét határozatlan
nemesgáz állapot, a ciklusváltás nemlineáris következményeinek az elgázosodásával az
Argon állapotra fejlődjön az élet.
Az egymásban lévő határrétegekben, eltérő ritmusban folyó élet zajlik, amelyekben
egymáshoz viszonyítva is eltérő állapotban van az élet szerveződése. Míg a bioszférán most a
szerveződési őszbe fordul a sorsunk, addig a termoszférán a késői tavaszból a forrongó nyárba
átmenet során a kis energiaszintű részecskék tömeges felszaporodása, erős osztódási és fúziós
tevékenység folyik. A termoszférán kifejlődött káosz és magas áthatolóképességű tömeg
halad az élőrétegünk felé, a változássűrűség erősödik, és a mezőnk mélyéről visszaforduló,
visszatükröződő, már anti irányban fejlődő közelmúlttal találkozik, ezek keveredése fejleszti a
jelent és a közeljövőt. Az évforduló után a Kálium és a Kalcium magas energiaszintű, sok
változtatóképes fiatal részecskével lendületesre fejlődő, kiegyenlített elektronállapotú

211
életszerveződési szakasz következik, amelyet a félfémes állapotok után az elektronokat jól
cserélő, sokkal nagyobb szimmetriában jobban elosztó fémes szerveződési állapotok
következnek.
Ha a külső térben, a termoszférában a változás sűrűsödik, az idővel később a szétáramló élet a
belső térben is növelni fogja a változás sűrűséget, és bár ez még látszólag kiegyenlítettebben
változik, de a kaotikus atraktort nem kerülhetjük el. Az időnk gyorsulása, a ritmus feszülése e
két hatásnak, - a korábban befelé jövő és már a pokoli valóság megismerése után,
elbizonytalanodó. A közös isteni izotróp élettér felé visszaforduló, és a most befelé jövő
változássűrűsödésnek az - élőterületünkön, az élőrétegünkben, a terünkben és időnkben
történő összegződése, az élőrétegünkben gyorsuló impulzus sűrűség növekedésének az
eredménye. Az emberiség lemaradt a tudatfejlődéssel, nem érti a körülötte történteket, ezért
nem fogja tudni megérteni, és kivédeni az általa meg nem értett eseményeket. A
tapasztalatokkal fejlődő tudat, csak az oksági rend alapján képes megkülönböztetni a számára
jó és a kedvezőtlen eseményeket. A már megismert, átélt, és ezért megértett negatív hatások
ismétlődéseit már fel képes ismerni, a megértett életzavart már fel tudja dolgozni. Ha a
feldolgozó képességünknél, nagyobb, még nem ismert gyorsasággal változó eseménytérbe
érkezünk, fejlődünk, nem tudjuk feldolgozni a meg nem szokott nagyobb változás sűrűséget,
időzavarba kerülünk és ennek a tartóssága esetén megbetegedünk, és elhalunk, felbomlunk.
Ha elmaradunk a természetes tudatfejlődéssel, a külső és a belső együttfejlődésével, az élet
szükséges szinkronitásával, nem tudjuk a körülöttünk növekvő káoszt, az időben sűrűsödő
életzavarokat kivédeni. A zavart csak áthárítottuk, a földbe temettük, az alsóbb, belsőbb a
fejlettebb élőrétegek felé továbbítottuk, de nem oldottuk meg, amely miatt azok lakói által
visszaverve a megoldatlan múlt most visszahat a jelenre. A szőnyeg alá söpört gondok, a kis
energiaszintű jelzések figyelmen kívül hagyása most visszaköszön, tördeli az időnket és az
erőnket, életzavart okozó energiahullámot, magas változás sűrűségű, környezetváltozást
létrehozó állapotot tetőz az élőrétegünkben.
Az élet, a megtartható fejlődés nem engedi a gondok időbeni túl nagy eltolását, az
életzavarokat kivédő megoldások elcsúsztatást, mert azok idővel mindenképpen
visszaköszönnek, és a kelleténél jobban bonyolítják a későbbi életünket. Az együttfejlődés
mindenkor megköveteli, hogy az élőrétegünkbe befelé tartó hatásokat megértsük, a rosszakat
kivédjük, vagy elutasítsuk, és a kifelé kibocsátható, irányban és tömegben rendezhető
energiával ellensúlyozzuk. Ha az életenergiát, a hatóképes részecskéinket elpazaroljuk,
kihasználjuk, felbontjuk, a felsőbb élőrétegekbe hagyjuk távozni, amikor szükség lesz a
szorgos elektronokra, azok nem lesznek jelen. Az életenergia pazarlása, a szervezetlenség, az
energiapocsékolás bűn, amely a most élők, és az utódaink életminőségét súlyosan
veszélyezteti. A mikrokozmoszba beépült, a belsőnkben meg nem becsült energia, a nagyobb
azonosságú szorgos elektron alszerveződések meg nem becsülése, a bennünket elhagyó
elektronok hiánya miatt feledékennyé és erőtlenné tesz. Ha mindez a protonok energiaszintjén
történik, az erőtlenség nemcsak határozatlansághoz, hanem cselekvőképtelenséghez is vezet.
Ha az alattunk lévő rétegekben és bennünk élő, magasabb energiaszintűek támogatását
elpocsékoljuk, az életünket és a jövőnket, a meg nem tartható jelenünket is elherdáljuk.
Az idő, az érzés és a megértés, a tudás és a bölcsesség, a jog és a kötelesség szinkronitása
elveszett, az élet szimmetriát vesztő állapotban a lamináris életáramlásról nemsokára radikális
irányú életáramlásba fordul, és sokan elhagyjuk a négy dimenzióban már általunk is
megérthetően követhető élő réteget, a bioszférát, és nagy eséllyel az ötödik dimenzió, eggyel
több dimenzióban is egyszerre változó valóságának az élőrétegébe, a megismerési
lehetőségébe fejlődünk. Hamarosan elkezdődik sokunk számára a Mengyelejev féle
periódusos rendszer ötödik periódusa, de sokan visszafejlődnek a harmadik életszint, még
csak háromdimenziós változás megértését lehetővé tevő, időtlen állapotába.
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A határfelületek tulajdonságai:
A határfelületek azonossága:
Az ionos evolúció kezdetén a mezőkben keletkező impulzusokból kirepülő kisméretű
részecskék rajai rendszeresen utolérték az időben előttük kirepülőket, a térben lévő, az kitöltő
környezeti közeg határrétegei által feltartóztatottakat, az életáramlásban már elfáradtakat, de
még el nem porlottakat, a már öregebbeket. Mivel a később indulók, az éppen fiatalok már az
elődeik által kifelé áramlásba hozott, kifelé kellő azonosságúvá, (meghódított, engedékennyé, vagy
baráttá, szövetségessé) tett térben kezdték meg a kezdeti mezőkből, origókból a kiáramlást, ez
miatt a korábbiaknál, az elődeiknél mindig nagyobb sebességgel haladhattak, amíg utol nem
érték az előttük indulókat, vagy el nem érték a közös fejlettségük még kellően nem ismert
téridőbeli határait. Az egymást követő generációkra mindig jutott valamennyi felfedezni való,
az idegenebb környezetbe mélyebb behatolási, felfedezési, meghódítási lehetőség, annál is
inkább, mert közben a környezet is befelé áramlott a már meghódított, baráttá tett területeik
felé, amelyet ezzel megváltoztatva másabbá, érdekesebbé, minden generáció által
felfedezhetővé tett. Az sem lehetetlen, hogy a kiáramlók statisztikailag azonos, hasonló
lendülettel indultak az életnek, de az időben előbb indulók (az idősebbek) a korábban
megkezdett életutazás, és az élet küzdelmében a környezeti közeg ellenállása miatt hamarabb
kifáradtak, mint a fiatalabbak, amelyek ezért egy idő után nemcsak utolérték, hanem a
haladásban lehagyhatták őket. Az idősebbek által már kitágított, barátivá tett élettér határaira
érve, a még mindig túl nagy lendülettel érkezők fiatalos vehemenciával tovább tágíthatták,
fejleszthették az élettér azonosságának a határait, nagyobb aurára, eltartó, beszállító, védő
térmezőre, a közvetlen környezetre jellemző bonyolultságot, és a fiatalok egyre nagyobb térre
és időre terjesztik ki a kellő azonosságúvá tett saját mezők fennhatóságát. Miközben az egyre
jobban ismert, egyre nagyobb azonosságú, támogató, baráti részecskék között, szinte
ellenállás nélkül, egyre gyorsabban kijuthatnak a védendő, nagyobb másságtól a saját életteret
elválasztó határfelületekig, tehát a fiatalabb, még ellenállás nélkül áramolható életidőszakban
korábban érnek, egyre távolabb kerülnek a térben a kezdeti ponttól, a születési impulzustól, de
e távolságot egyre kisebb időegység, és egyre kevesebb impulzus ellenállás alatt teszik meg.
Mivel az élet első védettebb időszakában a későbbi generációk kevésbé porladnak el, minden
újabb generáció egy kicsit az elődeinél hatóképesebb állapotban érkezik az azonosság térben
táguló frontjára, ezért a maradék életidőben több elviselhető impulzus kivédésére képesek.
Valószínűen ez a generációkon át halmozódó kicsi többlet teszi a téridőben terjeszkedő életet
képessé a nagyon szélsőséges körülmények rövidebb ideig elviselésére, a már meghódított,
megismert élettér egyre barátságtalanabb, idegenebb környezetben is tovább tágítására. A
szélsőséges állapotú környezetbe behatolni képes fiatalabb generációk, az elődeik eredményes
védelme miatt egyre későbben kezdhetik az élet terhelését, ezért a valószínűen közel azonos
statisztikai esélyű elporladás is későbben következik be. Ez teszi lehetővé, hogy minden
későbbi generáció egy kicsit az elődeinél mélyebben behatoljon az izotróp, még ismeretlen,
csak részben felderített környezetbe, és tovább tágíthassa az elődei által már meghódított,
kellő azonosságú életteret, Ehhez azonban az élet fősodrába kerülő utódoknak egyre
gyorsabban kell áramolni, egyre gyorsabban kell a környezetben keltődő reakciókra
válaszolni. A gyors életáramlás lehetővé teszi a villámgyors akciókkal az életellenes
környezetekbe, a tűzbe, a gyorsabban változó életövezetekbe is a rövid időre behatolást, és az
egymást igen gyorsan leváltó részecskéknek az életben maradással történő visszavonulást.
Az élet gyorsul, és minatűrizálódik, az elődök által már kifelé áramlásra kényszerített, az
életre alkalmassá tett élettér tágul. A már saját rendezettségű, a kifelé, a kisebb ellenállású tér
irányába áramló környezet gyorsan áthatolható, akadálytalan, a részecskék alszerveződéseik
által már rutinszerűen megvédhető, ismert pályát eredményez. A fiatal részecskék egymást
követő nemzedékei tehát egyre távolabb repülnek ki, a hatásuk a térben és az időben egyre
nagyobb életkörre terjedhet ki. A bennünket is eltartó, élhető környezetet adó bolygómező
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fejlődik a csillaglét felé, míg a benne élő részecskék a generációkon át halmozódó
gyorsulással a fénylényi állapot és ritmus felé fejlődnek. A kirajzás mindaddig akadálytalanul
folyhat, amíg szemből, ellentétes irányból érkező, hasonló fejlettségű, szintén kifelé
terjeszkedő, nagyobb azonosságú, analóg, vagy már fejlettebb, vagy sokkal nagyobb tömegben
érkező részecskék az egymáson ellenirányú torlódással meg nem akadályozzák a kiterjedést, az
életbe befelé, (de a nagyobb azonosságú mezőkből és a kezdet pontjától a kifelé) haladást. Ha az
ellenérdekeltek tömege, lendülete, hite vagy fejlettsége nagyobb, sikeresebben áthaladhatnak
a hozzájuk képes kevésbé fejlett élőrétegeken, és benyomulhatnak a feléjük terjeszkedő
idegenek fejlettebb belső szféráiba. Ilyenkor az élettér, a visszavonulni, vagy más felé
terjeszkedésre kényszerülő szervezettségnek átmenetileg csökken, ezért a lendületi és a tudati
tehetetlenség miatt egy ideig torlódás és nagyobb impulzus sűrűség alakulhat ki az eddigi
áramlási főirány ellehetetlenülése, a továbbfejlődés ezen irányba képtelensége miatt, és az élet
irányváltozásra, új célokra kényszerítve visszaszorul a mező belső határrétegeibe. Ez ismét
növeli a tömegsűrűséget és a változás sűrűséget, ezzel a belső feszültséget és ezzel megnöveli
a más, éppen alacsonyabb életnyomású térrészek felé a kiterjedés lehetőségét. Az ilyen
áramlási zsákutcába kerülő szervezettségben egyrészt az áramlási és a tudati (kinetikai)
tehetetlenség miatt tartósan magas életnyomássá fejlődhet a régi célok felé áramlás
ellehetetlenülése, másrészt addig növekszik a belső nyomás és változás sűrűség, amíg az
lényegesen nagyobbá nem válik, mint a közben részben elöregedő környezet egy részének az
engedő nyomása. Ez a lehetőség hozza létre az új fejlődési irányt, hogy a már magas
életnyomású, torlódó térbe kényszerülők észlelik, hogy az általuk is túlgerjesztett, ionizált
térrészben valahol egyre nagyobb az elöregedés, a térnyomás csökkenése. Amely térrészben a
benne változó részecskék valódi lehetőségénél sokkal nagyobb az egységnyi változtatóképes
hatásra jutó térrész, azaz nem képes kellően magas változás sűrűséggel, kellő életnyomással
kitölteni a teret, azok az elöregedő térrészek, részecskében ritkább, felfúvódott életbuborékok
engedékenyebbé válnak. Ilyenkor a náluk sokkal kisebbre elporladni képes, nagyobb
áthatolóképességű, koncentráltabb dinamikával rendelkező részecskék egyre nagyobb
mennyiségben beáramolhatnak az életterükbe, javítva annak a töltöttségét, a változás
sűrűségét, az életnyomását és a fenntarthatóságát. Ezt a behatoló tömeges beáramlást
elsősorban térhódításként, invázióként, vagy a több energiát és kölcsönhatást átadó változatait a turizmus
lehetőségeiként ismerjük.
Ha az erők és a fejlettségi, tömegi, lendületbeli, hitbeli stb. eredők közel egyenlők, akkor az
egymáson torlódásban állóhullámok, egymással erőegyensúlyba kerülő nagy változássűrűségű,
de kellő irányazonosság esetén idővel összekeveredő közös határfelületek, határrétegek
alakulnak ki. Amely rétegnek nagyobb a belső feszültsége, amelyben nagyobb az élet
nyomása, az kiterjedhet a kisebb nyomású, kevésbé aktív, ellenállni nem képes élőrétegek
felé, azokat kisebb térbe kényszerítve, növelve a saját életteret és az azonossága térbeli
kiterjedését, csökkenteni ezzel az időegységre jutó változássűrűséget, a saját minőségében
kialakul életnyomást.
Az idővel mindenképpen nagyobb azonosságúra keveredő élőrétegek körül ott alakultak ki az
eltérő korcsoportokat, az eltérően fejletteket elválasztó vegyes, egymással jobban keveredő,
vagy ellentétes áramlási irányok esetén egymásról elterelődő, elporlasztóbb határrétegek, ahol
a fiatalabb, időben későbben keletkezett, az életáramlásnak később rajtolók nemzedékei
utolérték az előttük indulók, a kellő azonosságúakon torlódók rajait. Ráadásul az idősebeket
utolérő fiatalokkal megerősödtek a kifelé áramló, vagy lendületszimmetriában megtorpanó
frontok, amelyek még időben és a térben kifelé terjedő, egymást nem teljesen azonos
távolságban követő ekvipotenciális felületekké alakultak. A táguló gömbhullámokban távozó
életenergiával rendelkező vegyes részecske állományok kellő azonosságú hullámai azonban
elakadtak, azokban a szemből, a mezők felé tartó, a fejlődés felé haladó idegenebb, eltérő
környezetben kifejlődő, és velük éppen szemben áramló részecskehullámokban, amelyek még
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korábban, vagy más mezőkben keltődtek, más határrétegekből e fejlődési tér felé indultak,
vagy a tér valamely tartományában lévő más mezőkről ezen irányokba el és visszaterelődtek.
A nagyobb azonosságú térrészek között tehát nemcsak torlódó és egymásnak és a
továbbhatolásnak ellenálló, vagy éppen a keveredést kellően segítő határfelületek alakultak ki,
hanem ezek idővel nagyobb azonosságú vegyes határmenti élőrétegekké szélesedtek,
rendszeresen és periodikusan az állapotukban megváltoztak, kicserélődtek. Ezen kellően
keveredő határfelületekből kialakuló rétegek a nagyobb azonosságú, elszigeteltebb térrészeket
közrefogva olyan térbeli élethálóvá fejlődtek, amelyben a kikeveredett és szinte mindig friss
lendületű isteni azonosság a téridő tartományainak a lehetséges felületeit meghódítva
megismerték az életáramlás szerkezetét és működését, szabályait, és a természetben az élet
által is létrehozott törvényszerűségeit.
Ha az élet felé kiterjedő részecskehullámok közel azonos irányba tartva keresztezték egymás
útját, egyesülhettek, és bár kölcsönösen eltérülhettek, változtatniuk kellett az eredeti
irányokon és célokon, de a kiegyezés esetén közös eredőre kerülhettek, nagyobb tömegbe
épülhettek, vagy és egymásról elrugaszkodva eltérő irányok, új célok felé indulhattak a
természet meghódításának. Ha azonban a szemből hasonló lendülettel jövők 140- 220 fok
körüli kikerülhetetlen, ellenáramlást eredményező irányból érkeztek, a nagy sebesség és a
majdnem teljesen szemből érkező ellentétes irány miatt törvényszerűen háborúra és szelektáló
impulzusokra, fejlettségei erőpróbákra került sor, amelyben, a legjobb esetben is csak
torlódás, állóhullámok és állófrontok alakultak ki. A folyamatos részecskecserét eredményező
határfelületek tehát a környezetnél nagyobb változássűrűségű részei a térnek, amelyeken
magasabb változássűrűség, azonosabb az áramlási irány, a szervezettség, több impulzus és a
környezetnél gyorsabb fejlődés alakulhat ki. Azok az események, amelyek a kevés részecskét
tartalmazó, nem áramló térrészekben csak ritkán történnek meg, azok itt időben sűrűsödnek,
sokkal hamarabb kialakulnak. A folyamatos életáramlás megfelelő felismerései tették
lehetővé a radikális csillagirányok kifejlődését, amelyekben az egymás útját ideális esetben 90
fokos irányszög eltérésben keresztező körforgalmak szinte zavartalan áthaladási lehetőséget
hoztak létre a téridős melegfúziós csomópontokon, és a becsatlakozó rendszerű, azonos
irányokba sorolt, vagy és a 60 fok körüli, a forgalom áttekintéséhez még kellően alkalmas
irányokban be vagy kiáramlások között, eltérő irányú élet és hatáscsere lehetőségek fejlődtek
ki. Az élet megismerte, majd megtanulta hogy a kikerülhetetlennek látszó téridős
csomópontoknál, a librációs térrészekben vagy a térben, vagy az időben egymás elkerülését
segítő felül és aluljáró rendszer, DNS csomópontok alakuljanak ki, amelyekben a genetikai
kereszteződések mindig friss, lendületes életáramlásai fenntarthatóvá váltak.
A több mezőből kiáramló részecskék egymást időben és térben keresztező csomópontjai még
a határfelületeknél is nagyobb változássűrűségűek, itt a részecskeforgalom még nagyobb,
időben még sűrűbb. Nem véletlen, hogy itt több a nem szándékos impulzus, a közlekedési
karambol, és gyorsabban történik a fejlődés, de ennek az ára a gyorsabb elöregedés. A
határfelületek állóhullámainak a kereszteződéseiben, időben még gyorsabban fejlődő
hatásegyenlőségi állópontok, librációs pontok, pontosabban gyorsan változó, de a
térpozícióban a létrehozóik egymáshoz viszonyított helyzetéhez képest viszonylag
állandósuló, de a kisebb energiaszintű részecskékben sokkal gyorsabban cserélődő, egymással
analóg fejlődésű, látszólag állóterületek alakultak ki. Az ilyen térrész azonban csak abban áll,
hogy ott állandóan sokkal magasabb a változás sűrűség, több az életáramlást az azonos
arányokban maradó térponton fenntartó mező részecskéje állandóan és viszonylag
egyenletesen, gyorsan cserélődik. Azokat az is ismert állóterületeket, amelyek a térben
látszólag és egymáshoz viszonyítva állandó helyen vannak, de a belsejükben sokkal gyorsabb
a változás, időben változó részecskemezők megtelepedési helyeként, La Grange néven és
forgalmas librációs szabad életáramlást biztosító) pontokként, térrészekként ismerjük. A
mezőkben életként megismert nagyobb változássűrűségű, a térpontokon (területeken)
evolúciós fejlődési folyamatok követik egymást, amelynek megismerhető törvényszerűségei
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alakultak ki, amelyek egymásból következő állapotváltozási sorozatai e résztvevők által egy
idő után megismerhető változási törvényszerűség alapján tudatfejlődést, a hálózat
működésének a megértése után tudatfejlődést és megvilágosodást, az életáramlás
működésének és kifejlődött megoldásainak a teljes átlátását eredményezi. A
változómezőkben, minden lehetséges, de az élet szelektál, és az életellenes, kedvezőtlen
dolgokat, változásokat többnyire egy ideig sikeresen kikerüli, míg a statisztikai valószínűség
szerint az adott időben jónak tekintett értékítéletű dolgokat, hatásokat választva, az életnek
kedvező esemény nagy valószínűséggel, kicsi energiaszinten, illúziókban, elképzelésekben
bekövetkezik. Az időben fejlődő, nagyobb élőtömeget eltartó mezőkben azonban, elméletben,
kicsi energiaszinten, terv szinten, illúziókban minden lehetséges életvariáció kipróbálásra
kerül, de a gyakorlati megvalósításban, magasabb energiaszinten már nem minden lehetséges
élethelyzet kerül kipróbálásra, csak az együttműködésbe szerveződő életet nagy
valószínűséggel a megmaradás felé segítő életlehetőségek. Az egyre nagyobb
energiaszinten, de analóg módon az illúziókból kialakuló fejlődés tehát már nem
spontán, hanem a kifejlődött tudat által irányított, differenciált. Bár kicsi energiaszinten
még minden lehetséges élethelyzet bekövetkezik, minden lehetséges jó és rossz variáció
kialakul, a fejlődő tudat kiválogatja a nagyobb tömegű közösségnek hasznosabban megélhető
illúziók lehetőségeit, és ezzel meghatározza a fejlődés célszerű irányait. Ha azonban az
élőmezőkben a tér fejlesztését végző kis energiaszintű részecskék illúziói, a lehetséges jó
életvariációi kimerülnek, ha már minden lehetséges, és az életnek jó variáció kipróbáltatott,
felszaporodnak az azonosságok, az ismétlődések, terjeszkedni kezd az unalom és az infláció,
az elértéktelenedés. Ilyenkor az életet irányító, fejlesztő közös tudat lázasan keresi a kiutat a
nagyobb energiaszinten is zavarmentes életvariációk megtartására, új és jobb megoldások
kialakítására, ezért a még ki nem próbált, sokszor korábban elvetett, nem engedélyezett
életvariációk, áramlási megoldások is kipróbálásra kerülnek. Ekkor nemcsak az azonosságok
szaporodnak fel, hanem az egyediség olyan különlegességei is, amelyeket komplex
részecskéknek nevezhetünk. Míg a szelekció az egyediség és az eltérés felé folyik, addig a
kutatási irány az egymástól eltérő részletek keresése, olyan újdonságok kialakítása, amelyet
látványosságként, érdekességként, cirkuszként és kenyérként ismerünk. Ha egy az
életáramlást és a fejlődést irányító szerveződési szint elöregszik, és kimerülnek az élet
illúziói, azaz az életminőség elromlik, ha a tudatfejlődés megtorpan, már nem tud új nem ismert
termékekbe épülni, ismét kifejlődnek a különálló dolgok, a részletek közötti összefüggéseket
megértő, a hibafeltárást és a javítási lehetőségeket megismertető, a szaporodási és
differenciálódási folyamatot előkészítő, segítő, katalizátor szerepet vállaló komplexebb
részecskék. E részecskék már nemcsak az egyediség lehetőségeinek a részleteit ismerik,
hanem megértik az élet összefüggéseit is, és az életzavarokat feltáró, az életet javító, a kis
energiaszintű részecskék gyors szaporodáshoz szükséges előkészítő feladatokat is elvégzik.
Az életfejlődés ismét egy vízválasztóhoz, a Vízöntő fejlődési korszakába érkezett. Elértünk
egy nagyobb szerveződési ciklus végére. A már kellően fejlettebbek a még nagyobb fejlettség
felé szeretnének továbblépni, már régóta nem tudnak együttdolgozni a sokkal kevésbé fejlett,
időben leépülőkkel. A felgyorsult makroevolúcióban az eseményeket követni már nem tudó
nagy többség azonban csak a torlódást és a túl nagy életnyomást észleli, ezért a továbblépés, a
jó irányok megtartása felé serkent. Ez azonban csak azért teszi, mert ő még nem tudja, hogy a
korábbi jó irányok ma már a rossz irányba haladással az élet ellehetetlenülését
eredményezhetik. A még korlátozott megértő képességű, valamely egyediség felé szakosodott
tudatok az általuk már megismert régebben bevált jó dolgok felé és a visszalépés felé
serkentenek, a túl nagyra nőtt változás csökkentése, a fejlett élőrétegtől távolodás felé. Az
érzés ez esetben nem csal, és a tudati minőség felé fejlődőknél előbb megérzi, hogy melyik a
helyes, az életáramlást az új jó cél felé engedő irány. Valószínűen ez az oka, hogy a
szerelemben, a fejlődési irány és a partnerválasztásban nem a közös tudat, hanem a közös
érzésre hagyatkozik az élet, és a részecske közösség eredője által érzett jó irány mellett dönt.
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A komplex részecskék dolga az életzavaroknak a feltárása, bemutatása, és ezzel a hibák
megismertetése. A hibák megismerése lehetővé teszi azok kijavítását. Ha a hiba, a genetikai
variációk, az újdonságok, az ige és a gondolat idő előtti elfogyása, a tudatfejlődés lemaradása,
akkor a fejlődés a lineáris evolúció helyett a makroevolúció időben gyorsuló fejlődése felé
kanyarodik. Ilyenkor az öreg nagy és együttműködésre már képtelen szerveződések energiája,
részecske népessége elpártol, átcsoportosul, és felszabadulva a már rossz szimbiózis
kényszeréből, az egyediség sokkal kisebb energiaszintű egyedekben gyorsabban fejlődik, a
mikroélet sokkal gyorsabban szaporodik. Ha a nagyobb energiaszintű, elöregedett, már
gazdaságosan nem fejleszthető szerveződések felbomlanak, megnő a kis energiaszintű, eltérés
felé gyorsabban fejlődő lehetséges életvariációk száma, ebből könnyebben kiválogatható a
helyes fejlődés iránya. Mivel a mikroszintű evolúciók időben gyorsabban fejlődnek, ezért a
lehetséges változatok gondolati és energiaszinten kipróbálhatók, modellezhetők. A
szerveződésekben kifejlődött közös tudatok kiválogatják a fejlődés célszerű irányait, és a
tiltott, tűrt és támogatott dolgokat egymástól elkülönítik.
Ugorjuk egy kicsit vissza az időben, hogy a szerveződések, és a szimbiota
együttműködések miként alakultak ki?
Ha egy felrobbanó, vagy folytonosan kis energiaszintű de a tudatban már fejlett fiatal
részecskéket folyamatosan termelő, nagy változássűrűségű élőmezőből kiáramlanak e
részecskék, a kellő azonosságúak, a még jó együttműködő képességűek, az összetartók
egymással újraszerveződő élőközösségekbe, bion csomócskákba társulhatnak. Ha az ionos
energiaszintű, a kezdeti élettérből lendülettel elszálló részecskékre gondolunk, akkor azt kell
megérteni, hogy a szülői életterek mérete, bármilyen kicsi, sohasem nulla. Azok a felrobbanó,
vagy most-már megérthetően a környezetüknél relatív gyorsabban fejlődő, a térben átalakuló,
vagy fiatalok tömegét folyamatosan kibocsátó mezők, amelyekben időegységre nézve sok
impulzus történik, bármilyen kicsi energiaszintűek, nem nulla méretűek. A belőlük közel
azonos, a párhuzamosnál kicsit jobban összetartó közös irányban, azonos Vertex felé kiáramló
részecskék, még tehetetlen áramlás esetén is, egy életszakaszig tartó ideig a térben nagyobb
változássűrűségű, időben a környezetnél gyorsabban fejlődő térrészeket, út és genetikai
kereszteződéseket létrehozva keresztezhetik egymás útját, és ha kellően nagy azonosságúak, a
közösségeik keveredhetnek, több fraktálmélységben vegyülhetnek egymással, és kölcsönhatva
egymásra közös szervezetekbe is épülhetnek.
Az impulzusból közös, az elődnél kisebb, fiatalabb részmezőbe átépülés lehetősége
22. ábra:

Ha nemcsak egy lebomló, elöregedett térpontból, hanem több ilyen, egymásnak elöregedett
környezetet képező szervezetből lebomló részecskék, a közöttük lévő, közös librációs, az
életáramlást kellően engedő, éppen alacsonyabb életnyomású térrész, közös csomópont, Vertexként, új
és gyorsabban változó életáramlási térrészként kifejlődő közös cél felé áramlanak, az időben
tartós, a résztvevők által hozott közös szabályok többségi megtartása miatt, a többség által
kiszámítható életáramlás kifejlődését teszi lehetővé. Bár a mezőből az eredő főirányba
kirepülő, a környezethez még neutrálisabb, nagyobb lendületű részecskék a körülöttük azonos
irányba repülő, és a környezet áramlását azonos irányúra rendező részecsketársak védelmében
gyorsabban repülhetnek, áramolhatnak, de a tér közegének a közegellenállása miatt előbbutóbb elfáradnak, így a kacskaringósabb, kerülő utakon és lassabban haladó töltöttebb társaik
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egy idő után utolérik őket. A közös mezőkbe, utódba szerveződő részecskék közös,
együttváltozó élete addig tart, amíg a szülői, lebomló, átépülő részecske energiát adó mezőből
érkező folyamatos utánpótlás biztosítja a közös tömegbe épülést, az érzelmi szeretettel, jó
szóval, információval és a fizikai lendülettel is átadott hatástámogatást. A párhuzamosan
haladó neutrális részecskék azonban, ha a töltöttebb társaik nem kényszerítik őket, sohasem
épülnének közös mezőkbe, (csak nézik és elsuhannak a hasonló pályán haladó sorstársak
mellett), a kölcsönhatóképes irányba módosításhoz katalizátor, a semleges irányt, amikor kell
megváltoztató Kupidó részecskékre, ehhez az íves és a spirálpályákon áramló töltöttebbekre
van szükség. A közös tömegbe, utódba összeépülésre csak azoknak a részecskéknek van
statisztikailag nagyobb lehetőségük, amelyek valamelyik eredő irányába válnak ki, vagy a
töltötté válás során az első impulzusban megszerzett forgás a közös jó irány felé kanyarodó
életpályát eredményez. Az impulzusokban foganó részecskék egy része, mindig ellenkező
irányba áramlik, és a születési helytől, az origótól másik, kifelé ármaló irányba távolodik.
Később e részecskék irányát folyton változtató, a kezdőpont felé visszaterelő közegellenállás az
ellentétes irányú szerveződéseket egymás és a kezdőpont, a születési tér felé tereli, amelyben a már
egymással szemben haladó, polarizálódó, közben összeépült részecsketömeg ismét impulzusban
egyesül, differenciálódik, és az életáramlás során megszerzett információik, a tapasztalások is
összehasonlításra kerülnek. A folyamatot a párosodáskor megismert rekombinációként, a

genetikai állomány kereszteződőséből fakadó tulajdonságváltozásként ismerjük. A tükrös,
szimmetrikus de csak analóg szerkezetű élet tehát nem teljesen azonosan fejlődik, az
életpályák csak analóg, hasonló, de egymástól a kisebb részletekben jelentősen eltérő
lehetőségek. Az eltérő térben és időben, az eltérő körülmények között kifejlődő, eltérő
mágneses polaritású, (áramlási irányú), és most-már egymás felé áramló szerveződések,
nemcsak egymás megismerésére, és megváltoztatására, hanem az azonosság kifejlődésekor
életversenyre, újabb részletek felé szakosodásra kényszerítődnek. A differenciálódást
eredményező impulzusokban a fejlődést sikeresebben segítő megoldások közös mezőbe
integrálódnak, és ezzel a mező és a vezetése korszerűsödik, a külön-külön megszerzett
életvédő újítások, az egyediségek koncentrálásra, fúzióba, közös alkalmazásba kerülnek. A
mezők impulzusban átszervezett, nagyobb részecskesűrűségűvé, és magasabb változás
sűrűségűvé váló központjai tehát nemcsak gyorsabban fejlődnek, hanem előrébb látó fejlődési
mintát határoz meg a tudatban csak lassabban fejlődő nagyobb tömegnek. Amíg azonban az
impulzustér időben gyorsabban fejlődik, a tömegből kiváló, kiválogatott, egyediségbe szerveződött
fejlettek hiánya, a környezetet képező, maradó részecskék átlagának a visszafejlődését
eredményezi. A túl fejlettek és a túl egyediek kiválásával viszont a megmaradó, túlélő
visszafejlődők egymással párosodva nagyobb azonosságra kerülnek. Az egyszerűbb
részecskék közül kiváló, a más nyelvet beszélő, egyedileg fejlettebbek hiánya erősíti az
azonosságot, az együttműködést. A visszamaradók tehát egyidejűleg a nagyobb azonosság és
ezzel a jobb együttműködő képesség felé, az érzésvilág felé fejlődnek.
A Vörös cipellőkben nagyszerűen mondotta Szása, a táncos. Érezz!
A közösségekben kifejlődő túl fejlett, vagy túl nagy sűrűségű egyedek általában mást akarnak,
másképpen, túl bonyolultan látják a dolgokat és azok megoldását, sokszor nem értenek szót az
egyszerű, őket a bonyolultság építésében már követni nem akaró, nem képes részecskékkel.
Az ilyen túlfejlettek kiválása, eltávozása segíti a maradók kommunikációját, az érzéseken is
alapuló nagyobb azonosság sikeres együttműködését.
Az impulzusokban az ütközési síkra merőlegesen legalább két, de valószínűen több irányú
szétrajzás történik, amelyekből a részecskék statisztikai fele az egyik eredő irányba, míg a
másik fele a másik irányba elszálló testvéreivel, sorstársaival eltérő környezetbe kerülve épül
közös mezőbe. Az eltérő irányban lévő másképpen működő, térrészben, eltérő környezetben
fejlődők nagyobb rendezettségű, hidegebb környezetben nevelkedők, más szabályokat és más
alkalmazkodási követelményeket ismernek meg. Tehát az eredendően magas szimmetriájú
impulzus következménye mindig szimmetrikus irányt és közel szimmetrikus eredőt hoz létre.
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Az első impulzusban az azonos irány felé elhajló részecskék az életük során egy fejlődési
folyamatban egyesülve impulzus sorozatot, és tudatfejlődést eredményezve közös tömegbe
épülnek. Amíg tart az impulzusból, a közös elődből szétszóródott kellő azonosságú
részecskékből és a környezetből az utánpótlás, addig az élettömeg és a tudástömeg, a
hatóképesség is növekszik, az erő és a lehetőség gyarapszik. Ha az utolsó, a legtöbb
életeseményt, és a legtöbb élettapasztalatot szerző (ezért porlódottabb, finomabb
részecskékből szerveződő) azonos genetikájú, analóg eredő tulajdonságú utódok is
beérkeznek, a mező genetikai utánpótlása lecsökken, a dinamikus fejlődése, az életáramlása
lelassul. Ez az időben és kellő azonossággal bíró tömegben végesség, sokféle energia és
tömegszinten analóg genetikai programot működtet. Az élet lendületét csökkentő
közegellenállás látszólag felerősödik, de valójában csak a kellő azonossággal, közös céllal
bíró utánpótló lendület csökkenése miatt az életponttól kifelé haladás megszűnik, és az elért,
elterelődést létrehozó élőrétegben lamináris áramlássá alakul. Ezt a fejlettségi állapotot, a
legnagyobb élőtömeg lehetőségének, az erőtől és a tudattól duzzadó, a legnagyobb tudati
állapotú középkornak, az élet delének ismerjük. Az élet delén túl később beérkező, sok
tapasztalatot szerző, elporlódott, információs energiaszintre csökkent lendületű határozatlan
részecskék már nem a közös fizikai lendület, hanem csak a tudat fejlődését segítik, a
tömegnek nem adnak át a részletek megértését segítő tudásinformációt. Az erő és a lendület
az öregedés megkezdődésétől csökken, de a tudatfejlődés a kései beérkező, nagyobb
élettapasztalatot szerző részecskeporral még növekszik, védi a közös tömegbe összeépült
leszármazói utód életet. Ha a beérkező, és a közös tudatba a tapasztalati információt feladó
részecskék elfogynak, a környezet fékezésére, az ellenhatása kivédésére rendelkezésre álló
megoldási lehetőségek is lecsökkennek, a tudatfejlődés lelassul. Az életáramlás természetes
része a párosodás, az idegen nemzőtárssal közös szimmetriába kerülés, és ennek a
következménye a vegyes utód. Mivel azonban az első generációs utódok még közel 50%
azonosságúak, a második generációs unoka utódok már csak közel 25%-os azonosságúak a
nagyszüleikkel, ezért a harmadik együtt élő generációnál annyira lecsökken az azonosság, a
közös cél, az azonos akarat, tudás lehetősége, hogy a túl nagy genetikai másságú szakadékkal
rendelkező szervezetek többsége nem képes a többgenerációs szervezetekben együttélésre,
egymással együttműködésre. A szervezetben felerősödő ellenzék, azaz a mást akarók,
függetlenül a szervezet tömegszámától és méretétől idővel többségbe kerülnek, és mivel mást
akarnak, mint az addig dominánsak, elkerülhetetlenül megváltoztatják a közösség
fejlődésének, életáramlásának az irányát.
Ha a lendület és az azonos tudást erősítő tudati utánpótlás jelentősen lecsökken, a szerveződés
áramlását fékező, az életét bomlasztó, a környezeti ellenállását, ellenhatásának a kivédését
rontó tudatfejlődési hiány állapot következik be. Ha a genetikai információk, a beépült
probléma megoldási lehetőségek kimerülnek a mezőnek újabb genetikai anyagra, új ismeretre,
új megoldási lehetőségekre van szükségük az életáramlás megtartásához. Ehhez kellően
idegen, de még kellő azonosságú, kezelhetővé fejleszthető részecskéket kell bekebelezniük,
vagy ilyenekkel körülvenni magukat, amelyekkel a kisebb energiaszintű részecskéik genetikailag
kereszteződve más kivédési, életvédelmi lehetőségeket is megismerhetnek. Ha egy
hozzámérhető, analóg genetikai információval rendelkező részecske mezővel kereszteződnek
a térben és időben tartó út pályái, az elfogyasztott és beépített, a társulással kapott
információkkal a túlélési lehetőségek, esélyek javulnak, az életáramlás rendezettsége és
egyértelmű dominanciája még fenntartható, az életzavarok ismét kivédhetővé válnak. Ha a
beépülők kisebb lendületűek, tömegűek, hitűek, az elfogyasztó mezőnek nőnek az életesélyei, ha
azonban az idegen mező a nagyobb, összetettebb, fejlettebb, a kimerült, az életutat bejárt, és
már fejlődni nem képes szerveződésből a beépülők által elfogyasztásra kerülő áldozat lesz. Ez
esetben az ő információja segíti a beépült egyedi tapasztalatokkal a nagyobb energiaszintű, őt
elfogyasztó részecskék közös mezőbe szerveződő tömegének a túlélését.
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Más aspektusból ezt akár társulásnak is nevezhetjük, újabb szimbiota együttműködésnek,
amelyben az azonos és túl nagy számban, már feleslegesen jelenlévő, a termelőket terhelő
fogyasztóvá vált információhordozók felbontásra kerülnek, de az egyedi, a túlélést segítő, és
változtatóképes részecskék információi alkalmazásra és honosításra kerülnek. Ha megértjük,
hogy az ionos részecskék felőrlődhetnek, kisebb egységekre lebomolhatnak, elgázosodhatnak,
de meg nem szűnhetnek, (bármely feleződő, osztódó tömegnek az eredője nem nulla) akkor
azt is megértjük, hogy a bekebelezés és nagyobb azonosságú közös tömegből lebontás csak
átalakítás, korszerűsítés, a gravitációs leülepedés ellensúlyozása. A tér, vagy és a benne lévő
szervezetek, életbuborékok valamely része által elnyelt és kibocsátott energia mennyisége
statisztikailag állandó az elfogyasztottal, de a bonyolultsági állapota, a fejlettsége, a
tömegmérete változik. A kibocsátásnak, amikor a közösségben elromlik az együttműködés,
szükségszerűen be kell következni, csak időben későbben akár generációkon át eltolódva. Az
élet elején azonban a nagyobb együttműködő képességű, nagyobb hitű, azonos cél felé tartó
részecskék sikeresebben épülnek közös haploid tömegbe, életpiramisba. Az élet elején magas
és dinamikus az összeépülés, és ez az egymás felé áramlásban a közös cél felé áramlásra
gerjesztődik az áramlók hatásával gerjesztett, rendezettebbé tett közös tér. A kibocsátott
élettermék statisztikailag azonos időben lehet kevesebb, de az élettérben valahol megtapadt, a
környezeti nyomásnál alacsonyabb életnyomású térrészre talált fiatal életbuborék, kezdetben,
mint a szivacs szívja magába az információt és az életélményeket. Ezeket az élményeket,
tapasztalatokat azonban kisebb energiaszintű részecskék hozzák, amely az egymással kellően
együttműködő-képes rész a közös térrészben együttváltozó tömegbe és szimbiózisba épül. Az
élet második felében, az élet egy részének egyre rosszabb állapotú mikrokozmoszi
környezetből, a nagyobb energiaszintű együttműködésekből a kibocsátott részecskék aránya
válik többé, és az életbe szerveződött részecskemező a felépülésével inverz folyamatban, a
szervezet őszében, a nagyobb életkör negyedik negyedében lebomlik. A mezők számára nem
hasznosítható, eltérő vagy éppen túl nagy azonosságú részecskék nem kívánatosak, felbontás
és energia elvonás után kitoloncolásra kerülnek, visszaküldődnek a múltba, a kevésbé fejlett
körülmények közé, vagy felfelé buktatva, a jövő felé távolítják el őket.
A születési eseményből az életirányba haladó tömeg közös tudata a részecske beépülésekkel,
a hozott (kapott), elfogyasztott, befogadott információkkal növekszik, és e tömeg élete és
bonyolultsága általunk is megismerhető folyamatban változik. Előbb a főirányt meghatározó
neutrális, nemesgáz állapotú, a környezetre semleges Kupidó részecskék dinamikusabb hatása
érvényesül, majd az áramlási irányban megváltoztatott célú, kisebb részecskékkel és saját
spinnel egyre töltöttebb szervezetek csavarosabb furfangjai is megerősödnek, és a főirányba
csak lassabban, akár több tengelyt képező közös tömegközéppont körül határozatlanul
keringve haladók is beérkeznek. Ahogy az életáramlási tempó és az egymás felé haladó
lendület csökken, a beérkezők egyre töltöttebbek, egyre nagyobb tapasztalattal és nagyobb
lélekszámú családdal, már eltérő genetikájú társakkal és vegyes genetikájú, kevert állományú
utódokkal érkeznek. A kezdetben gömbszimmetrikus, a közös célnak tekinthető Vertexben
torlódó S. (Sharp) mezőkből, a három bejárható dimenzió felé elkülönülő, eltérő irányokba
szakosodó, egyre idegenebb, megosztódó célú P. állapotú halogén részecskemező lesz. Ha az
idegen állomány többségbe kerül, a mező az egymást már nem értő idegenek többségbe
kerülése miatt megoszlik, és jó esetben differenciálódva a mennyiségben szaporodik, és a túl
nagy máságúak, az egymással azonos célokban együttműködésre képtelenek egymástól
elkülönülnek. A differenciálódás nemesgáz utód részecskeközegre bomlást hoz létre, amelytől
elporosodik a tér, és a zavarosban sikeresebben halászók átmeneti eldorádójában a nagyobb
lendületű, másokon könnyebben átáramló, elsősorban főleg magukkal törődő, törtető, a túl
gyors fejlődést választó radikális részecskék a periódusok elején, átmeneti előnyre, másoknál
gyorsabb fejlődésre tesznek szert. Ez hozza létre az újrakezdetek után az elporosodottabb tér
elektronban és változtatóképes részecskékben dús, a törvénytelenebb időben szabadabban és
kevesebb korláttal áramló könnyen helyet cserélő hidegfúziós eredőjű állapotát. Az

220
életáramlás későbbi köreiben, a rendezett szerveződési tél és a lendületes tavasz elmúlásával
azonban a lassabban és megfontoltabban haladók, a kezdetben lekörözöttek rendszeresen
utolérik a radikálisan és túl gyorsan, egyszerűsítve, a részleteket és stációkat kihagyva
kezdetben túl gyorsan áramlókat, amikor kiegyenlítődőbb életverseny és szimmetria alakul ki.
Ez segíti az életperiódusok fémes, az elektron jellegű dolgozókat könnyen cserélő, nagyobb
szimmetriában változó tavaszi és az őszi napéj egyenlőségnek megfelelő, tendenciaváltó
időszakát, amely után azonban egyértelműen melegfúziós fölény, és a lassabban,
csavarosabban, megfontoltabban haladók domináns időszaka kezdődik. A belső töltöttség
növekedése, a lendület csökkenése természetes folyamat, amely az azonossági utánpótlás
megváltozása miatt következik be. Az öregedéssel egyre kevésbé sikerülnek a dolgok, és
Akella egyre gyakrabban elvéti az ugrást, és nem jönnek be az élet jól megtervezett
számításai. A fejlődés a korábban még neutrális állapottól az elektron hiányos állapot felé, a
mező elvesző, elporlódó részecskéinek a csökkenése, megszökése felé halad, a belső termelők és eltartók
egyre nagyobb kizsákmányolása felé. A környezettel történő állandósuló, mind gyakoribb
súrlódás miatti a periodikus környezet változásával kifejlődő részecskeveszteségnek a
nagyobb energiaszinten és tömegszámban bekövetkező házasodás, a szaporodás vet véget. Az
elkényelmesedő ionos részecskék a nemlineáris életeseményben felrázódnak, a mező részben
szétzilálódik, a tespedtek, elmeszesedettek és az elmerevedettek újra aktív életáramlásra
kényszerítődnek. Az idegen mezők fiatal részecskéinek a befogadásával, az összehasonlítási
lehetőség kialakulásával, a megoldási lehetőségek száma, a tudati szinten kialakítható
megoldások lehetősége nő. Ez hosszabb időre szóló új evolúciós ciklust tesz lehetővé.

Elevenítsük fel a korábbi gondolatokat:
Ha a részecske dinasztiának, leszármazotti kolóniának is tekinthető szimbiota szerveződésbe
épülő, az egyenes (és ezért könnyebben kiszámítható) vonalon haladó neutrális részecskéken
kívül figyelembe vesszük a nagyobb töltéssel és perdülettel rendelkezőket is, nemcsak az
egyenes irányban összegződők, hanem a sokkal hosszabb ideig tartó, és nagyobb tömeget
összeépíteni képes, bonyolultabb szerveződések alakulhatnak ki. A születési kezdőponttól a
más mezők felé haladókból az egymással összetartó irányba, azonos cél felé áramló kellő
azonossággal rendelkezők ezért társulni és csomósodni kezdtek, a statisztikai közös irány
közös céllá változott. Az impulzusokban keletkező, a részecskék méretéhez, időbeli
eseményeihez képest a hosszú téridős áramlásban egymás mellett utazó részecskéknek elég
ideje volt egymást megismerni, a kisebb eltéréseket megkülönböztetni, ismeretségeket,
később barátságokat és ebből szövődő kapcsolatokat építeni. Az idősebb és már fáradtabb
részecskékről lepattant, kivált, kisebb tömegű fiatalabb részecskékkel új családok alakultak,
amelyeknek az utódai már azonos közösségekben nőttek fel, váltak idősebb és életre érett
részecskékké. Az azonos cél felé, a fejlettebb mezők felé együttáramló részecskék a közös cél
felismerésekor egymást segítő, kölcsönös együttműködésben érdekelt szimbiota
szerveződésekké alakultak. A más mezőkből kiszálló, egymással ellentétes irány és cél felé
haladó vegyes részecskecsoportok változtató képességgel rendelkező, energia és információ
hordozó részecskeállományainak a közös célban összeérésekor akadályozták egymás
továbbfejlődését, továbbhaladását, torlódtak és elakadtak egymásban. A kölcsönös
akadályoztatás, az ellenkező célirány felé haladás kölcsönös gátlása konfliktusokat okozott,
ellenérdekeltséget váltott ki, amely még nagyobb impulzus sűrűséget, több feszültséget
keltett. Az egymással torlódó, ellentétes célirányú részecskék egymáson kölcsönösen és
periodikusan torlódó hullámai, megakadályozták az ekvipotenciális gömbhullámokban áramló
részecskeszerveződések továbbhaladását, és az áramlás lelassult, majd állóhullámmá, valódi
energiasűrűsödéssé tömörült, és lamináris irányba, a fejlettségének megfelelő élőrétegben
kerületi irányú áramlásra kényszerült. Az azonos téridőbeli szerkezetű részecsketömörülések,
szerveződések ellenérdekeltekből keletkező állóhullámaiba kerülő, lamináris irányban az
életüket élő részecskék időben keveredtek, sokkal nagyobb változássűrűségű, állandó
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anyagcserét folytató, és a téridőben egymáshoz képest együttáramló, vagy és egymás mellett
álló rétegekké, élőrétegekké fejlődtek. A nemcsak azonos korúakat tartalmazó vegyes
élőrétegekben, a korkülönbség, az eltérő célok és az eltérő életszemlélet (cél) miatt, azonos
idő alatt sokkal több súrlódás, konfliktus és nagyobb bonyolultság alakulhatott ki. Ez
gyorsabb fejlődést eredményezett, amely viszont magasabb impulzus sűrűséget és ezzel több
feszültséget keltett. Az ilyen térrészek változás sűrűsége és hőmérséklete emelkedni kezdett,
és egyre nagyobb életnyomás alakult ki. A tér kevésbé változó rétegeitől eltérő, nagyobb
hőmérsékletű, több és eltérő korú életszereplőt egyre gyorsabb változásra kényszerítő,
nagyobb életnyomású életzónák egy idő után nehezebben áthatolható életzónákká,
potenciálgátakká fejlődtek, amelyet megismertek az életre kelt tér szereplői. A lényekben
gyorsan tudatosult, hogy a nagyobb impulzus sűrűségű rétegekben kiszámíthatatlanabb a
változás, nagyobb az életnyomás, a hőmérséklet, amely miatt e térrészen áthaladáshoz sokkal
több elhatározás, több energia és hosszabb idő szükséges. A potenciálgátak később a
megismerés és a megértés után tudati gátakká fejlődtek, amelyről beépült a tudatba az
átkeléshez szükséges nagyobb energia igénye és az akadályoztatás ténye. Akik nem
rendelkeztek az átkeléshez szükséges energiával, kellő lendülettel, megfelelő elhatározással
azok nem tudtak átkelni a potenciálgátakon, vagy a nem kellően ismert és nem eléggé
kiszámítható életövezetben egyre több nem betervezhető impulzus miatt elterelődtek az
eredeti céljaiktól, idővesztésre és tervmódosításra kényszerítődtek. A radiális irányú
lendületelvesztés lehetősége miatti áramlási elterelődés, (pl. közlekedési probléma kikerülés) az
adott élőrétegben lamináris (kerületi irányú) élőrétegi áramlássá módosult. A radikális
átkelések helyett, a kiszámíthatóbb körutak, és a kerülő utak gyorsabban járhatóvá váltak, és
az élet megismerte, hogy nem mindig az egyeses út a legjárhatóbb. Az egymásban
elhelyezkedő, eltérő fejlettségű élőrétegek egymástól elszigetelő, de az átjárhatóságot is
biztosító ekvipotenciális határokkal elkülönültek. E határok azonban nemcsak elválasztják,
hanem összekötik a határokon átjárókkal a tér eltérő fejlettségű részleteit, és ezen keresztül a
nagyon eltérő másságot, az egész mindenséget megismert és stabil rendezettségű,
kiszámítható élethálóként, úthálózatként is összekapcsolják. Az élőrétegek közötti magasabb
változássűrűségű, nagyobb életnyomású határfelületek, a rétegek a részecskéi által átjárhatók,
amelyek szelektáltan elválasztják a túl eltérően fejletteket, de lehetővé teszik a fejlettebb,
nagyobb áthatoló, vagy és nagyobb változtatóképességgel rendelkező, tehetősebb
szerveződéseknek a fejletlenebb területre átjárását. Az részben Ozmózisként az egyik
irányban áteresztőbbként ismert áthatolást, egyenirányítást a tudati gát kifejlődése, és az eltérő
energiaszint szelekciója is segíti.
Miképpen kötik össze az élőterületeket a kölcsönhatásra alkalmasabb határfelületek:
Ez hatás és információcsere, termékcsere lehetőséget eredményez, izotróp, naprakész
működési piacot. Itt találkoznak, keverednek és cserélődnek jelen időben a különböző
határrétegekből jövők információi, hatásai, termékei, ezért itt nagyobb az időben történő
változás sűrűség, és az ebből felépülő bonyolultság. A nagyobb változássűrűségű
életövezeteket, az aktív zónákat akár közéleti munkaterületnek, szabad piacnak is
nevezhetjük. A fejlettebb lakóterületekről jövő bonyolultak itt keverednek a kevésbé
fejlettebb élőterületekről jövő más előnyös tulajdonságokkal rendelkező, vagy más nemű,
másképpen forgó nagyobb azonosságúakkal, a még együttműködő képesebbekkel.
A fejlettebb régiókba vágyók itt mutathatják meg az alkalmasságuk, a tudásuk és a kifejlett
egyedibb képességüket, a nagyobb együttműködő képességűek pedig a szépségüket, a
kitartásukat és a szervező vagy ellenálló képességüket, stb. tehát olyan egyéni értékeiket,
tulajdonságaikat, amelyek miatt az ilyenekkel nem rendelkező, de ilyenre vágyók szemében
kelendőek és kívánatosnak tűnhetnek, azoknak a belőlük hiányzó és általuk megszerezendő
vágyott tulajdonságokat, ezzel nagyobb szimmetriai eredőt mutathatnak. Vágyakat kelthetnek
azok hiányainak a kipótlására, együttműködésben sikeresebbekkel kapcsolódásra, a nagyobb
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szimmetriába kerülésre. Ezt a vágyat a szerelmi és a kiegészülési, a birtoklási vágy éledésének
ismerjük, a mindenséget összekapcsolód erőként. A birtoklási vágy azonban nem elég a
többlet megszerzéséhez, de néha elég a nagyobb anyagi erő, hatóképesség létrehozásához. A
nagyobb anyagi tömeg, azonban nagyobb gondviselői felelőséggel, nagyon cselekvőképesebb
szimmetria kialakítási képességgel is jár. Hasonló a piac lehetősége a más élettermékek
tekintetében, a kereslet és a kínálat, az igény és a lehetőség törvényei itt is működnek, az
energiával elért, megszerzett, összeépült többletet a hiány megszerzésére fordítják, a hiányok
a többletekkel rendszerint némi különbséggel de kicserélődnek. Az impulzusokból, az
élőrétegben maradva, nem sokat gazdagodva és nem sokat szegényedve, lamináris irányban is
lehet kikerülni, kisebb energiaszintű közösségekre, részecskékre lebomolva, elporlódva a
fejletlenebb, vagy fejlett de nagyobb azonosságú rétegekbe távozni. A kevesebbeknek, a
nagyobb élettömeg felett megfelelő gondviselőséget tartani tudó szervezetek megadott
lehetősége a fejlettebb élet felé haladás, a bonyolultság sikeres növelése. A nagy többség
megtartja a korábbi szimmetriáját, és az életmagban bemutatottak szerint lamináris irányba, az
elődeivel azonos energiaszinten maradva távozik.

Összefüggés a befelé haladó összetartó fiatalság, valamint a kifelé haladó, de már
kiáramlás közben is széttartó részecskékkel rendelkező öregedő szerveződések között.
Érdemes az összefüggést a gravitációs ábrával bemutatni: Lásd a 223. oldalon a számú 23. ábrát.
Az impulzuskor az egymással kölcsönhatásba kerülő, új szerveződésbe nem épülő részecskéi
szétszóródnak, kisebb energiaszintre kerülnek és kisugárzódnak és eltávoznak a környezetbe.
A környezet azonban az idegenebb összetételű, eltérő genetikájú, de a jelenlévők egy részével
túl nagy azonosságú jövevényeket, ha azokból nincs hiány, nem fogadja be, ezért valamelyik
környező határrétegen elfogva, lefékezve gyakran visszafordítják, visszatoloncolják.
Az impulzuskor szétszóródó részecskék egy része tehát a környezetet, a makrokozmoszt
megjárva megismerkedik az élettel, de a kezdeti tapasztalatszerzést követően többségükben
visszatérnek a születési helyszínek közelébe. Ez esetben viszont a saját, vagy az idegen
fejlettebb rétegekbe, mezőkbe befelé tartva, a kezdetben kicsi részecskéknek még előttük áll
az élet, elődeikhez hasonlóan a nagyobb és közös tömegbe fejlődés lehetősége. A befelé a
fejlett és idegen élőrétegek felé haladó, még fiatal, erőteljes részecskék összetartanak, az
összeépülés lehetősége és a nagyobb bonyolultság felé. Ez azonban nemcsak a saját
szándékukból teszik, hanem a bennük keletkező érzéseknek engedve, másrészt azon
szerveződésekből, amelyek felé tartanak kifelé áramló részecskéinek a térbeli tölcsér alakzatot
építő felületei is egymás, a nagyobb sűrűség felé terelik őket. Ha csak egy egyszerű pampafű
bokrot, vagy egy tölcsérvirágot, vagy és a lombjában terebélyesebb bokrot megfigyelünk, az
egymástól kifelé széttartó leveleik, ágaik felületeik, a befelé áramló részecskéket egymás
közelébe terelő tölcséreket hoznak létre. A kifelé haladók által épített határfelületekkel terelve
a befelé haladók a célmezők fejlett rétegeinek a mélyén azonban velük közel azonos
fejlettségűek rétegeinek az elérése, túl nagy lendület és a rétegmélység elvétése, elhagyása
után, olyan náluk gyorsabban fejlődő, fogyasztói élettérbe kerülnek, amely elveszi a
lendületüket és elfogyasztva az életenergiájukat a nagyobb azonosságú rétegekbe
visszatérésre kényszeríti őket. A hozzájuk képest túlfejlett mezőkből visszatérők most-már
elfáradva, a nagyobb szerveződésekből lebomolódva térnek vissza a mezők körüli külső
határrétegek, a csillagközi tér hasonló kis energiájú, kellő azonosságú részecskéi közé. Az
életből, az élettérből kifelé haladó megöregedett, elfáradt, és a belőlük is kiáramló táguló
életbuborékot képező elöregedett részecskék már nem tudnak együttműködni, az irányuk a
tágulásuk, a részecske kibocsátásuk, a belső kaotikusságuk és a túlhevülésük miatt széttartó.
Lásd a következő első ábrát. Más azonban a helyzet a külső hidegebb és rendezettebb térből egy
ilyen alacsony életnyomású fejlett életmagba beáramló, azokat vonzó, észrevétlenül befelé
terelő, még alacsony életnyomású, a környezet részecskéit, tudását és a saját aurájukat is az
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áramlási irányban magukba beszívó, magas életrugalmasságú táguló terű idegenből érkezett
részecskékkel. Ők nemcsak befelé áramlanak, hanem a közöttük lévő térből általuk beszívott
információs részecskék, felvett alkalmazott munkaerő miatt annak az áramlási környezet túl
nagy életnyomását lecsökkentve alacsony nyomású térrész, környezeti közeg keletkezik
közöttük, előttük, ezért a nagyobb háttérnyomás különbsége, (energiahullám) által is hajtva
nemcsak előre, hanem egymás és egy közös központ, cél, Vertex felé is áramlanak.

Anyag,
energia
mező

23. ábra: Az impulzus és a gravitáció téridőben eltolt szimmetriája:
A ki és szétáramlás, térritkulás, az anyagi minőségből
visszabomlás, diaszpóra a szétszóródás kifejlődése, a
felfújódott, túlhevült, elöregedett, szimmetriát vesztett
részecskék eltávozása után alacsony életnyomású a
környezetet később beszívó utódmagot hoz létre.

A lélek állapotú, energiában és részecskében ritka tér egymás
és közös Vertex felé fejlődő, közös szervezetbe, anyagba,
változtatóképes tömegbe sűrűsödése, előbb centrális férfias,
később elnőiesedő, majd szétszóródó túl magas változás
sürűségű szervezet kialakulása.

Ha a két, időben eltolt viszonylag tiszta és könnyebben megérthető helyzetet bemutató ábrát
megpróbáljuk egybeépítve, egy időben azonos, közös térben folyó, egymást létrehozó Yinként és
Yangként egyidejű, időben párhuzamos folyamatként bemutatni, az életáramlás természetéről kapunk
egyszerűsített képet. A túlmelegedett kiáramlók, a már elöregedett, a munkában megfáradt
melegfúziós életbuborékok kint a rendezettebb egzotikus környezetben lehűlve élményekkel, tudással
feltöltődnek, és elnehezülve, nagyobb sűrűségű, összehúzódó, rendezettebb, de az isteni közös térben
már élményekkel is megtermékenyült fiatal életbuborékként érkeznek vissza. Hasonlóan a beáramlók.

24. ábra:

A mezőkön kívül lévő csillagközi izotróp térrész sokkal
lassabban áramlik, időben csak lassan változik. Az időben
gyorsan változó mezőkben elöregedő, elhaló, az életben elfáradó,
a túlfejlett kaotikus közösségekből lebomló, már lendülethiányos,
az összetettséget elfeledő, elbutuló de nagyon nagy azonosságú
részecskék, a csillagközi térrészbe kerülnek, a sorsot együtt
viselő, nagyon érzékeny, illékony, folyadék közeget alkotó,
hasonló energiaszintű sorstársaik közé. E részecskék, a
csillagközi mezők között információn élő, hasonló energiaszintű,
azonos sorsú részecskék egzotikus mennyei közösségében
kipihenhetik a fizikai áramlással is járó lét fáradalmait, és az
illúziók és a feledés, a megbocsátás boldog tudatlanság állapotába
kerülhetnek.
A kék nyilak a befelé áramló, a belső változás szabályaiban
,,tudatlan,, angyalok irányát mutatja, míg a kifelé áramló a
tudatban már fejlett ,,ördögi térrészt elhagyók,, az isteni
együttváltozó közösséghez visszatérők irányát a piros nyilak
ábrázolják. Az életutazás téridőben paralel, radiális közlekedési
ideje alatt nem igazán kerülnek egymással kölcsönhatásba, de a
külső, vagy a belső határfelületeken a laminárisan áramlásba
terelődés ideje alatt ez gyakran lehetséges.
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A részecskék a mennyei közösséget alkotó idegen közegben lefékeződve, elterelődve ismét
lendületszimmetriába kerülhetnek, és az Isteni közösség anyagi életre és tettre kész angyali,
hatásokat adó és fogadó, megfelelően együttműködő részecskéjévé válnak. Ha a közös tudat
parancsot ad a beavatkozásra, a környezetben várakozó pihent részecskék nagy tömege,
angyalsereg indul az anyagi energiaszintű, de már nem jól együttműködő élet megjavítására.
Az örökkévalóság azonban csak azoknak a részecskéknek az, amelyek körül nem, vagy csak
túl lassan változik a környezet, ezért unalmas és lassan múlik az idő. A részecskék olyan kis
sűrűségűek, hogy e térrészben keringő nagy energiaszintű szerveződések sejtjeinek a hézagai
között, mint illékony, nem kölcsönható gázok, differenciált kölcsönhatás nélkül áramolhatnak
át. Lehet, hogy a kölcsönhatás nagyon alacsony energiaszinten létrejön, de a térbeli izotróp
állapot, a tér magas szimmetriája miatt, az időre jutó eltolódott eredőben éppen annyi a segítő
irányú, mint a gátló hatás. E részecskék közössége azonban begyűjti a gyorsabban változó
életterek hulladék energiáit, a rosszabb és a jobb hatásokat, élményeket, a mezőkben
lebomlott sorstársak bennük más összefüggésbe épülő energiáit, és ezek információján élve,
megerősödve lassan ismét magasabb energiaszintre, hatóképesebb állapotra kerülnek. A sok
kicsi információs energiaszintű hatás szervezett egymáshoz halmozódása egyszer eléri azt az
energiaszintet, hogy a térrészen átáramló, nagyobb energiaszintű másik szerveződésbe épült,
hasonlóan kisméretű, de közös mezőbe épült részecskék kölcsönhatását már nem tudják
elkerülni, és leszakadnak a változatlanságban megszilárdult, (vagy állandóan folyadék
állapotú mennyei óceántól, az élet vizétől), a nagy együtt élő közösségtől, amelynek a közös
tudatát Istenként tiszteljük. Az előző életből majdnem mindent elfeledő, most-már a rossz
tudatlanságban is nagy azonosságú angyalok tehát elfelejtik az anyagi lét rosszabb emlékeit, a
változás poklának a hatásait, és az unalom tengeréből, az élet vizéből periodikusan új és más
nagy reményű életnek indulnak. A még ártatlan és a már három dimenziónál is több irányba
áramló mezőkön kívül élő tudatlan vidéki angyalok tehát új tapasztalatszerzési útra, a
nagyobb változássűrűségű mezőkbe, a fejlettebb és még ismeretlen élőrétegek felé, az
idegenbe, a felfedezendő más, még nem ismert környezetekbe befelé indulnak. Szinbád és a
bolygó Hollandi, Odüszeusz utódai kíváncsiak, felfedezők, élményeket kereső életutazók.
Az időben gyorsabban változó rétegekben, és a még gyorsabban változó mezőkben kifejlődő
fiatal, de egyre fejlettebbé váló kis ördögök, az angyalhiányos élőterekből nagy lendülettel
kifelé haladó, energiában dús szerveződések az izotrópabb életbe kifelé áramlás során, a
mezők körüli hatásegyenlőségi határfelületeken, a korábbi életekből máshol lebomlott, nagy
azonosságú, az anyagi élet felé induló angyalokkal, a gyorsabban változó mezők felé áramló,
tudást és tapasztalást szerezni kívánó, a fejlődés felé haladókkal az elterelődés során
impulzusba kerülnek. A megérkezés után az elterelődést és irányváltást kiváltó
határfelületeken elkerülhetetlen impulzus keletkezik és olyan közös, egymást kiegyenlítő
szerveződésbe, egy nagyobb energiaszintű, és nagyobb szimmetriába kerülő egészt,
családként ismert párba, vagy baráti hálózatokba épülnek, amelynek lecsökken és módosul az
eredeti irányú lendületük, a lendületszimmetria hiányuk. Az impulzusból perdület, töltöttség,
szerelem és tartósabb kapcsolat alakul ki, amely párba, nagyobb energiaszintű közös
szerveződésekbe építi őket. Miközben csökken a lendületszimmetria hiánya, az eredeti
dinamika egy része spinné, perdületté, forgási szimmetria hiánnyá, töltöttséggé,
kapcsolatépítéssé és ebből fakadó bódultsággá alakul, amely érzés által befolyásolt állapotban
a reális megítélés lehetősége csökken. Ez a megszédülés, részleges függőségbe kerülés
egymás nem teljesen reális megítélése teszi lehetővé, hogy a párba szerveződő egyedek
többnek és jobbnak lássák, érezzék egymást a valóságosnál, a régóta hiányolt, vágyakban,
illúziókban már felépített eszményképet, elvárást a társra vetítsék.
A nem teljes tudatlanságig lebomló szerveződések azonban sokkal kisebb életköröket is
bejárhatnak, a különböző változássűrűségű rétegekben is cirkulálhatnak, előre, vagy
átmenetileg visszafejlődő állapotba és ebből ismét továbbfejlődve. Az ilyen kisebb
életköröket, kisebb környezetváltozást megjáróknak megmaradnak az alapvető
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élettapasztalataik, az ösztönösen és mélyebben beépült, beidegződött rutinszerű reakcióik a
visszafejlődő életszakasz utáni új bonyolultság felé haladva továbbra is működőképesek. Ilyen
a szopás, a lélegzetvétel, a genetikai alapinformációk megőrzése. Minél kevésbé távolodik el
egy szervezet a saját megszokott azonosságú környezetétől, annál több meglévő tapasztalatát
őrizheti meg és hasznosíthatja a kicsit eltérő környezetben, de ha nagyobb távolságra és
idegenebb környezetbe kerül, a megszokott szabályok, rutinoknak csak kisebb része működik.
A felfrissülés, a már megúnt részecskéinek a kicserélése után a mezőkbe, az élőrétegekbe
ismét befelé áramlani képes, az egyediség felé haladó megfiatalodott, már ismét összetartó
képes állapottal, alacsonyabb életnyomással rendelkező angyalok, az élet közepéig, a befelé
haladó lendület maradványáig, az élet dele és a középkor eléréséig a nagyobb együttműködő
képesség felé irányába fejlődnek. Az életből, az élőrétegből már kifelé a túlságosan is az
egyediség felé haladók útja a már megérthető thermofizikai és nyomásállapotok eltérése miatt
is széttart.
Ha az egymással ütköző, kölcsönhatás kapcsolatba kerülő részecskék lehetőségeit
végiggondoljuk, a nagyobb sűrűségű és nagyobb lendületű, a nagyobb dinamizmusú,
korszerűbb kellően koncentrált kis térméretű részecske képes behatolni a már nála lényegesen
kisebb sűrűségű, kisebb ellenálló képességű életmezőbe, azt tágulásra, a részecskéit
egymástól távolodásra, az élőréteg idősebb és már fáradtabb részecskéit a kisebb ellenállású
térrészek felé, kifelé kényszerítve. Az öregedő szerveződésekben együttműködő eredeti
részecskék egyre nagyobb átmérőjű felhőjében keringő részecskék és életbuborék szervezetek
egymástól való távolsága ezzel növekszik, amelyet tévesen a tér félreértett tágulásaként
azonosítottak. Bár az egymástól távolodás minden szinten az elöregedett, túlhevült és túl sok
részecskét kibocsátó stádiumban lévő szervezetek állapoti sajátossága, de az életanyag
mennyisége nem, csak a minősége változik. Minden szinten azonos mennyiségű, a térben és
az időben is összehúzódó, megfiatalodó, egymás felé áramló részecske is kifejlődik, de ezek
lokálisan egymáshoz képest a térben és az időben máshol vagy máskor húzódnak össze, a tér
eredője globálisan nem változhat. Bár a minőségből a bomlással mennyiségbe épülhet, és
fordított minőségbe tömörülés is kifejlődik, de ezek csak helyi lokális és időbeli eltérések,
átmeneti különbségek. Valójában csak az idősebb, már megöregedett, az élet jelenén, a
legjobban keveredő, ideálisan eloszló állapotán már áthaladó, a múlt felé haladó
részecskéknek, az öregedő szerveződéseknek tágul látszólag a tér, amely egyre több,
nemlineárisan megismerhető eseményét már nem nagyon tudják feldolgozni, megérteni. A
még befelé haladó fiataloknak egyidejűleg látszólag szűkül, mert a magas feldolgozó és
kibocsátó képességükhöz, anyag és hatáscseréjükhöz képest a környezeti események köre és
változatossága is szűkül. Ha a nagyobb energiaszintű szerveződésekre figyelünk, akkor
sokféle eltérő észlelés alakulhat ki, de ha a saját fejlődésre figyelünk, akkor az élet deléhez
képest meghatározott statisztikai eredő számít. Ha a közös tömegbe épülő részecskék
időegységre jutó aránya magasabb, azaz a beépülők vannak többségben, azaz a bonyolultság
felépül, az ilyen életszerveződésbe épülő részecskék azt észlelik, hogy egyre többen vannak
és számukra az egységnyi élettér, nemcsak látszólag szűkül, amelyből kifelé, mozgalmasabb
életre és gyorsabb szárnyalásra vágynak. Ha a felbomlók, a kifelé távozók vannak
többségben, a mező részecskéi, és a közös tudatot képező eredője a saját tér tágulását fogja
észlelni. Az életből kifelé és egymástól is távolodó részecskefelhő egyedei között a tér
valóban tágulni látszik, de a valóságban csak ők, és a már ismert dolgok távolodnak el
egymástól. Az együttműködési lehetősége már a fizikai hatások, a távolság növekedése és a
kapcsolattartás nehezülése, a gyorsuló időben az időszűke miatt is csökken. Az
emberszerveződésbe épült részecskék felhője, tehát amíg az élet dele felé tart, addig
sűrűsödik, a beépülő részecskékkel a belső bonyolultság nő, de az élet delétől, a fejlődés felé
haladó lendület elfogyásától a beépülő bonyolultság is csökken, de a belső elporlódás és a
saját spin növekedése miatt a belső saját bonyolultság nő. Akik a tér szűkülését észlelik, azok
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még az élet dele és a közös célok elérése, a Vertex előtt, a fiatalság és az egymás felé tartó
szerveződési állapotában vannak, de akik a tér tágulását, az időzavar növekedését, a
feldolgozó képesség erős romlását észlelik, azoknak a saját részecskéi a térben ritkulnak. A
közéjük épülő fiatalabb részecskék folyamatosan tágítják e mezőket, és ezzel felbomlásra
késztetik az ismeretekbe épült régebbi részecskéket, pontosabban a közéjük ékelődő, átáramló
gyors párkák meg-megszakítják a távolodó kapcsolatok fonalait.
A korábbi könyvekben és az előbbi impulzusábrákon látható, hogy a jelen felszínétől kifelé
haladó, távolodó részecskék útja széttart, és a távolság növekedésével az együttműködés, és
az összekötő erő, a kapcsolat is szükségszerűen gyengül. A közéjük befurakodott, idegen
azonosságú részecskék egyre jobban távolítják őket a születési eseménytől és a velük hasonló
korú részecskéktől, a múltban megtörtént eseményektől. A trombita alakú a világegyetem
című Internetes anyagban is bemutatott élettrombitában tehát a részecskék jellemzően a velük
kellően azonos fejlettségű, analóg téridős állapotú és összetételű, jellemzően a múlt felé
táguló fejlettségű, kellően analóg állapotú világegyetemet észlelik, az analóg életzónákban, a
hasonló frekvenciákon változókat. A nagy energiaszintű élőmezők (de valószínűen a kisebbek
is) olyan toroid-szerű, egy időtengely mentén spirálba eltolódó alakban táguló, kisebb
energiaszintű részecskékből, csillagporból, gázból folyamatosan újraépített részecskefelhőket
pipálnak, bocsátanak ki a fejlettségüknek megfelelő periodikában. A közös és kellően nagy
azonosságú rétegekben, életszférákban - az azonos fejlettségű részecskeszerveződések
tudatosult, egymástól időben és térben is táguló felhője távolodik az életet alapító szülői
kezdőpontoktól, amelyet Omegaként, Vertexként, anyaként ismerünk. Mivel a befelé áramlók
már lehűltek, hidegek, centralizáltak és lineárisan sorosan áramlók, egyrészt nem láthatóak, másrészt a
halálfélelem elmúlása után megnyugodtak, már mások, már nem félnek a jövőtől.

E ponton olyan sebességgel történik a változás, hogy azt - az általunk meg nem figyelhető
időbeli felbontása miatt - akár robbanások sorozatának is tekinthetjük, de be kell látnunk,
hogy ez az evolúcióban, időben tartós folyamattá alakult. Bár az ilyen túl gyorsan változó,
magukba roskadó életszerveződések együttműködése, közös tömegbe szerveződése egy idő
után tényleg megszakad, és ebből robbanásszerű hevességű térátalakulás, átszerveződés
alakulhat ki, de ez a robbanás, a kisebb energiaszinten gyorsabban változó, az események
időbeli változását követni képes szerveződéseknek egy szaporodáshoz vezető, megérthető
gyors életfolyamat, egy forradalom, amelyben a régi öreg rendet megdöntve más társadalmi
rendbe szerveződnek. A térben egyidőben kialakult esetleges ősrobbanás, időben és térben
eltolt, sokféle energiaszinten párhuzamosan és analóg eseményekben változó folyamattá
alakult. Azonban a szupernova robbanáson kívül, az impulzust és az utód átalakulását, kifejlődését
megelőző esemény nagyon széles skálán, sokféle eltérő időritmusban is végbe mehet, pl. egy a nyári
melegre felkészülő, vastag bundával rendelkező állat nagy meleg előtt a belső hőleadást segítő hetekig
tartó vedlése is ennek tekinthető. Tehát az élet robbanás és az ősrobbanás is nagyon relatív, a megértés
és a megfigyelőképesség függvénye, hogy azt robbanásként, vagy megérthető folyamatként
azonosítjuk.

Más a helyzet azonban kívülről, az életbe szerveződött részecskék mezője, jelenének a
felszíne felé haladó részecskékkel. Az ő útjuk még összetart, a kapcsolat, az életet fenntartó
erő közöttük még erősödik. Ha az élet főimpulzusait, a legnagyobb változássűrűségű
élőrétegeket, életszakaszt, a szerveződési nyarat, a kitágulás állapotát, a változás sűrűségben
fejlettebb szerveződésekhez legközelebbi belső holtpontot elérjük, a jelenünk szó szerint
sorsfordulóhoz érkezik. A szervezetünkbe áramló részecskék egymáshoz közeledő
összeépülése statisztikailag lecsökken, majd feszültséggé és ebből fakadó távolodássá
fejlődik. Ez felfújódást és egymástól eltávolodást, a kapcsolatok gyengülését és elidegenedést
vált ki. Ha a legnagyobb energiasűrűséget, a legnagyobb időre jutó változtató-képességet, az
életünk delét elérjük, az életünk sorsfordulóhoz érkezik. Az időnk felén az összeépülő fiatal
részecskék és a távozók között egy átmeneti ideig tartó statisztikai egyensúly áll be. Az élet
azonban nem áll meg, a beépült változtató képesség a lendület és a megszerzett képesség
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tehetetlenségével még sokáig megőrződik, de a minőségében átalakítódik. Ettől a
sorsfordulótól kezdve az idő órája, a bonyolultság összeépülése visszafelé ketyeg, az
energiacserében megnyilvánuló részecskeforgalom eredője a kifelé távozók, az egymástól
széttágulók javára billen. Az élet delétől az individuum, a bent (a környezettől élőrétegekbe
elkülönült mikrokozmoszban) élő, kellően nagy azonosságú részecskékben, és a kapcsolatokban
szegényedik és a korábban részben benne változó, egymást már jól ismerő élet egy időre a
kinti környezetbe, a makrokozmoszba épül. Az együttműködő képesség, a befelé haladó
időben, a még csökkenő azonosságú, jobban keveredő fiatal részecskék statisztikai
egymáshoz egyre közelebb kerülése miatt kisebbségbe kerülése miatt növekszik, a már
nagyobb belső feszültséggel bíró állapot azonosság miatt széttartó öregebbekké felerősödik.
Éppen olyan, mintha egy valahol keletkező robbanásban, az adott élőmezők (a szülők) által
összeadott genetikai energiában, az összeépülés lehetősége, az együtt élő térrészben,
individuumba beáramló utánpótlás elfogyásakor lecsökkenne. A szülői mezők által az
utódokba jutó, összeadott lendületbe és vegyi sűrítménybe összeépülő információ sűrűség, a
fogamzáskor kialakuló belső feszültség statisztikai eredője határozza meg az élet jellemző
statisztikai hosszának a lehetőségét. Amíg egy lokális élet robbanásból, az azonos irányba és
egymás felé haladó, a lendület és a tömeg, tehát a kinetikai dinamika, nyomásba, vegyi stb.
dimenziókba átalakuló, kellő azonosságú részecskék összegződnek, addig az élet felépül, de
ha az a környezetből az azonos Vertex felé érkező kellő azonosságú, egymással összetartó
közös térrészben érkező, épülő, szerveződő utánpótlás megszűnik, a szerveződés elöregszik.
Amikor az összetartó irányú neutrálisabb részecskék, és a mezőbe térülő töltött részecskék
elfogynak, elporlódnak, az összeépült nagy azonosságú részecskék között az idegen és eltérő
genetikai összetételű részecskék beépülése miatt a széttartás és a széthúzás, a feszültség
megerősödik, a távolság és ezzel az együttműködési képesség csökken. A kezdeti
impulzushelyről párhuzamos irányba elszálló részecskék csak áttételekkel és töltöttség, vagy
és a kialakult irány megváltozása esetén szerveződhetnek közös mezőbe. Az ellentétes
irányúak csak sokkal később, már egyesült és közös célellentét felé haladó impulzusban
módosuló irányváltás után, már jelentősen más összetételben.
Az ellentétes irányba indulók más térrészbe, eltérő környezetbe jutva eltérően fejlődnek.
Bármely térrészben keletkezik az impulzus, az egymással ellentétes irányba a szaporodási
helyről elrugaszkodó részecskék egy része mindig közeledik egy távoli mezőhöz, másokkal
közös Vertexhez, míg a másik távolodik tőle. Ha az egyik a külső határfelületekben élő,
nagyobb azonosságú részecskék felé halad, ennek megfelelelően lebomlik és maga is nagyobb
azonosságú angyalabbá válik, de amelyik a nagyobb változássűrűségű mezőközpont felé
távozik, az egyre ördögibbé válva az egyediség felé, és a környezeti többség állapota felé
fejlődik. Mindkét részecske az útja során más szerveződésekkel társul, közös, de az ellentétes
irányba indult szimmetriatársától eltérő irányba (vagy az egyediség, vagy az azonosság felé)
fejlődik. Amikor később, eltérő összetételben visszatérül, már más lesz az összetétele, az
iránya a személyisége, az életminősége. Az eltérő irányba fejlődő genetikai anyagok másfelé
fejlődése ellentéthez vezet, amelyből újabb impulzus és újabb eltérő genetikai információt adó
keveredés lesz. A volt részecsketestvérek a rokonok az életakadályok megkerülése, az eredeti
céloktól másfelé eltérülés miatt, nagyobb szerveződések megkerülésekor már egymáshoz
képest megváltozott célokkal, egymással szembe mennek, de a kellő azonosságban kialakuló
új impulzussal fenntartják az élet folyamatosságát.
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Nézzük meg ugyanezt az evolúció és a differenciáltság korábbi állapotában:
A külső és még sokkal nagyobb azonosságú részecskéket tartalmazó élőrétegekből jövő, a
fejlődésre és a fényesebb, színesebb életre vágyók, a feltörekvő angyalok a nagyobb
változássűrűségű mezőkből kiáramló fény és pompa felé kívánkoznak. A határfelületi
küzdelemben megfáradt, az egyre nagyobb életversenyre kényszerítő, egyre durvább
változássűrűségű poklaiban tapasztalatot szerzők nyugalomra, más életre, a megismert térrész
körüli békés keringésre vágynak. Az eldurvult, már túl gyorsan változó valóságból az ott
hiányban lévő, több gyengédségre, kisebb energiaszintű érzésekre vágyók, a gyengéd érzelmi
hatásokat hiányolók ezért visszamennek az eltérő fejlettségű élőrétegek között kialakuló
vegyes állományúakat, nagyobb azonosságúakat, ilyen gyengéd hatásokat átadni tudó
angyalokat bővebben tartalmazó élőrétegbe, a kívánt hatások rendszeres átélésére,
megszerzésére. A túl kevés és nem elég változatos, otthoni, vagy mennyeibb és vidéki életet
élőknek, (főleg a gyerekeket nevelő, kellően gyengéd nőknek, háziasszonyoknak,
családanyáknak) azonban nem elég változatos az élet, ők több izgalomra és sokkal több
információra, erős karakteres, férfias hatásokra vágynak. A gyorsabban fejlődő piaci,
munkahelyi élőrétegekből a családi otthonokba visszaérkezők, hozzák a hírt, az információt
az általuk már ismert, értettebb, fejlettebb világ eseményeiről, amellyel a vágyakat erősítik az
otthon maradottakban, a jobb és a szebb, de leginkább változatosabb élet
élménylehetőségeinek az átélési lehetőségei, vágyai felé. Ha nem lenne a rendszeres otthoni
információ és hatáscsere, az élet túlságosan gyorsan differenciálódna, és hamarabb kialakulna
az Ősrobbanásként is ismert differenciálódás, az egymástól elkülönülés. Az otthoni és a
környezeti információ keveredése azonban lehetővé teszi a vegyülést, az átlagos és egyenlő
fejlettség tartós fennmaradását, a még kellően fejlett és még kellően együttműködő-képes
kapcsolatok, az erős és dinamikus hatás és a gyengéd kisebb energiaszintű élet szövevényét,
az élet szövedékét.
Az életélmények megszerzési lehetősége azonban egy nagyobb életperiódus alatt
statisztikailag adott véges lehetőség. Ha valamelyik sikeresen fejlődő, mégis több
lehetőséghez jut, mások egyidejűleg ezen élményekben szükségesszerűen elszegényednek. Az
átlagosnál több és jobb életélmény megszerzése csak mások kárára valósulhat meg, a fizikai
lét tartós birtoklása csak más életek rovására hosszabbítható meg. Az Életet felügyelő közös
tudat, nevezhetjük az élet feletti gondot viselő Istennek is, azonban statisztikai eredőben és
időeltolódásban megvalósuló igazságot tart fenn, és az azonos mennyiségű életélmény
lehetőségeket az élet sokszoros körforgásában, statisztikai esélyekben biztosítja. A ma fenn,
holnap lenn, működik, a körforgás folyamatos, a szerepek élethelyzetek folyamatosan
változnak és felcserélődnek. Bár az Isten malmai lassan őrölnek, de a ma valamiben szegény
holnap ugyanabban gazdag, a ma kizsákmányoló, holnap kizsákmányolt lehet. A
sorsfordítókat az evolúciós ciklusok állandó periodikumai biztosítják. Az élet egy cikluson
belül nem szükségszerűen igazságos, de a teljes tanulási folyamatban megélhető, egymást
követő sokféle élet statisztikai igazság lehetőséget tartalmaz. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy mindenki megfelelően tud élni az Isten által biztosított lehetőséggel. Ha egy életben,
élőrétegben ez eltérően sikeredik, és túl nagy elnyomássá, hegemóniává fajul, az élet ciklikus
körforgásában, a szerveződési ősz és a tél gondoskodik a megújulásról és a szerepcseréről, a
bonyolultság és az együttfejlődés időben is szimmetrikus periodikumáról. Miként a fiatalság
és az erő is elmúlik, a gazdagság és a pompa is halandó, mulandó, a szimmetria helyreállása
csak idő kérdése. A szelekcióban egymástól eltérő irányba fejlődők lehetőségei később
megcserélődnek, a mezőkbe és az életbe befelé haladó nagyobb azonosságúak másik
periódusokban nagyobb egyediségre fejlődhetnek, és az életből kifelé haladó nagyobb
egyediségűek elöregedve, elbutulva később máshol nagyobb azonosságúakká, egyesülőkké
válnak. Az élet a téridőben eltolt szimmetriában működik. A genetikailag fejlettebb párra
találó részecskék fejlettebb élőrétegekbe, lakókörzetbe költözhetnek, közelebb a fényhez és a
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színes pompához. Az itt felnövő utódok, sikeres egyediség felé fejlődés esetén, még fejlettebb
kasztbeli társat találhatnak, és mások, a gyengébbek és a betegek, az öregek elszegényedése,
elbutítása, életélményeinek az elorozása árán még nagyobb pompa felé fejlődhetnek.
Azonban minden dolog, minden hatás csak addig érdekes, amíg megszokottá és megunttá,
érdektelenné nem válik. A legjobb nőt és a legpompásabb luxus otthont is unja valaki. Az
egymást határoló élőrétegekben a bonyolultsághoz és az egyediséghez viszonyítva analóg
életváltozás folyik, csak eltérő energiaszinteken, eltérő állapotban és fejlettségben, eltérő
arányban van a gyengéd azonosság, az együttműködő képesség az erős bonyolultsággal és a
tudatban fejlettséggel. A nagyobb változás sűrűségű rétegekben, szervezetekben nemcsak
sűrűsödnek az időben az életélmények, hanem az impulzus eredőhöz, (mennyiség x erősség)
mennyiséghez, elporlódáshoz, genetikai mássá válás, az öregedés is gyorsabban következik
be. A legbelső, legfejlettebb élőrétegekben, a tudatban már nagyon fejlett dolgozók, a már
megismert dolgokat megunva, ördögökké válva már megértve és tudatosan kihasználják a
kevésbé fejletteket, a hozzájuk képest angyalokat. Lényegében ezzel válnak ördögökké, az
általuk kihasználtak szemében gonosszá. Hasonló az angyalok lehetősége. A tudatfejlődés és
az egyediség csökkenését csak az együttműködés növelésével, egymás segítésével
ellensúlyozhatják, csak így maradhatnak fenn az élet hálójában. Az egyediség csökkenése
növeli az azonosságot és az együttműködő képességet, de ezzel növeli a helyettesíthető
képességet, az elértéktelenedést, és bár egyedenként egyszerűbbé válnak, de többen lesznek,
és az együttes hatóképességük nem csökken, hanem növekszik. A differenciálódás tehát
átrendeződés, eltérést növelő, az arányokat változtató, mássá fejlesztő szelekció. Az
azonosság felé fejlődők, a nekik durva, rossz életminőséget biztosító életkörzetekből
eltávoznak, azonban az élőrétegnek is veszteség, a könnyed és gyengéd légies, de másban, pl.
információs részecskék hordozásában hatóképes energia vesztesége. Mivel a felfúvódás és az
elpukkanás után kisebb energiaszintű egyedekre bomlanak, e kisebb részeik, az utódaik a
mezőket védő határrétegeken is áthatolhatnak, könnyebben megszökhetnek a rossz
életminőséget biztosító élőmezőkből. Ha azonban érzelmi hatások, az utódok felé érzett
elkötelezettség, a közös és túl nagy teher, vagy tömeg miatt nem képesek megszökni, az
együttélés a mámor elmúlása után kényszerré válik, a szimbiózis előnye idővel elveszik.
Ilyenkor a mezőkön belül átszervezhetőkké, kizsákmányolhatókká, kihasználhatókká válnak,
amelyek időzavarba és lebomlásba kergethetők.
A veszteség a mezőkön belül nem veszteség, tehát az átszerveződés a mezőkben nem jelent
energia veszteséget. Aki ma gazdag, az holnap szegény, a ma okos és a tudatban fejlett,
holnap elbutult, elöregedett, cselekvőképtelenné válhat. Az idősebb életbuborékokban történő
energia és tudati átrendeződés a nagyobb energiaszintű környezetben nem okoz energia
veszteséget, nem okoz lényegi életminőség változást, az élet átrendeződésével a belső energia
statisztika nem módosul, de az élet minősége változik. Ha a nagy életbuborékokban felborul a
korábbi relatív egyensúly, egy másik új egyensúly fogja felváltani, és az élet más minőségben
megy tovább. Az életváltozatokba szerveződött bonyolultság, átalakulhat, megváltozhat, de
ezek is részecskékből szimbiózisba egyesülő új szerveződésekké válhatnak. Az emberi
evolúció akár fenn is maradhat, de ha megváltozik, az embernél sokkal kisebb energiaszintű,
eddig emberi közös szervezetet létrehozó részecskék másféle bonyolultságba szerveződve,
makroevolúcióban korszerűsödve tovább élik az életüket. A lábát elvesztő sportoló személy
karjai megerősödnek, a vakká vált szerveződés hallása, szaglása megjavul. A szerveződésben
keringő energia átcsoportosítódik, és az egyik közösség számára elvesző lehetőségek
másokkal kipótolódnak. A felszabaduló energiák más csatornákba terelődnek, más
képességek finomítódnak ki. Az ember és a természet átalakul, de az élet más csatornákon,
eltérő életörvényeken, más életfolyókon, szerveződésekben megy tovább.
Ha az emberbe szerveződött részecskék közös individuumainak a társadalma, a genetikai
azonosság együttműködő képessége, az összetartás elöregszik, a társadalmi szerveződések
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felbomlanak, és másokkal másféle sikeresebb társadalmi szerveződésekbe épülnek. Nemcsak
a kialakult és jobban megismert életváltozatok, hanem a társadalmak és az élőrétegek, sőt a
nagy mezők, a bolygók, csillagok stb. életciklusai is hasonlóan periodikusak. A szerveződési
tavasz, a lendületes együttfejlődés állapota után a nyár, a megérés, majd azonossággal és
feszültséggel feltelés ősze következik be, és az élet gyümölcsei beérnek, majd elfogyasztás
hiányában túlérnek, a kapcsolatok felbomlanak, az eredők elrothadnak, és lebomló
gyümölcsként, a náluk másban fejlettebb rétegre esnek le, Vertexükben új életmagot hoznak
létre. Az élőrétegek túl rendezett, kevés impulzust adó tél állapotba kerülésével az elöregedő
egyediségbe épült bonyolultság lebomlik, és az életszféra kisebb energiaszintű sokféle fiatal
új lehetőségeit szaporítják. Ilyenkor a kisebb energiaszintű lények társulásos önállóvá
válásával a későbbi nagyobb energiaszintű lények megújulása is elkezdődik, amelyben előbb
a sokkal kisebbek más a nagyokból eltávozva az azonosság felé fejlődnek, szaporodnak, a
gyorsabb evolúciójú, nagyobb tömegbe szaporodott élőrétegek az ő evolúciójukat segítik. Ha
jön az új szerveződési tavasz, ha a sarki jégen kellő lendülettel áttörő részecskehullámok
megérkeznek, az ionizálva máshol lebomlott részecskékből a fotonokba átépült
energiahullámok a sarki vizekben krill szervezetek hatalmas analóg tömegébe épülnek. Ha a
krillek túlszaporodnak, és a termés időszakába fejlődnek, jönnek a nagyobb energiaszintű,
nagyobb tömegszámú bálnákba szerveződött részecskék szervezetei és szüretelnek. A krillben
kifejlődött bonyolultság és információ szelekció közben átépül a bálnákban lévő
részecsketömegbe, és a bálnák közös tudata a bennük érkező információs tudás megtartott
részével tovább fejlődik. A tápláléklánc felszaporodása, a krillek sikeres energiahulláma
növeli a bálnák szaporodási lehetőségét, és a kellő energiatartalékkal, jó életkörülmények
közé kerülő bálnák tömegének a felszaporodása, a kifejlődött tápláléklánc asztalterítékén
megkezdődhet. A Napsugarat és a fotonokat a krillekbe építő élet, nagyobb és más
bonyolultságba épül a bálnákban, és megfiatalodhat a bálnák részecske mezőinek a
szaporodásakor kialakuló korszerűsítésben. Ha a bálnák elöregednek, elhalnak, mint nagy
energiaszintű szerveződések felbomlanak, de a bennük együttműködésbe szerveződött
részecsketömeg vagy megújul és újraosztódik, vagy ha már szaporodásra képtelenek és túl
öregek, feloszlik, felbomlik, és a változtatóképes eltávozó részecskékben továbbadott
információjukkal a náluk sokkal kisebb, bakteriális, sejt energiaszintű élőrétegek
szaporodnak, a tudatban ekkor ők fejlődnek. Ez egy új minőségű életciklust alapoz meg, az
élet nagy mennyiségű kis térre és viszonylag kis életidőre, ciklusra kiterjedő, átszerveződő
körforgását. Azonban sokkal nagyobb körforgású életciklusok is vannak, amelyek periodikái
évszázadokban és évezredekben és évmilliókban, vagy milliárd években mérhetők.
Az emberi társadalom periodikája valószínűen a fejlettségére jellemző külső téri nagyobb
élőrétegek, felmenői szimmetriafelület, erős környezetváltozást okozó metszéséhez kötött.
Bár az évelővé fejlődött ember a Nap körüli éves periodika által kiváltott környezetváltozást
már megtanulta kivédeni, de a Nap felmenője körüli 26 ezer éves periodika és ennek a negyed
ciklusai, a nagyévi évszakváltozások alaposan megtizedelik az ilyen nagy
környezetváltozáshoz még alkalmazkodni nem mindig képes fajunk egyedeit. Már a kétezeregyszáz évente bekövetkező nagyévi hónapok változását, a felmenői közös rétegek
határfelületeinek az átlépését is jelentősen megsínyli az emberiség. A Nap testvéreinek a
határfelületi metszése jelentősen megnöveli a változás időbeli ritmusát és ezzel az élet
feszültségét. Ha a külső térben lévő határfelületeket metsszük, az elöregedett, már hitetlen és
együttműködésre is képtelen társadalmak, a rossz életterek nem bírnak alkalmazkodni,
megváltoznak, szelektáltan felbomlanak, átszerveződnek. Ha az emberi társadalom
elöregszik, és ilyenkor nagyobb energiaszintű környezeti mező határfelületét vagy ekliptikáját
metsszük, a nemzeti szövetségek és a társadalmi energiaszintű szerveződések felbomlanak,
átalakulnak, és a nagyok romján a sok kicsi nemzetközösség, alfaj csoportosulás, életközösség
virágzik fel. Ha az élőrétegek megújulnak, a változtatóképes energia az elöregedett és
felbomló nagyokból a kicsi de sok egységekben tovább fejlődik. Ennek az államszintű példája
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az eltérő irányba fejlődő Jugoszlávia tagállamainak az együttes elöregedése és kisebb nemzeti
államokra átszerveződése. Az államszaporodás éppen olyan szelekcióval, rekombinációval
jár, mint az ember szaporodása, mint a más szerveződések szaporodása.
Az élőrétegek és a nagy azonosságú genetikai fajok (alfajok) túlszaporodása, túl és más felé
fejlődése, az együttműködő képtelensége az elöregedő szerveződési szint bomlásához vezet,
és a változtatóképes részecskék sokkal kisebb energiaszintű, de egymásban még kellően bízó
egyedei, felszabadulva a már kényszerű, érdektelenné váló szimbiózisból ezután kisebb
tömegben, a közösségi korlátok, az alkalmazkodás kényszere nélkül gyorsabban fejlődnek. Ez
egyben egy későbbi új nagy társadalom, vagy egy új élőréteg, egy későbbi együttműködő
szövetség energiahullámának az előfutárát, a későbbi kialakulását segíti. Ilyenkor az új és
fiatal és a nagyobb öregekből kiváló szerveződések nagy tömegéből, később sikeresen
szerveződő kisebb energiaszintű élőréteg gyorsabban szaporodik, nagyobb élőtömegbe, a
fizikai tömegben is kifejlődik, és ebből akár új, fiatal bolygó energiaszintű szerveződés is
születhet. A sokféleségbe átalakulás gyors fejlődése, a jövők felé fejlődés különböző
lehetőségeit tárja fel. A kis energiaszinten, először csak az Igében, még ösztönös
cselekvésben, vagy és a még ki sem fejlődött gondolatban és tervszinten, információs kis
energiaszinten kialakuló szerveződési változatokból az a jövő, fejlődési változat fog
megerősödni, amely a benne szimbiota társadalomban élő alszerveződéseknek a legjobb
életkörülményeket, a legnagyobb időbeli egyensúlyt, és ezzel a legnagyobb jövőbe vethető
hitet adja. Ezzel egy új nagyobb energiaszintű szerveződésben később szükségszerűen
megerősödő sikeresebb együttműködési igényét és lehetőségét is megalapozza.
Az emberiségünk által létrehozott nagyobb energiaszintű szerveződés, a társadalom, mint a
benne együttváltozó részecskéinek kölcsönös együttműködési előnyt biztosító szerveződés
elöregedett, korszerűtlenné vált, és a gyorsabban fejlődő külső réteghez (a termoszférai)
környezethez viszonyítva régóta visszafejődik. A bomlás jelei már évszázadok óta
mutatkoznak, a tudati leépülés különböző ciklusokban már a reneszánsz óta folyik.
Csak abban bízhatunk, hogy nem bolygó energiaszintű szaporodás, hanem csak élőrétegbeli
átszerveződés következik be. A Naptevékenység megerősödése kb. 77- 80-éves ciklusokat
mutat, ennyi időnként metsszük egy nagyobb energiaszintű rendszer nagyobb
környezetváltozást okozó, sokkal nagyobb változássűrűségű határfelületeit, amelyek erősödési
ciklusai 1740-től 1800-ig, majd 1825-től 1875-ig, és 1930-tól kisebb megszakításokkal a
napjainkig erősödik. Ennek a periodikának az ismétlődése, erősödése kb. 2010-re várható,
amelykor ismét jelentősen növekszik a környezet változása. Valószínű, hogy most egy
felmenői külső keringési kör halmozódása, a bolygónk élőréteg váltása várható. Bár ennél
sokkal ritkábban bekövetkező nagyobb élettani (felmenői) ritmusok is befolyásolják az
evolúciót, amelyek ráadásul egymással és a kisebbekkel is halmozódhatnak, és sokkal
nagyobb energiaszintű különbség és környezetváltozást okozhatnak. Valószínű, hogy a
bolygónkkal közeledünk egy téridőbeli halmozódási eseményhez, egy fejlődési állapothoz,
egy téridős ponthoz, Vertexhez, amelyben a nagyobb energiasűrűségű változás, egy felmenői
réteghatár, tudathatár átlépése jelentősen átrendezi a környezetünket.
A Vízöntőbe lépés időszaka pólusváltást sejtet. Ez azt jelenti, hogy két felmenő által közös
szervezetbe épült, a téridőben jó ideje együttváltozó tömegnek az eltérő környezetet,
élőréteget építő fő tömegfelezőjén, a genetikai anyagot társító mezők közötti ekliptikán
haladunk át, két egymás mellett lévő nagymásba érő, de egymáshoz képest jelentősen eltérő,
bizonytalan, és nagyon magas változássűrűségű (felmenői tavasz-őszi napéjegyenlőségi) idősíkon,
határfelületen haladunk, amely között egy viharszemhez hasonlítható nagyon kisnyomású
övezet található.
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A határolt terek kifejlődő állapotának a téridőbeli végessége:
A gravitációs áramlás a célterületen nagyobb életnyomást okoz, és amíg a cél felé haladó
részecskeáramlás tart folyamatosan nagyobb nyomást tart fenn. A mezőkbe igyekvő
áramlatok, mint a fúvókák irányulnak a mezőközpontok felé, amelyeken elégtelen
felbontásban nem látható, de kölcsönhatásképes kis tömegű részecskék áramolnak a közös
tömegközpont, a réteghatár átjáró a Vertex felé. A nagyobb forgalmú élettereket a befelé
irányuló áramlás, radiális irányú lendületsűrűsége, kinetikai dinamikája, a felületre jutó
erőkomponense tartja nyomás alatt, amelynek az egységnyi határfelületre jutó nyomás és
változtatóképes energia sűrűsége a belső élőrétegek szűkülő keresztmetszete felé növekszik.
Bár ez az elvileg ekvipotenciális hatásnövekedés, a köztes rétegekben elterelődés miatt az
időben gyengül, a mezők célterületeinek a relatív méretű térbeli átjárót képező központjaiban
még mindig nagyon magas sűrűségű. 25. ábra A lendület árnyékolás és a gravitáció!
25. ábra:

A

B
C
D
Valójában a C-nél kifelé áramló részecskék kinetikai hatása jelentéktelen
gravitációs g. érték tényezővel, különbséggel bír a beáramlókhoz képest.

A mezők külső határfelületei nagyobb
felületűek, a befelé áramló gravitációs
lendület nagyobb felületen oszlik el,
ezért kisebb egységnyi kölcsönhatást,
tömegnyomást, gravitációs erőt vált ki.
F1 x A közel = az F2 x B-vel, de
mivel az A nagyobb, mint az B felület,
ezért az B felületre négyzetesen
nagyobb lendületsűrűség jut.
A legnagyobb gravitációs
lendületkülönbség az ellentétes
lendületben legnagyobb különbségű
határfelületen alakul ki, amelynél a
radiális irányban kifelé áramló
részecskék kölcsönhatása a legkisebb
a befelé hatókhoz viszonyítva.
A C részecskék lendületből származó,
kifelé segítő kölcsönhatási eredője
sokkal kisebb, mint a D részecskék
befelé átadott kölcsönhatása.

A sűrűségi határon, rétegben nagy sebességű részecskék áramlanak lamináris (kerületi)
irányban, amelyek megakadályozzák a be és kifelé ható, rendezetlen részecskék spontán
érvényesülését, ezért a határfelületek, sűrűségi határok közelében az eltérő frekvencián
leszorító jellegű gravitáció érvényesül. A lamináris áramlás alatti rétegekben azonban a kifelé
ható erősebb. Mivel a felületeken a C és a D hatás, a lendületi eredő azonos minőségben és
frekvencián nem egyenlő, ezért iránnyal rendelkező, frekvencia és térfogat (sűrűség) függő
lendület különbség, gravitációs hatás alakul ki. A gravitációs hatást valójában nem egy,
hanem két következmény egymást erősítő hatása alakítja ki. Az egyik feltétele a valamilyen
az adott életbuborékból hiányzó életminőségre és frekvenciára differenciált fogékonyság,
amely féligáteresztő felületként a külső térben, többletben lévő, de az életbuborékokban még
nem telített hatásokat átengedi. Ez valamilyen minőségben, és a sűrűségben differenciált
életbuborékokat hoz létre, amelyek viszonyban álnak a körülöttük lévő teret kitöltő közeggel.
A közegnél nagyobb sűrűségű, részecskékkel telítettebb életbuborékoknál, a nagyobb mezők
belső centrális része felé ható lendület erő (hatás) többlet érvényesül, a nagyobb változás
sűrűség kölcsönös árnyékolása miatt. Ha azonban az életbuborék, szervezet átlagos eredő
sűrűsége, és változás sűrűsége kisebb, mint a környezeti közegé, ez esetben a nála lényegesen
nagyobb változás sűrűségű közegből a kisebb feldolgozó képességű, a saját térrészre jutó
részecskében szegény életbuborékok szervezetek kiszorulnak, tehát antigravitációs hatás
érvényesül. Ha tehát egy életbuborék a környezeti közegnél az adott tréfogatához viszonyítva,
és a rajta áthaladó hatás érzékenységhez viszonyítva kisebb térfogat/részecske változtató
képességű, akkor kiszorul a hozzá képest nagyobb eredő eseménykeltés és feldolgozó
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képességű közegből. Ehhez azonban olyan eltérő sűrűségű réteges közegnek, vagy ilyen
tulajdonsággal bíró szervezett térnek kell lennie, amely eltérő frekvencián, eltérő
hatóképességű sűrűségi rétegekkel és köztük közeghatárokkal rendelkezik. A különbség a
viszonyítási lehetőséget is adó sűrűségi határok közelében felerősödik, és a
sűrűség/feldolgozó képesség viszonyában, a befogadó és frekvencia érzékenység viszonyában
változás állhat be. Amely irányú frekvenciára, általában a saját frekvenciára fogékonyabb egy
szervezet, életbuborék, az jobban hat rá, és mindig abba az irányba taszítja, amely felől a saját
és a rá erősebben ható frekvenciákon kevesebb kölcsönhatást adó lendület átadás érkezik.
Ehhez azonban olyan környezet is szükséges, amelyben valamilyen frekvenciákon és adott
minőségekre eltérően ható, a központ felé, vagy attól kifelé ható radikális jellegű eredőjű
differenciált áramlás van jelen. A mezők határfelületeitől, a sűrűséghatároktól távolabb, és a
központjában azonban körkörösen egyenlő a határfelületek és a belsőben élő részecskék által
gátolt áramlást akadályozása, ezért a viszonylag homogén, egyenlően fékezett közegben nincs
lényeges erő és dinamikai differencia, eltérő frekvencián kialakuló különbség.
A bolygók és a szervezetek középpontjában tehát relatív izotróp állapot van, és az időben
gyorsabban változó mezőkön, térrészeken kívül is, amelyekben semmi sem akadályozza a
mindenfelől egyenletes áramlást, ezért akár öt számjegyű, vagy ennél nagyobb lendület és
irányszimmetria, hatásazonosság is kialakulhat. Hasonló izotróp állapot van a nagyobb
változássűrűségű mezők közötti homogén térrészek belsejében, amelyben a környezeti
áramlás körkörösen egyenletesen fékezett. Ha a belső áramlások eredőjét statisztikailag
egyenlőnek tekintjük, akkor a helyileg legnagyobb gravitáció a legnagyobb azonos
kölcsönható frekvencia különbségű határfelületen alakul ki. Ha az azonosság nyomása az
adott szervezeti frekvencián körkörösen egyenlő, a gravitációs különbség makroméretekben
elhanyagolható. Az öt számjegy különbségű, egyenletes izotróp hatás azonban hatalmas
különbség, a nagyon kicsi méretű és nagyobb érzékenységű, az adott frekvencián érzékeny
mikroszervezetek számára. Ők az ilyen izotróp térben, a Vertexükben kialakuló generációs
hullámok nyomásában, hatalmas sebességgel áramolhatnak a minőségükben kevésbé kitöltött
térrészek, kisebb ellenhatású, még nem telített terei felé.
Ez azonban csak akkor igaz, ha a változó mező homogén és benne az áramlás nem
differenciált. A forgó és eltérő gravitációs eredőjű mezőkben, a pólustölcsérek kivételével
viszonylag azonos, a térrész belsejében létrehozott belső ellenhatás, ellenirányú áramlás tart
ellent a kívülről jövő gravitációs lendületnek, amely a határfelületeken egyenlegbe kerül, vagy
elterelődik, de a pólusoknál bemélyedő sarki tölcsérekben a befelé ható lendülettöbblet miatt
az egész környezet, differenciált sebességgel befelé áramlik. A sarki területeken a belső hiány
beszívó hatása, az alacsonyabb életnyomás miatt kevesebb a belső visszahatás, ezért a
gravitációs eredő érvényesül, a külső környezeti azonosság egy szívótölcsér falán behajlik a
mezőmag felé. Lásd a trombita alakú a világegyetem résznél.
A legnagyobb lendület és szimmetriahiány, azaz gravitációs erő különbség az időben gyorsan
változó mezők azon felületén alakul ki, amelyen a szabad tér felől érkező áramlási lendület
akadályozásának az aránya, a mező felé eső tömeg fél részen áthaladó részecskékhez
viszonyítva a legnagyobb különbségű. Ha a szabad tér felől csak fejletlen és kis
részecskesűrűségű szerveződések nem elég eredményesen gátolják a mezők felé áramló
részecskék lendületes, időben gyorsuló haladását, a más mezőkből ki és átáramló, kellően
fejlett és elég nagy ritmusazonosságú részecskék ezek között rutinszerű megoldásokkal
áthatolhatnak, a mezők nagyobb változássűrűségű élőrétegei, a fejlettebb élőzónák felé
gyorsabban áramolhatnak.
A csillagok közötti hatásegyenlőségi helyeken, a csillagok nagyobb változássűrűségű határfelületei, és
a tér árnyékolása által létrehozott, a környezetnél valamilyen minőségben árnyékolt, takart, védett,
alacsonyabb életnyomású potenciálgödrökben, az időben gyorsabban változó, nagyobb
változássűrűségű, nagyobb élőtömegnek életteret nyújtó, a nem védett térrészek, az izotróp
környezet felől nagyobb arányban beáramló, a távolodó nagyobb szervezetek közötti térrészbe
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beszívott részecskékből, az alacsonyabb életnyomású térbe beáramló olyan részecske mezők
alakulhatnak ki, amelyekben relatív időben eltolt szimmetriában egy ideig gyorsabb a fejlődés.
A környezetben, a csak lassabban változó életterekben élő szerveződésekhez hamar eljut az
információ, a fejlettebb, alacsonyabb életnyomású élettér előnyeiről, és sok fiatal, még
tapasztalatlan szerveződésben felkeltődhet a vágy, a fejlettebb és fényesebb mezőben
kerülésre. A fejlődni, tanulni, jobban és másképpen élni akaró fiatal szerveződések
tömegesen áramlanak a már megismert térrészből a még nem kellően ismert egzotikus, és a
megszokottól másban fejlettebb titokzatos élőrétegekbe, egyre közelebb kerülve a mezők
központjaihoz. A minden felől beáramló részecsketömeg folyamatos áradata azonban a kicsi
egységnyi tömeg ellenére folyamatosan fiatalos lendületet és energiát szállít a mezőkbe, amelyben
ez változtatóképes energia formájában, a kölcsönhatásokban átadódik. A mezőkbe áramló
részecskék kölcsönhatása gravitációs lendületnyomást, a nagyobb változássűrűségű
árnyékolóképes határfelületekre szorító súlyerőként ismert leszorító erőt eredményez. Ez a
leszorító erő, a fiatalos lendületben, a statisztikai eredőjében egyirányú, a mezők központja felé
szorító gravitációként érvényesül. A mezőkből azonos ritmusban kiáramló fejlettebb
részecskék téridőbeli szerkezete eltérő, a kitágult nagyobb életbuborék miatt nagyobb
átmérőjű térben kisebb tömegsűrűségű, amely miatt a határfelületek külső és belső rétegében
nem alakul ki lendületegyenlőség, hatásszimmetria, csak a határfelületek egymást metsző
bölcsőjében kialakuló életlencsékben, a spirálban tekeredő életfolyókban. 26. ábra az időfolyó
Potenciál gödör, pontosabban időfolyó medrének a
keresztmetszete a szülői mezők közötti életbölcső, amely
szelektáltan védett és magas szimmetriában változó életteret
biztosít. A megtermékenyülés után távolodó anya szervezet
áramlási iránya.

26. ábra

A megtermékenyítő esemény után
távolodó apa szervezet eredő iránya

A nagyobb energiaszintű mezők
keringését és életfejlődését is
meghatározó időfolyók. A szülők, az
egymásba átérő határfelületeiknek az
átfedésében életbölcsőket hoznak létre.
Az szülők genetikai anyagának
tekinthető, az életbölcsőben
megtelepedő alszerveződési
részecskék, a külső hatásoktól védett
térrész belsejében, egymással
kiegyenlítettebben és gyorsabban
keveredve, kiszámíthatóbban és
nagyobb szimmetriában változó
nyugodtabb élettereket hoznak létre.

A védett térrész, a környezeti külső hatásoktól több határfelülettel részben zárt, olyan kisebb
amelybe csak a szülők határfelületei által megszűrt kisebb energiaszintű, kellő azonosságú
hatások, vagy csökkent hatásenergiájú idegen szerveződések juthatnak be. A bejutó
részecskék tömegének az átmérőjét a szülői határfelületeken utazó kisebb energiaszintű védő
szerveződések időrése és fejlettsége, szűrőképessége határozza meg. Ennél a szűrőnél
nagyobb tömegű és a fejletlenebb, vagy és nagyon eltérő ritmusú szerveződések a szülői
határfelületeken találatot kapnak, amellyel felbontásra és hatáscsökkentésre kerülnek. A
bejutó támadókból, a védett utódteret veszélyeztető szerveződésekből így az életbölcsőben
fejlődő utódok által is elfogyasztható eleség, vagy beépíthető, megismert, megtanult
információ lesz. Az életbölcsőben, az időfolyóban a szülők genetikai anyagának tekinthető
alszerveződési részecskéiből átszerveződő, új egyedbe fejlődő utódok egyre nagyobb, általuk
tartósan dominanciában uralt közös, vegyes tömegbe épülnek, pontosabban egyre több kicsi
hatóképességű, de információval rendelkező alszerveződés épül be az időben a környezetnél
gyorsabban és kiegyenlítettebben fejlődő utódmezőbe. Az utódokban-kezdetben főleg a
szülők és az elődök genetikai anyaga keveredik, amely magas % részt képviselve
meghatározó a fiatal mezőben, de a leszármazókkal párkapcsolatba lépő, a családi
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közösségekbe és a szervezetekbe beépülő idegenekkel, menyek, és vők idegen genetikai
információja folyamatosan növeli a mezőben élő másság arányát és eltérő hatását. A kezdetben
még egymással sikeresen együttműködő nagy azonosságú szülői, elődi részecskék közössége
gyors fejlődésnek indul, de ez a fejlődés a belső együttműködés romlásával egyre rosszabb
hatásfokúvá válik, a mezőben a kommunikáció áramlása az egymás megértése megnehezül.
Az utódba fejlődés ráadásul nemcsak keveredik, hanem differenciálódik, azaz sikeresebben és
kevésbé sikeresen együttműködő, segített vagy eltávolítandó, esetleg megtűrendő
alszerveződésekre bomlik, amelyek egymással inverzben fejlődnek. Ha a sikeresen fejlődő
alszerveződések meghatározókká válnak a vezetésekben, és dominanciába kerülnek, a
kevésbé sikeresek kiszolgálókká és kihasználhatókká válnak, a nagyobb azonosság felé, az
egyediség és a bonyolultság szempontjából visszafejlődnek.
Ha homogén áramlási szerkezetű lenne az életbölcsőkben kifejlődő új ionos élet, akkor a be és
a kiáramlás is egyenletes lehetne, de az ionos életű mezőkben, a térben és időben eltérő
életáramlás és ennek a gravitációs hatása is differenciálódott, a mezők határfelülete tovább
szelektál. Míg a forgó, tehát töltési eredővel rendelkező mezők kerületi irányába a
centrifugális erő miatt is, az egyenlítői tömegfelező síknál nagyobb a kiszóródás, kiáramlás és
a mezők elhagyása is megtörténhet, addig az erre az ekliptikára, egyenlítői síkra merőleges
irányú beáramlás egyirányúvá válása miatt, a pólusoknál kisebb nyomású, beszívó, a
kevesebb keresztirányú részecskeáramlás csökkenő impulzus sűrűsége miatt lehűlő tölcsérek
alakulnak ki. A differenciált térben a határfelületek jelentősen eltorzulnak, a nyomásban és
más jellemző tulajdonságokban eltérő területeket elválasztó térgörbült felületekké, pl.,
élettölcsérekké torzulhatnak, deformálódhatnak. Lásd a szaggatott, nagy azonosságú, az
időtengely körül kialakuló életspirálnak a téridős átjárónál tölcséressé váló szerkezetét.
Ezek a pólustölcsérek a mezők befogadó nyelői, a beérkező részecskék természetes
lehetőségű beáramlási, landolási pályái, az izotróp és hidegfúziósabb környezet térbeli
betüremkedése. Az áramlás e részeknél mindaddig a statisztikai eredőjében befelé ható és
jellemzően egyirányú, amíg a mező fiatal és dinamikusan növekszik, amíg az együttműködés
magas fokú és hatékony, amíg jó benne élni. A környezetnél alacsonyabb életnyomású
szervezet agyi terében az idegcsatorna északi nyúlványa a rétegek közötti, ezekre merőleges,
átváltási lehetőséget adó, a szervezett, de sokaknak túl magas változás sűrűségű térrészből
alacsony életnyomású librációs átjárót, a felmenői rétegek között téridőbeli összekötő
csatornát, forró drótot, idegdúcot biztosít. A négy előd térbeli szimmetriája az agyi térrészben.
27. ábra:

Gravitációs
határfelület

A pólusoknál majdnem azonos irányban,
nagy sebességgel és csavarodva beáramló
részecskék nem találkoznak ellentétes
irányú, lendületszimmetriát eredményező
kölcsönhatással, a pólustölcsér, mint
fekete lyuk, a még nem elég fejlett, de a
fényes mezőbe vágyó részecskéket
elnyeli, és vagy átnevelve és a
tapasztalatban fejlődve, vagy elfogyasztva
az életenergiáját elvonva, csak felbontva,
kisebb energiaszintű szerveződésekben
engedi ki újra. Az időben gyorsabban
változó mezők, átláthatatlan fényes
csillagként ragyognak az e fejlettséget
még el nem ért, a mezőn át nem látó, azt
még nem kiismerő részecskéknek.

A bolygóknál, de valószínűen a csillagoknál és a kovalens kötésű szerves emberi szervezetek
agyi elrendezése a határfelület szimmetriáját és deformációját követi. A neutrális határok
benyúlnak az idegdúcig, az északi és a déli pólus is begörbül a központi főideg elágazásáig,
nemcsak az agyban, hanem mint időtengely a gerincvelő idegben is folytatódik.
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Ha a mezőben élő részecskék népesedő, és egyre nagyobb másságú közössége túl eltérővé, és
együttműködő képtelenné válik, az élet építésében romlik a hatásfok, a beépülő tendencia és
az idő iránya megfordul, a feszültség növekedni a kiépülés erősödni fog és a bonyolultság
leépül. Tehát a mezőkre ható gravitáció szelektált, az a belső és a külső hatáseredő, fejlettség
dinamikai különbségétől függ, amely az egyenlítői szimmetriasávban kifelé erősebb, ezért a
nagyobb kerületi sebességre gyorsuló részecskéknek kifelé ható gravitációs többletre kell
számítani, míg a pólustölcséreknél a kisebb és a határfelületekre merőleges kifelé áramlás
miatt inkább befelé hajló, befelé áramló rendezettségi eredőjű. A mezők azonban a többszörös
határréteggel védett életbölcsőben, az időtengely körül bolyonganak, le és fel, a pólus és
oldalirányban is keringenek, áramlanak, amely miatt időnként hol az egyik, hol a másik
felmenői határfelületen áramló részecskék többlethatása alá kerülnek. Ez elrontja a kialakuló
arányokat, hol az egyik szül, felmenői térrész hatása, hol a másik válik dominánsabbá,
amelykor jobban érvényesül az éppen jobban ható felmenők akarata. A 26. ábrán bemutatott
életbölcső úgy alakult ki, hogy amely szülő felé közelebb húzódik, közelebb kerül az utód
szervezet, annak a hatása megerősödik, és ez az azonosság növekedés a másik, kevesebb ilyen
telítődő hatással rendelkező szülői határfelület felé tereli, taszítja az utódot, ezért az utódot
körbevevő felmenői előd szervezetek kölcsönösen visszatérítik a közös utódot a közös
mezőbe, a nagyobb életszimmetriába. Ha azonban a mező pólustengelyéhez viszonyítva
északi irányba eső határrétegben nagyobb a változás sűrűség és a fejlettség, mert az közelebb
van valamely időtengely felé lévő felmenői domináns szervezet fejlettebb központjához, az
éppen alacsonyabb változássűrűségű déli pólus, réteg, (felmenői szervezet) irányába fogja
kényszeríteni az utódot, hogy a másik szülői hatásokat is felvegye és ezzel ismét nagyobb
eredő szimmetriába kerülhessen.
Az időtengely a többgenerációs szervezetek különböző fejlettségű, egymással szervezetten
együttműködő, egymással előd és utód viszonyban is álló rétegei közötti kapcsolatot tartó fő
idegpályát, és a benne is haladó forró drótot, az egymáshoz kapcsolódást jelenti. Egy fej, tor és
potrohhal rendelkező három generációs szervezetnél, a fej a neutronokat tartalmazó legidősebb
generáció, amely összeköttetésben áll a potrohban lévő átlagosabb fejlettségű utód generációkkal,
amelyek szintén e tengellyel, nyakrésszel, derékkal kapcsolódnak a szaporodást és az emésztést végző
melegfúziós, nőies potrohhal. Ilyen térbeli szerkezetű a Tejútként ismert galaxisunk is. Lásd a későbbi
könyvekben bemutatott ábrákat. Egy radiális időtengelyű fánál ez az időtengely a lomb-ágak fiatal,
hidegfúziós részét köti össze az átlagos, életcsatornákat rejtő törzzsel, ez pedig állandó kapcsolatban
van, a legidősebb, legfejlettebb melegfúziós részeket tartalmazó gyökérzónával.

Ez az utód időtengely körüli (a Földnél a nagyévi Alcyone tengely) észak-déli irányú pulzálását,
elmozdulását eredményezi, amelykor azonban az időben kevésbé változó, nagyobb
azonosságú, az egyik szülőhöz képest attól távolabb lévő élőrétegbe érkezik. Ez csökkenti a
fejlettséget és növeli a belső szimmetriát, javítja az együttfejlődést. A rétegbe befelé haladva
itt is taszító hatás fog megerősödni, a rétegben már túl idegen részecskékből szerveződő
mezőt a nagyobb szimmetriában lévő közös térrész felé visszatérítve. Ha a felső (északi) réteg
nyomása és beáramlása érvényesül, az utód mező délre tolódik, de ha a déliek kerülnek
meghatározó többségbe, túl nagy közelségbe, befolyásba, a mező az északabbra fekvő
kiegyenlíttettebb tér felé mozdul el. A tengelyirányú elmozdulás meghatározza az átlagos
élőréteghez és a nagyobb szimmetriához, valamint a külső és a belső életnyomáshoz való a
kint és a benn viszonyát, a beáramlás (belégzés) és a kiáramlás (a kilégzés) viszonyát. Minden
mezőben az a pólustölcsér lesz az északi, amelyen a statisztikai eredőben a befelé és
hidegebb, rendezettebb áramlással rendelkezik. Ha az északi pólus irányából nagyobb a
beáramlás, mert a mező belső nyomásánál nagyobb a helyi északi felmenői réteg
életnyomása, akkor az északi mágneses (beáramló) pólust képes, de ha a déli kilengésben, a
déli irányban lévő éppen nagyobb életnyomású réteg beáramlása erősödik meg, a mágneses irány
megfordul, és pólusváltás, beáramlási irányváltás következik be. Lényegében nem a
mágnesezettség, hanem a beáramlási irány és arány változik. Mindig az a pólus lesz az északi,
amely beáramlási többlettel, nagyobb életnyomással, dominanciával rendelkezik. Az
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ellenkező póluson ilyenkor részecskepor kirakódás, sarki domb épül, amely bolygószinten a
Földnél a déli sarki hegyeknek felel meg. Azért találhatók magas hegyek a déli sark körül,
mert a bolygómezőnk az elmúlt időben végig az északra eső, nagyobb nyomású, valamelyik
felmenői szülőhöz, nagycsillaghoz, nagyobb életnyomású rétegéhez közelebb lévő, magasabb
változássűrűségű, nagyobb fejlettségű térrészben tartózkodott. Az északi beáramlás
statisztikai eredőjében több tízezer év óta erősebb, de most, hogy északról dél felé áthaladunk
a tömegfelezői határfelületen, egy felmenői (Napi) ekliptikán pólusváltási folyamat kezdődött.
A bolygónk jelenleg egy felmenői ionrácson, ekliptikai síkon, felmenői határfelületen halad
át, az északra eső nagyobb fejlettségű, életnyomású élőrétegből a hozzá képest déli irányba
eső, kisebb fejlettségű, de nagyobb azonosságú, együttműködő-képesebb részecskéket
tartalmazó, de hidegebb és kisebb életnyomású élőréteg felé halad. A folyamat
következménye összetett, előbb a határozatlanság gyorsabban változó szimmetriájú térrészébe
érve tovább nő a káosz, majd nemsokára csökken az időnk és terünk nyomása, a fejlődés
szorítása, és a túl nagy bonyolultság átmeneti leépülése, nagyobb harmónia várható. Ha a
felmenői ekliptikán áthaladáskor nem kapunk jelentős neutron tömegtől találatot, akkor az
általunk élt élet túlfeszülhet azon a hatáson, nagyobbra nőhet a különbség, mint amit az élet
tolerálni tud. Miközben a bolygónk a megszerzett lendület és tömeg tehetetlenségével a
kisebb változássűrűségű, tőlünk a (volt) déli pólus irányába eső határrétegbe befelé száguld, a
fejlettebb északi részecskéink kezdik magukat idegennek érezni, és a kevésbé fejlett, nekik
már túl idegen környezetből sokan hazavágynak. A beépült fejlettebb, ördögebb részecskék
jelentős része a számára idegen környezetből elpárolog, elhagyja a szerveződést, amelynek az
aránya ezért a nagyobb azonosságú részecskék beépülése miatt a nagyobb együttműködés és a
hatásszimmetria felé fejlődik. Az északi pólus alatt a tengerbe mélyen lenyúló jégkürtőkben
csökken, majd leáll a lefelé (befelé) áramlás, amely befelé áramlás tartja fenn a Golf áramlat
keringési rendszerét. Ezen áramlat, az északi pólusnál befelé áramló, a tengervízben
elnyelődő lendületes hidegfúziós részecskék hatására a póluskörnyékén lehűl, ezzel lesüllyed
a tengerfenékként ismert határrétegre, és ezen elterülve dél felé áramlik. Ha pedig a hideg
fenékáramlatok laminárisan szétterülve a tengerfenéken dél felé áramolnak, a lefelé áramlás
során a melegebb felszíni vizet lenyomva, lehűtve, nagyobb sűrűségűre hozva, annak az
utánpótlására a hideg víz hátán az északi pólus és a leáramlásban lévő térrész felé melegebb
egyenlítői vizek áramolnak. A kontinensek közötti, az északnyugati Európai Földrészeket,
Írországot, Angliát és a Svéd félszigetet is az éghajlati részhez képest melegebben tartó
keringési rendszer addig működik, amíg az északi pólusnál a be és a leáramlási többlet
dominanciája megtartott. A Golf áramlat által északra szállított meleg tengervizet, és kisebb
de bolygón és a bioszférán belüli körforgásra kényszerítve eddig a tengerfenékre süllyesztette.
Ha a Golf áramlat leáll, az északi félteke várhatóan lehűl, eljegesedik, és a dominancia és a
csillagszéli áramlási irányváltásban a jelenlegi északi sark alatti mélyedésben új sarki domb
építése kezdődik. A déli pólus az átmeneti idő után erősebben beáramlóvá válik, valószínűen
az Antarktisz magaslatai le fognak olvadni és süllyedni, amely folyamat, a déli pólus környéki
lefelé (befelé) áramlásban, a Golf áramlathoz hasonló dél felé meginduló új felszíni meleg
áramlatokat kelt majd. Miközben az északi féltekén a megkezdődött olvadás és felmelegedés
valószínűen csökken, a lehűlés – ha csak nem fordul át a saját tömegközéppontja körül a
bolygónk – a déli pólus környékén a beáramlás és a lehűlés felerősödése várható. A déli
félteke valószínűen melegebb lesz a jövőben, a bolygó belső áramlása, a rétegünk keringési
rendszere megváltozik, de a megváltozó tendenciákban az élet a nagyobb szeretet, a több
megbecsülés, a jobb együttműködés, az egymásra és a részletekre fordítható idő lassulása felé
fejlődik. Ez akkor is bekövetkezhet, ha nem kapunk a bolygóhoz mérhető energiaszintű
szaporító találatot, a túl gyors haladás lefékeződik, és átmenetileg egy békésebben változó
életlehetőség alakul ki. Ha az ember nem tudja kellő türelemmel, toleranciával átvészelni a
nehéz időket, az evolúció nélküle fejlődhet tovább. Ha azonban az élet és a genetikai
állomány felfrissüléséhez szükséges anyag nagyobb tömegben, vagy kisebbekre bomlódva,
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esetleg elgázosodva lendületesen beérkezik, az a behatolási iránytól és a kinetikai eredőtől
függően módosítani fogja a bolygónk pályáját, és nagy eséllyel megváltoztatja a keringési
irányát és a saját spinjét, perdületét is. Ilyenkor az átlendülhet az életbölcsőt, időfolyó védő
potenciálgátakon, amelyeken túlra, a déli irányban eső múltbeli rétegekbe kerülve jelentősen
visszafejlődhet a kialakult bonyolultság. Ha az északi irányba eső, fejlettebb felmenői
határrétegek (élőrétegek) felé tolódik el, rendkívül gyors és erőteljes, feszített iramú fejlődé
várható, durvább élettani hatások sorozatában a belső arány a fejlettebbek javára fog változni.
Az eltolódás azonban a két felmenői réteg, és a négy oldalirányú szervezet bármelyik
irányába megtörténhet, és az életünk valósága ennek megfelelő irányba fejlődik. Annak a
valószínűen oldalági felmenőnek a hatás megerősödése várható, amelyik felé eltolódik a
valóságunk, amelyik ettől kezdve erősebben befolyásolja Gaia, és a benne változó élőrétegek
lakóinak az életét.

A tölcsérszem, a viharszem szerepe:
A mezők többsége forog, töltöttségi eredővel és perdülettel, általában több tengely körüli
imbolygó, kúpot leíró saját forgással rendelkezik, amelyet valamely irányba forgató, a
környezetben áramló és a határfelületekre is kölcsönhatóképes részecskék lendületi, vagy
perdületi többlete, a forgási eredő pozitív értéke tart fenn. Ha egy saját perdülettel még nem,
de belső telítettséget okozó részecskékkel töltött mezőbe egy hozzámérhető tömegű mező
becsapódik, és az nem pontosan a központja felé hat, akkor az erőkaron becsapódó energia a
kinetikai lendületi eredővel, a meglévő tömeghez és annak a forgásához viszonyítható
töltöttséget, forgást hoz létre, vagy megváltoztatva, módosítva a korábbi forgási eredőt
(azonos irány esetén) növel. Ha nem pontosan a forgási síkban találja el a találat, a forgás
búgócsigaszerűvé módosul, billegővé válik, amelytől a forgástengely kúpot ír le. Ha az
áramló részecskékből szerveződött mező már forog, miként a vihartölcsér, a kerület külső
részén a korábbinál nagyobb kerületi sebességgel forgó nagyobb tömegű tárgyak, részecskék
kiszóródnak, a kerület felé ható kiáramlás erősödik fel, de ezzel egyidejűleg a forgó tölcsér
belsejében, mint a tornádóban egy bemélyedő, a korábbihoz és a környezethez képest
csökkent nyomású, a környezeti anyagot beszívó tölcsér alakul ki. A körkörösen kerületi,
lamináris irányba áramló anyagok, részecskék, megakadályozzák, hogy a forgási tengelyben
számottevő keresztirányú impulzusok alakuljanak ki, ezért ott a befelé és a keresztirányú
áramlás és az ilyen által létrehozott életnyomás csökken, de a kifelé táguló, áramló egyenlítői
térrész kiterjedése miatt a háromdimenziós tér kétdimenziós felületi réteg felé fejlődik.
Miközben a kerületi átmerő és a kerületi sebesség növekszik, a pólusoknál lévő térrész, mint
egy úszógumi toroid része belapul, és olyan a tömegközpont irányába ható hidegfúziós
részecske beáramlású homorú tölcsérré fejlődik, amelybe a nagyobb nyomású környezetből
folyamatosan részecskeanyag, por és gáz áramlik. Mivel a kerületi centrifugális erő a
tárgyakat és a részecskéket az egyenlítői centrifugális életsíkon, azonos irányba terelődve
kifelé kényszeríti, a környezetnél alacsonyabb életnyomású tölcsér belsejében az anyag és
részecskehiány, az impulzushiány csak a pólustengely alsó és felső nyílása irányából
egyenlítődhet ki. Ez folyamatos keresztirányú anyagáramlást eredményez mindaddig, amíg a
lényeges térerő különbség fenntartható, amelyben a tölcsérbe alulról és felülről még ellentétes
irányban beáramló anyag áramlása a mezőben azonos irányba rendeződik, és a kerület mentén
már a rendezett új irányba, egy kerületi sík körül kiszóródik.
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A szent kereszt
kialakulása

28. ábra:

A tölcsér közepén azonban olyan magas
nyomású viharszem alakul ki, amelyben, a
vihar tengelyében ellentétes irányból beáramló,
egymást kikerülni nem tudó, tehát egymással
impulzusba kerülő elporladó, nemesgázzá váló
részecskék nagyobb nyomású térrészét hoznak
létre. A viharszemben kialakuló tisztítótüzet, az
impulzustérként is nevezhető részecske
szaporító teret, a még kellő érzékenységgel és
folytonossággal bíró részecskék érzékelik,
kikerülik, amely miatt a nagyobb nyomású
térből kifelé áramló, a szent tűzben már
megtisztult részecskéktől elterelve a keresztsík,
a szimmetriasík irányában elrugaszkodó
részecskék kiáramlása a csak kerületi irányban,
és főleg az átlagos életsíkon lehetséges.

Mivel a tér belsejében a pólusok irányából beáramló, egymásnak áramló, túl nagy
tehetetlenségű, irányváltásra képtelen részecskék elporladása, túl nagy változás sűrűsége,
elégése, elgázosodása, sokkal gyorsabban élése miatt nagyobb életnyomás nyomás van, ezért
a még kellő rendezetten áramló, irányváltásra képes részecskék a közös szimmetriasík
irányába terelődnek, és ezzel radiálisan kifelé, de azonossá, egymást ettől kezdve nem
zavaróvá, egymás téridejét sokáig nem kereszteződő életáramlásra indulnak. A szimmetria
sík, azaz az átlagosra keveredő rétegben az életbe kiáramló részecskék élőrétegében nem
jellemző az ü frekvenciájukon az életet megzavaró átáramlás, ezért az analóg, kellő
azonosságú részecskék a szimmetriasíkra be, vagy azon áthatoló, a lendületben túl töltött
meleg, vagy hidegfúziós szélsőségesebb részecskéket is a közös életsíkra terelik, egymással
azonos irányú, kifelé, másokat nem zavaró életáramlásra kényszerítenek. A tisztítótűzből
kiáramló, a lélek zavaraitól megtisztult, már nemesgáz állapotra elporladt részecskék,
nemcsak a közös síkon áramlanak ki, jellemzően radiális, a szimmetriasík irányába, hanem
útmutató neutronokként, füzérsugárba szerveződött részecskéként, húzószálakat képeznek a
szimmetriasíkon velük is DNS-be fonódó, keveredő, vegyülő, még kellő érzékenységgel a tisztító
tűzet elkerült, tehát újabb életkörökre, újabb fordulókra engedett, de náluk valószínűen egy
generációval fiatalabb utód részecskéknek mutatva a kisebb életnyomású, rendezettebb
életsík felé a járható irányt. Itt ismét megerősödik a Te csak házasodj Ausztria, mert az élet e
válságában a kivezető irány a nagyobb életrugalmasságú, egymással kellő azonosságú részecskékbe
átszerveződés, az együttműködés. Ezek a tisztítótűzből kiáramló, abban elporladt, sokkal kisebb

alkotó egyedekre lebomlott részecskék, valószínűen töltés és forgás nélküli nagyon nagy
sebességgel ki, és a lebomlási helyről eláramló neutronokká válnak, amelyek a tudatban és a
megértésben már fejlettek, de kis térméretbe sűrített új életcsírákat, áramlási mintákat
képeznek. Az ilyen részecskék tudati állapota valószínűen kellően magas bonyolultságba
épülve megmarad, de a felesleges testet és terhet adó nagyobb részecske tömeg nélkül
indulnak az új lehetőségként ismert életfordulóra. Mivel azonban egyedül nem megy, ezért
náluk nagyobb tömegű, párba szerveződő közösséghez csatlakozva, az életáramlásban
elöljáróként előttük, járva, felderítőként, a járható utat mutató, párba kapcsoló Kupidóként
vezetik, a náluk nagyobb tömegű, és közösségekbe szerveződő, a tisztítótüzet a kellő
életrugalmasságuk miatt elkerülő, újabb életkörökre lehetőséget kapó, másokkal már könnyen
életpiramisba épülő, kellően vegyes részecskéket. A neutrális részecskék nagyon távolra más
mezőkbe is elkerülhetnek, vagy beágyazódhatnak a csillagközi tér, közös óceánjába, az angyalok
mennyei birodalmába. Ha az ilyen részecskék egy analóg, de ellenkező irányú részecskével a
csillagközi térben vagy egy a szervezetek között lévő neutrális, la grange ponton egyesülnek, a
környezeti részecskéket tanító, az együttműködésüket szervező lélekmaggá, a librációs pontokon
megtelepedő, az életet szervező életmintává, az általuk alapított mezőben az utódaikból kifejlődő
dinasztia elődjeivé válhatnak.
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A környezetnél átmenetileg, a közös irányba áramlás, és a környezeti közeg is azonos irányba
együttáramlási időszakában, az azonos rendezettség, a közös cél miatt is alacsonyabb
életnyomású térrész, élettölcsér azonban több különböző áramlásfizikai hatás következtében
is kialakulhat, amely közel azonos, analóg következményhez vezet. Az egyik ilyen lehetőség,
akkor alakul ki, amikor a bolygók, terek és az áramlást gátló szerkezetek mellett, nagy
sebességgel egy hozzámérhető idegen tömeg, pl., egy aszteroida, vagy üstökös húz el. A
gyorsan eláramló tömeg nemcsak megkeveri a közeget, hanem előtte nagyobb nyomásúra,
utána alacsonyabb nyomásúra módosítja. Az elhaladó tömeg mögött alacsony életnyomású
térrészben erős örvényáramok keletkeznek. A másik analóg következmény a bolygók és a
nagytömegű szervezetek egymással párosodása utáni helyzethez, a lendületváltozáshoz
köthető. Amíg a nagy részecsketömeget közös együttváltozásban, életáramlásban tartó
tömegek, szervezetek egymás felé áramlanak, ha a nagyobb életnyomásra kerülő aurájuk
elégtelen, vagy nem képes megakadályozni a közeledés, nagy energiaszintű impulzust kiváltó
fizikai érintkezéssé alakuló következményét, a viszonylag kellő rugalmasságú, képlékenyebb
részecskemezők előbb összenyomódnak, a kerületi és forgási, perdületi sebesség eltérés nagy
súrlódása szikrákat vet fel, amely az érintkezési felületen nagyon nagy, egymástól eltávolító
életnyomást fejt ki. Mivel az ilyen csillagpárosodáskor közvetlen anyagátadás,
megtermékenyítés, részecske csere is történik, az aktus kifejlődése közben a nagy nyomású
utódtér eltolja egymástól a párosodó szervezeteket, amelyek ettől kezdve az egymástól és a
közös esemény helyétől is távolodóvá válnak. A távolodás pillanatától kezdve a nagy
életnyomás lecsökken, majd megszűnik, és az egymástól egyre messzebb kerülő szervezetek
között tartósan egyre alacsonyabb életnyomású közösen védett utódtér alakul ki. Mivel a
genetikai anyag egy része mind a két felmenőben, elődben már nem elég azonosságú, az utód
szervezetként, életcsíraként a két térrész között marad, amelybe oldalirányból nagy
sebességgel az izotróp környezetben változó kis energiaszintű részecskék áramlanak be. Az
alacsony életnyomású, a tudást és hatásokat, változtató képességet is hordozó részecskékkel
feltöltődő állapot a párosodáskor megfogant új élet negyedéig, a fiatalság fejlődő tavaszáig
tart. Ezt követően kiegyenlített időben váltakozó szimmetria, tavaszi napéjegyenlőség, majd
nagyobb változás sűrűségű életállapot, szervezeti nyár fejlődik ki.

A szimmetria kialakulása, és igénye:
A neutralitás, az érzéketlenség, a lendületszimmetria hiánya, a töltöttség, a perdület
szimmetria hiányához köthető. A töltésáramlás a kiegyenlített élet szimmetriájának a hiánya,
a vegyi eltérés az élet minőség szimmetriájának a hiánya. Ha azonban valamely térrészben
nincs kellő különbség, ott áramlás sem alakulhat ki, tehát az életáramlás igénye különbségre
alapul. A kellő különbség nagyobb energiaszintű mezőkben a teljes egészségként ismert
szimmetria, a pillanatnyi egyenlőség hiánya. Tartós hiányok esetén sokáig tartó áramlások,
vagy és nehezen csillapítható nagy saját perdületek alakulhatnak ki. A nagyon tartós azonos
irányú hatások, dominanciája esetén azonban az élet egésze túl súlyosan differenciálódik, a jó
állapotokat élvező és szenvedő felekre, érdekellentétre bomlik. Mindezek miatt a közös isteni
térben sem teljes egyenlőség, sem túl tartó hegemónia, elnyomás nem alakulhat ki, de ha e
két, az élet egy részének mindig szélsőséges állapot mégis kifejlődik, az élet egésze,
egészsége szenved, és nem megfelelő egészségű, az érdektelenné és céltalanná váló
együttműködésekből kibomló. Bármilyen méretű, tömegű, vagy és fejlettségű részecskékben
tartós különbség fejlődik ki valahol, ott áramlás és kiegyenlítődés fog kifejlődni.
A mágneses áramlást a kisebb energiaszintű részecskék időben tartós szimmetriahiánya, a
nagy kitöréseket a nagyobb energiaszintű részecskék között kialakuló túl nagy különbség
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hozza létre. A szimmetria hiányos élet, közeg, térállapot kialakulásakor, a hátrányba kerülő
tömegrész tehát ki akar egyenlítődni, a hiány csökkentése felé akar fejlődni. Amíg azonban a
hátrányt viselő részecskék jelentős kisebbségben vannak, a többségben lévők érzetakarata
érvényesül. A kisebbségnek rossz irányú fejlődés megfordulása csak akkor várható, ha az
adott szervezetbe beépülő mássággal együttműködve nemcsak többségbe kerülnek, hanem a
szervezet feletti irányítást, az életáramlási célok domináns kialakítási lehetőségét is
megszerzik. Amíg a többség megosztott, addig birka és tűr, vagy szabályosan viseli mások
diktatúrális hegemóniáját. Ha azonban megszerzi a többséget, és tartós hegemóniába kerül,
akkor hamarosan ő válik az új kisebbség elnyomójává, az élettér változását, fejlődését sokáig
meghatározóvá, esetleg diktálóvá.
A változás, miközben csökkenti a lokális különbséget, későbbi hatásaként máshol növeli és
ezzel az életáramláshoz szükséges különbséget is fenntartja. Az élet a nem változó átlagos
matériától, a szimmetria időben váltakozó hiányával vált különbözővé, a megszerzett többlete
kialakulásával egy időre mássá, egyedi tulajdonságúvá. Csak azokat a tulajdonságokat
észleljük másban, a környezetben, amelyekből valahol valakinél többlet, vagy súlyos hiány,
azaz az átlagtól jelentős eltérés van. Ha minden jellemző tulajdonság, állapot kiegyenlített az
ellenállapotával, az anyagáramlás megszűnik, az életáramlás megszűnik. Az élet tehát igényli
a szimmetria mérsékelt hiányát, az egyedi tulajdonságok meglétét, az egyediség meglétét. Ha
azonban valamely tulajdonságok túl erőssé válnak, ha másokhoz, vagy a környezethez
viszonyítva túl nagy különbség alakul ki, a környezet nem viseli el a tűrőképességét
meghaladó másság, a túl nagy szimmetria eltérés, a szimmetriasértés, egyenlőségi lehetőség
hiány kialakulását. A sokszor fejlődési zsákutcába kerülő élet végül megtalálta a helyes
középutat a szimmetria és a változás igénye között, és időben változó, valamely végállapot
felé fejlődő szimmetriát alakított ki.
Az entrópiát, a túl nagy szimmetriában kialakuló rendezetlenséget az élet kelti, azzal, hogy a
maga igényének megfelelőre rendezi át a környezetet, de ez a környezet egy nagyobb
energiaszintű élőrendszer szervezete. Miközben helyi, lokális átcsoportosítást hajtunk végre, a
magunk számára az életre alkalmasabbá tesszük a környezetet, elrontjuk annak az entrópiáját,
a természetes (kialakult) rendezettségét, a szimmetriáját. Az élet összetettsége, a nagyobb
energiaszint szimmetriája, az öreg és a fiatal, a túl gyorsan áramló és a kellően fékező, a
másoknak rohanót idejében elterelők együttes jelenlétét igényli. A túl töltöttet, az ellentétes
töltéssel rendelkező a forgásában, a pörgésében fékezi, a női összetettséget a férfi összetettség
kiegyenlíti. A vegyileg túl lúgos, túl sok öregből álló szerveződést és társadalmat, a fiatalos
savas hatások közelebb hozzák a kiegyenlítettséghez, a túl rosszá váló lokális életet a jobb
életűek az előnyeik közelérhetőre adásával kiegyenlíthetik. A rossz élettérből eláramló,
feszültséget szállító töltések feszültségét, lendületét, a migrációt a befogadó kisebb
feszültségű életterek csökkenthetik, de ha túl nagy a bevándorlók lendület, tömege,
feszültsége, az új életteret is túl gyorsan mássá és feszültebbé tehetik. Az élet a szélsőséges
állapotokból a kiegyenlítődést is igényli, de miközben csökkenti a túl nagy különbségeket,
ezzel egyidejűleg mindig máshol hoz létre az átlagosnál nagyobb különbséget. Ha valamiből
túl kevés van helyileg, az élet igényli az azonos, másoknál már megismert hatások jelenlétét
és elérhetőségét, és hasonlóan a túl sokból a másoknak is adást. Ha azonban azonos dolgokból
mindenkinek azonos mennyisége keletkezik, a hiány és a keresettség megszűnésével
elértéktelenedés, megunás fejlődik ki. Ilyenkor az élet a jobb elosztás és a nagyobb
egyenlőség felé kíván fejlődni, a kevesebbel rendelkezőknek az adást, a feszültségből
keletkező melegből a hideg, a nyomásból a vákuum felé eláramlást.
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Az entrópia keletkezése, a szimmetria romlása, sérülése:
Az Egely György által is felfedezett energiakicsatolási lehetőség, tehát az élet valamely
szimmetriájának, vagy kialakult lokális többletének a megsértése. Ha elrontjuk valamely
életszerveződési szinten az élet szimmetriáját, a hatások egymást redukáló viszonylagos
egyenlőségét, a különbséget növelve az adott szinten élő szerveződések változtatóképes
energiával rendelkező részecskéi tömegesen fogják elhagyni a szerveződési színteret, a nekik
élőkörnyezetnek tekinthető hont. Ha olyan nagy és folyamatos az általunk létrehozott
szimmetriasértés, hogy a keltett feszültség különbség miatt a nagyon kicsi tömeggel, de
változtatóképes energiával rendelkező eláramló részecskék időegységre jutó mennyisége eléri,
meghaladja a műszereink észlelési képességét, az életminőség romlásban töltötté tett
részecskék folyamatos eláramlását fogjuk észlelni. Ez viszont energiában hiányossá teszi az
érintett térrészt, és a megnövekedő áramlástól, a kisebb ellenállású térrész felé irányuló
részecskeáramlás, az anyagcsere felgyorsul. Bár ezt az energiát elvonva a javunkra is
felhasználhatjuk, de összességében rontjuk az élettér biodiverzitását, az életre való
alkalmasságát, kiegyenlítettségét. Ha a különbség növelésére vállalkozunk, az életérzésekkel
rendelkező részecskék életáramlását és kötődéseinek, a kapcsolatainak az alakulását
befolyásolni tudjuk. Statisztikai eredőjében többet veszít a kis energiaszinten keletkező
rendezetlenséggel az élet összessége, mint amennyit látszólag és pillanatnyilag nyerünk, mert
a jelenünk előnye érdekében elfogyasztjuk előre a jövőt. Az élet azonban időnként túl nagy
zsákutcába kerül, és amikor a szükséges hajtóerő, a kellő különbség redukálódik, az életet
ismerő és megértő tudatnak kell létrehozni a változást és az életáramlást kellően fenntartó
különbséget. Ezt kétféleképpen lehet létrehozni. A helyi életnyomás, a differenciálás
környezethez viszonyított növelésével, ekkor felerősödik a ki és eláramlás, megnő a
változtatóképes részecskék helyi hiánya, amelyet erős környezeti beáramlás, energiahordozók
beáramlása követ. A másik út a helyi hiány, és valamiben túl alacsony életnyomás
kialakulása. Ezt a környezet erős beáramlása követi, amely gyorsabb eredményt hoz, de
kevésbé kiszámítható, kevésbé irányítható. Az utóbbi megoldásban azonban a térrészünkbe
beáramló egymással kellően nagy azonosságú, ezért a terünkbe, szimmetriába és
határozatlanságba fejlődő környezet a szervezett terünkbe áramlik, egymáson torlódik, és bár
kezdetben energiát fogyaszt és távolít el, később energiaadóvá és uralhatóvá válik. Ilyen a
környező piac nagykereskedelmi egységeinek a beeresztése. Ma már azonban a túl rövid
életciklusra berendezkedő, a folyamatot már kellően ismerő, beáramló nagyok, viszonylag
kevés veszteséggel el tudják hagyni az aratásuk helyszínét, és a kihasznált, megosztódott piac
pedig ott marad kizsákmányoltan, kiégve elhagyott menyecskeként. Tehát az élet
megoldásainak folyton fejlődniük kell, ha nem akarnak a kihasználható gyarmati szerveződés
sorsában részesedni. A gyorsított tudatfejlődés erre ad alternatívát.
Változtatóképes élő energia van elég a mindenségben, mert a változás, változást generál, de
magas fokú bonyolultságba rendezett energia kevés. Ha a térben lévő részecskék betartanák a
kozmikus rendet, az egymás elől kitérő köráramlás szabályait, és nem lenne annyi radiális
irányba haladó, szabálytalan rendszersértő, az élet folyamata lineáris változásban és
egyenletes fejlődésben maradhatna. Az élet fejlettebb része azonban unatkozni kezd az
átlagos állapotok között, és több érdekes, veszélyes, szélsőséges, a figyelmét lekötő, az
életidejét kitöltő hatásra vágyik. A tanulatlan és még a tudatban fejletlen, általában
türelmetlen részecskék azonban még nem ismerik, vagy nem fogadják el a kialakult áramlási
szabályokat, a természet és az isteni közös tér törvényeit, és rendszersértő, radikális irányú
áramlásban folyamatosan rontják a kialakult rendezettséget, entrópiát keltenek. Az Isten terve,
az ige, szép elmélet, de az ideális élet csak elméleti szinten megvalósítható idea. A kisebb
energiaszinten e tervtől, a szabályoktól alig eltérő gyakorlat, a nagyobb szinteken a
szervezettség nagy tömegben megvalósulásakor, az élet gyarlóságánál fogva az ideánál
rosszabbra sikerülő világ építését teszi csak lehetővé. A terv szerint nem lehetne
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szabálytalanság, a kialakult rendezettség szabálytalan átcsoportosítása, az életenergia rablása,
eltulajdonítása, de az ördög a részletekben rejlik, és e kis energiaszintű részletek
megvalósítása, eltér az igében megismert gondolattól. A túl szabályosan változó, és nagyon
kiszámítható élet unalmas, érdektelenséget szül, a túl gyorsan és kiszámíthatatlanul változó
pedig életfélelmet és rendezetlenséget kelt. Az élet a két szélsőséges állapot között találta meg
a maga folyamatszimmetriáját, amikor az egyik irányban a többségnek nem egészen rossz
állapotig elfejlődő élet egy tűrési határt elérve az eseményfejlődési tendenciáiban megfordul
és az ellenkező irányultságúra változik. Az élet valahol a még elég izgalmas, érdekes, de nem
túl soknak veszélyes állapotok között váltakozva, az élet fejlettségét és tűrőképessége szerint
is differenciálódva, valahol a tökéletes rend fejlődési diktatúrája és az anarchia túl nagy
szabadságú szabadossága között változva találta meg a többeknek megfelelő, de legalább
kisebbségként is elviselhető középutat. Kialakult az élet rendje, és az élet természeti
szabályai, törvényei. E rend szerint a külső környezet megváltoztatása nélkül, minden
szervezet kísérletezhet a saját szervezetébe költöző részecskék többféle differenciálásával, de
ez nem zavarhatja meg a nagyobb energiaszintű közösség szerveződési ritmusát, megtervezett
szimmetriáját. Az élet azonban nagyobbrészt tudatlan, ösztönösen cselekszik, és gyakran vét,
hibázik az élet törvényei ellen. Ha a külső szimmetriát sérti meg, a nagyobb energiaszintű,
tömegszámú környezet megregulázza a tanulatlan nebulót, de ha a saját belső szimmetriáját
sérti meg, a túl rossz sorsba taszított isteni részecskéi elhagyják.
Amíg a nagyobb energiaszintű mezőknek, a szervezetükön belüli átcsoportosítás nem okoz
globális energia veszteséget, de rontja a szerveződési szimmetriát, addig az a sokkal kisebb
energiaszintű szerveződéseknek ez a fejlődés és a visszafejlődés, az élet és a halál kérdése. A
nagyon nagy energiaszintű mezők azért fejlődnek olyan lassan, mert a bennük magasabb
bonyolultságra kifejlődő élet egyidejűleg rontja a környezeti élettér bonyolultságát és
szervezettségét, tehát folyamatosan, bár lassabban az entrópiát növeli. Az építés és a bontás, a
rendezettség eredője határozza meg az adott térrész, szerveződési szint, élettér fejlődését, de
már egyértelmű, hogy a celebféle kevesek példamutató arany életminőségét, a jó lokális
túlkoncentrálását csak a sokaság romló életminőségének az árán lehet csak létrehozni. A mi
fejlettségi szintünkön még nem ismerjük, hogy a mindenségben a legfejlettebb tudat képes e
folyamatosan életet létrehozni, azaz változtatóképes energiát termelni? Úgy tűnik, hogy ez
csak a meglévő minőségek eltérőre differenciálásával, a minőség mennyiségbe szaporításával
lehetséges. A különbség keltése az átlagos életminőségből, legalább kétféle, tehát eredeti
különbséggel rendelkező, vagy és ilyenné fejlődött, osztódott közegből hozott létre
sokféleségben kellően eltérő életet. Az általunk megismert életenergia tehát akkor termelődhet
folyamatosan, ha olyan térrész is van a mindenségben, amely még átlagos, differenciálható,
megoszható állapotban van, amelyben a különbségkeltéssel, a differenciálással, kiegyenlítésre
törekvő energiaáramlás hozható létre. Ha – miként a csillagokban – a különbséget növeljük,
az élet egyre nagyobb térre terjed ki, de a túl nagy különbséget elviselni nem képes élet, csak
felosztott életszakaszokban, csak megértett folyamatban képes ezt a különbséget tolerálni. Ha
a túl nagy különbséget nem érti az élet, és ha a változás gyorsaságát, a különbség növelését
már nem tudja feldolgozni, a kifejlődött tudatban megérteni, makroevolúciós átszerveződésbe
kezd, és visszafejlesztve a kialakult bonyolultságot ismét átlagos, de többeknek jobb állapotot
hoz létre.
A mindenségben kifejlődött közös tudat, az Isteni közösség azonban megtanulta és megértette
az élet e leckéit, és a szakaszossá tett élettel rendszeresen rendezte, csökkentette a
különbséget, a sokat kapóknál kialakult karmikus adósságot.
A halál néven ismert átszervezés lehetővé teszi a már elromlott, és előnytelen, rossz hatásfokú
szerveződési együttműködések felbomlását, de egyidejűleg megtartja a még kellően
együttműködő képesek szerveződéseit, és lehetővé teszi az azonos fejlettségűek fejlettebb,
vagy/és nagyobb azonosságú részecskéknek az önálló élőrétegekbe, szerveződésekbe
elkülönüléseit, az élet újraszerveződéseit. Einstein relatív felismerése alapján már érthetőbbé
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vált, hogy a különbség elviselhetősége csak az egymáshoz viszonyított helyzetben
értékelhető. Ha a fejlettek azonos fejlettségű élőrétegekbe, lokálisan elkülönítődnek, az
egymáshoz képest nem túl nagy különbségűek, a közel azonos, csak másban fejlettség miatt
nem használhatják ki túlzottan egymást, ezért még képessé válnak hatékonyan
együttműködni. Ha nem észlelik a helyzetük korábbi élethelyzetekhez viszonyítható hirtelen
romlását, szakaszosan egyre több életenergia termelésére és egyre nagyobb réteges különbség
létrehozására késztethetők. Az élet minőségét, az élet szimmetriáját azonban összetett több
tényező együttes eredője határozza meg. A szegény és energiában nagyon kihasznált, de
érzelemben és apró élményekben kellően motivált, kellő cirkusszal és kenyérrel táplált
részecskék elviselik az egyik szimmetria romlását, ha a másik hatásokban kellő és vágyott
többletet, képességeket, lehetőségeket kaphatnak, ha az összetett életszimmetriában ezzel a
kiegyenlített átlag körül maradhatnak.
Az élet szimmetriája, a lendület, a perdület, a tömeg, a mágneses, a férfias/nőies, a neutrális és
a töltött, az elektromos és vegyi, a helyzeti és az érzelmi, egészségi valamint a tudati
potenciálokból, aspektusokból, dimenziókból áll. A külső és belső tulajdonságok, adottságok
kellően kiegyenlített, de nem teljes szimmetriában, csak a körül változó eredője lehetővé teszi
az élet hiányainak az elfogadását, a tökéletlenség elfogadásával a kialakult élethelyzet
megértését, az egyén egyedi állapotának a megértését és ezzel az élet mérsékelt toleranciáját.
Ha azonban e különbség, az előnyös helyzetben lévők hegemóniájához, a lehetséges előnyök
egyoldalú kihasználásához, kisajátításához vezet, és az összesített, érzett különbség túl nagyra
nő, az élet fellázad, és akár az élete árán is de letöri e különbséget. Addig jó az élet, amíg a
természetes különbségek statisztikai eredői kiegyenlítik egymást, és az elviselhetőség határán
belül maradnak. A túlfejlődő és hegemóniába kerülő élet azonban rendszeresen megbukik az
együttműködésből, az együttfejlődésből, és mindent magának akar. Ezt pedig a Természet
törvényei nem teszik lehetővé, az élet alapjában nem viseli el a tartós különbséget, a természet
alapvetően a tudatosság nélkül is kifejlődő különbség csökkentésére törekszik, az egyenlőség
átlagos állapot körüli megtartását igényli. Ha valahol az átlagosnál nagyobb, hő, nyomás,
áramlás, tömeg, a feszültség alakul ki, az azonnal az ilyen hatásban éppen kisebb értékkel
rendelkező térrészek felé áramlik.
Ha a térben és időben bekövetkező ősrobbanások, a társadalmi robbanások helyileg túl nagy
feszültséget hoztak létre, az azonnal eláramlott, és máshol összegződő feszültség csúcsot
létrehozva új energiagócot, életteret alakít ki. Az energia a térben és az időben, lokális
mezőkben összegződve, később más terekbe és más időkbe áramlik, a régi és már megúnt
életből, új összetételű életekbe átszerveződik. Az energiát és a lendületet közvetítő ionos
részecskéknek, a csillagpornak és az ebből termelődő illékony, sokkal nagyobb érzékenységű
elporladt Quintesszenciának, a lecsapódásra is képes csillagközi gáznak még élnie sem kell,
hogy az életáramlási folyamat működjön, amelyben, a téridőben, körfolyamatokban áramló
energiaösszegződéseknek egymástól eltérő összetételei és tulajdonságai alakulhatnak ki.
Az életáramlás nem az anyagról, hanem az áramlásról és az állandó változásról, és a
különbség folyamatos létrehozásáról és mérsékléséről, a kiegyenlítéséről szól. Az élet
fenntartásához e különbséget egy ideális érték körül kell tartani, de nem jó, ha túl naggyá, de
az sem, ha túl kicsivé válik. A különbség megszűnése, a változást igénylő élet megszűnését
eredményezi, de a túl nagy különbség kialakulása, kiegyenlítődési igényt, helyzetet hoz létre,
amely szintén a bonyolultság továbbfejlődése ellen hat. Az élet, csak a kellő szimmetria, az
életeredő megfelelő és kiegyenlített változása esetén tud tartósan és lineárisan fejlődni, de mi
felé? A gazdagság és a pompa mulandó, megunható. Az élet és az egészség elvehető, a tudás
azonban nem. Ha viszont túl sokat tudunk a környezethez viszonyítva, ez nemcsak különbbé,
hanem mássá is tesz, és jelentősen rontja a kisebb tudásúakkal, a másképpen gondolkodókkal
az együttműködő képességet. Az élet a megfelelő életszimmetria környékén a megtartható, a
tudattal mérsékelt, kontrollált, visszacsatoltan állandóan és több szinten is ellenőrzött, sokak
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által követhető, a tudattal is megérthető fejlődésről szól, amely kellően figyel az elviselhető
különbséget meg nem haladó, néha lassabb, máskor felgyorsuló fejlődésre. Ha egy nagy
élőtömeget el és fejlődésben tartani képes szerveződés a tudatban kellően megérik az
együttfejlődésre, a mérsékelt különbség folyamatos féken tartására, az időben és a
bonyolultságban pulzáló előre és visszafejlődés helyett folyamatos fejlődési életszakaszba, és
a tartós csillagfejlődési állapotba jut. Ez az a társadalmi állapot, amely hosszú időre, kellő ön
és társadalmi korlátozás mellett megalapozza a közös térben, a csillagban és környezetében,
aurájában is együttváltozó, időben eltolva együttfejlődő társadalom sikeres együttműködését,
a rendezettebb élet, a rendezettebb energiaáramlás sokáig megtartható lehetőségét. Azonban
minden szervezet, bár a benne változó tömeg mennyiségétől is függően négy élet alciklus
szakaszra osztható eltérő állapotban fejlődik és differenciálódik. A fejlődés vége osztódással
és mennyiségbe szaporodással, eltérő életminőség analóg újra átélésével folytatódik.
A bolygónk és a benne szerveződő részecskék közös tudatat sorsfordító előtt áll. Vagy
megtartjuk az élet, a természet ideális arányait, a tudatban előre és idővel csillaggá fejlődünk,
vagy visszakerülünk a múltba, az ősember körülményeibe, állapotába és újra járhatjuk az
evolúció néhány lépcsőjét. Ha az emberiség nem érett meg a gyorsabban változó jövőre és a
múltra is kellően figyelő életre, a kellően önmérsékelt és túl nagy különbség nélkül élő
fokozatosabb életlépcsőkkel elválasztott komplex társadalomra, megfelelő időszimmetriában
tartott, a környezetbe illeszkedő életpiramisra, az életláncunk kialakult bonyolultsága,
folytonossága e minőségben megszakad, és az élet más féle összetételben fejlődik tovább.

A nagy közösségben együtt élés, a közös élet érdekében a személyi szabadság
kényszerű, de súlyos korlátozásához vezet. A nagyobb személyi szabadság
lehetősége a személyi tudat gyorsabb fejlődéséhez és a tudat által felállított
együttélési korlátok betartásához, vagy anarchikus lebomláshoz.
Ez az anyag egy újabb aspektusból járja körbe az élet lehetőségeit

A tudat fejlődése a Természet szabályainak a megértéséhez és elfogadáshoz vezet. Miközben
az élet a mennyei együttélés kényszeréből felszabadulva, az elnyert mozgási lehetőséggel a
személyi szabadság illúziójába kerül, a környezettel nem szervezett egyéni áramlásával zavart
és entrópiát kelt a mindenségben, a nagyobb energiaszintű, elöregedett isteni
életbuborékokban. Mire az angyali létből az ördögi lét felé haladó, az együttműködő
képességében romló élet megérti és megtanulja a környezethez igazodás szükségszerű
szabályait, a külső ráhatások megértést és tudatot fejlesztenek ki, amely belső kényszerré,
tudati korlátokká épül. Normális esetben a fiatalság idején megszerzett egyedi szárnyalás által
keltett entrópia, a tudatlanság és a belső gátak meglétének a hiánya miatt keletkezik. A fiatal
és még tudatlan korban a környezet állít akadályokat, határfelületeket és korlátokat, amíg a
megértés, a mindenségben eltöltött szerep és lehetőség megismerésre nem kerül. Akikben e
gátak és a megfelelő életminták, életpéldák nem épülnek fel, azok korlátlanná és erőszakossá,
gátlástalanná válnak. Ha a tudat fejlődik, az egyéni szabadságvágy az együttműködés
kényszere által leszűkített lehetőségek megértett, de nehezen elfogadható fogságába kerül. A
tudat és a környezet egyre több belső korlátot épít fel, amely végül a kezdeti állapothoz, túl
nagy szimmetriához, pontszerű állapotba visszafejlődéshez és a tudat által gátolt nagyobb
energiaszintű cselekvőképtelenséghez vezet. A cselekvőképes és a rendet is elrontani képes
fiatal egyének szabadságként megélt illúziója, az élet során izotróp hatásegyenlőségi állapothoz
vezet. Az élet másik részében, a közben tudatossá váló, a kezdeti energiakölcsönt felhasználó
individuumok kijavítják az élet során az általuk és az utódaik által keletkezett, erősített
entrópiát, a természetben keltett rendetlenséget, és elkezdik törleszteni az életáramlásba
induláskor másoktól kapott energiakölcsönt. Ez statisztikai alapon csökkenti az élet más része
által kiváltott rendezetlenséget, és fenntartja az élet viszonylag folyamatos állapotát és
körforgását. Az illúziókkal keletkező, de a fizikailag is megélhető nagyobb energiaszintű
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szabadságot, a tudat, megtanulható önkorlátozással az élet által keltett entrópiának az
ellensúlyozásával, a rendezettség növelésével tartja fenn. A szabadság tehát egyszerre csak
kevesek által megélhető illúzió, olyan példa, amelyet megálmodhatunk, amelyre vágyhatunk,
de egyszerre valamennyien nem élhetjük meg. Az élet ciklikus körforgására azért van
szükség, hogy akik termelnek, energiát gyűjtenek és tartalékolnak, majd másoknak
kölcsönöznek, később élvezhessék a vetés előnyeit, az aratás megélhető élményeit. Aki ma
vet, és dolgozik, az holnap arat, és a szerveződési őszben szüretel, de aztán pihen, és a
kölcsönenergia visszafizetésre kerül. Amíg a statisztikai többség megtartja a szabályokat, az
együttélés, az együttműködés és a természet szabályait, addig az élet folyamatos, és lineáris.
Az életciklusok periódusai azonban eltolódtak egymáshoz képest, a kezdetben talán még ritka
lüktetésből folyamat fejlődött ki, amely azonban egyszer egy ismét együttrezgési
rezonanciába kerülhet, és ekkor újra születhet a Buddha, a tér istene. Ha teljesen azonos
fejlettségben, egymáshoz viszonyítva nagyobb azonosságban lennénk, ez ősrobbanáshoz, az
élet periodikus megszűnéséhez, alapállapotba visszaállásához, a tudat bútoláshoz, (az
összeépült ismeret törléséhez) vezetne. A mindenségben kifejlődött szerveződések közös
tudata, időben és térben eltolta az élet ritmusát, eltérő részekre és eltérő ritmussal változó
sokféleségre megosztotta a teret és időt, korlátokat épített fel, hogy ezzel gátolja a túl nagy
áramlások, a túl nagy feszültségek, és a túl nagy különbségek egyidejű, egyterű kialakulását.
Miközben a közös tudat, az élet feletti gondviselőként az együttműködést és a rend
fenntartását, az élet által keltett entrópia kijavítását segíti, a megérthető és tudatfejlődést
eredményező korlátokkal lefékezi az egyéni szabadságvágy szervezetlen, spontán lendületeit,
és az élet által keltett entrópia megfékezésére, ellensúlyozására használja. Az élet túl nagy
lendülete a tudat által felállított korlátokban, ellenérvekben, ellenhatásokban lefékeződik,
periodikus határozatlanság és cselekvő képtelenség alakul ki. A szabadság az életáramláshoz
vágyat keltő illúzió, amely egyszerre csak kis tömegben és korlátozottan lehetséges éppen
annak az érdekében, hogy a rendet tartani képes élet, folyamatosan fennmaradhasson. A
fizikai mozgással járó élet végére, a megértés és a megvilágosodás kialakulására a mozgási és
cselekvési lehetőség elvész, de a kifejlődött tudat nem szűnik meg teljesen, csak a dinamika és
az egyéni döntés lehetősége, a cselekvőképesség csökken. A fizikai lét végére a kifejlődött
értelem, az egyéni tudat, az elporladt és túl érzékennyé vált tapasztalás, az izotróp
környezetből a nagyobb védelemmel bíró benti mikrovilágba, vagy a közös isteni térrészbe
menekül, amelyben része lesz a nagy egésznek, a Természet közös tudatának, a
Makrokozmosznak, amelyet Istenként tisztelünk. A megértés és a megvilágosodás, a más
világba, a mikro, vagy a makrokozmoszba szervezőnek, Kupidónak, vagy Párkának átkerülő
állapotától kezdve a közös isteni szervezethez visszatérő tudat nagyon kicsi energiaszintű
hatásokkal, információs egységekben továbbadott érzésekkel, tudatfejlesztéssel segíti az élet
és a rendezettség életpiramisban fennmaradását. Ha a tudat értelemmel és belső korlátokkal
feltelt, és az életáramlás oka megszűnik, az utódainknak átadott energiakölcsönnel bennük
tervezhetjük, élhetjük meg a képzelet által fenntartható szabadságot, őket segíthetjük a
másokat is tiszteletben tartó önkorlátokkal szabályozott megélhető élet, mások által mindig
korlátolt szabadsága felé. Az elöregedő és sokfélévé váló szerveződések fizikai áramlásának a
szabadsága megszűnik, de a kisebb információs energiaszintű, a részecskék cseréje, a belső
lélek információ cseréje, a tudat kialakult értelmi állapota a közös tudatban fennmarad. A
fizikai lét korlátainak a kialakulása után egy lélekmag közös szervezetben együtt marad,
amelynek marad az álmodozás, az utódaink életét szépítő, javító illúziók keltési és a gyenge
hatásaik érzéseket keltő átadási lehetősége. Ha azonban az élet rohan és feszültséggel telik fel,
a többség nem halja, nem érzi e gyenge energiaszintű, benne vagy és a környezetében
keletkező, őt a rossztól óva intő, távol tartó hatásokat. Nem érzik a lelkiismeret gyengéd
figyelmeztető érzéseit, a rossztól és a bajtól óvó megérzéseket, csak a nagyobb energiaszintű,
bennük kellően erős hatásokat keltő materiális életélményeket észlelik.
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A nagyon nagy energiaszintű, nagyon nagy tömegű részecskének közös életteret adó
szerveződésekben tehát egyre nagyobb az egyed és a közös rend megtartási kényszere, az
alkalmazkodás kényszere. Az énbe épült mi, a belső részecskék mozgalmas vágyai, a
környezetbe épült mi, nagyobb energiaszintű szerveződés egyensúlya, együttfejlődés
érdekében elnyomásra kerülnek. Bár az ilyen nagy energiaszintű szerveződésekben az eltérést
nem engedi túl nagyra nőni az élőrétegekbe és eltérő fejlettségű, de együttműködésre kényszerítő
szerveződésekbe elkülönítő szelekció, ez azonban nem változtat az egyre katonásabb fegyelmet,
külső diktatúrát, vagy belső anarchiát létrehozó kényszeren.
Ha megértjük, hogy a rendszer a rendszerben miképpen működik, akkor azt is megérthetjük,
hogy minden szerveződésnek egy nagyságrenddel nagyobb energiaszintű, idősebb
szerveződés, élőréteg, életbuborék nyújt élettéri környezetet, amelyet a kisebbek
folyamatosan alakítanak, fejlesztenek, az életnek egyre alkalmasabbá szerveznek. Az ember
szerveződést, mint életteret és életnek alkalmas környezetet kisebb energiaszintű sejtek,
molekulák, atomok, elektronok stb. egymással együttműködő társadalmai építik saját és nagy
szimmetriában változó közös élettérnek. Az emberi részecskék nemzeteket, fajokat,
társadalmi szerveződéseket építenek, ezt szépítik, hozzák az életnek alkalmas környezetet adó
állapotba. A bioszférán időben gyorsabban változó fajok az élőrétegként ismert bioszféra
szerveződést hozzák létre, és az élőrétegek összessége pedig bolygókat épít kellő
szimmetriában változó környezetnek. A bolygók és a csillagok belülről nézve analóg külső
keringési rendszerekbe szerveződnek. A csillagok egy még idősebb, sokkal több részecskét
együttváltozásban tartó közös felmenői szervezetekben keringenek, amelyek egy még idősebb
galaxisban, ezek pedig sokkal idősebb galaxis halmazokban, azok pedig náluk is sokkal
idősebb szuper-galaxisokban. E szuper-galaxisok olyan még nagyobb térrészt elfoglaló,
idősebb szerveződésekben keringenek, élnek, amelyek akár a bennünket is tartalmazó, eddig
ősrobbanásnak ismert életbuboréknak ad környezetet. Az ilyen nagyon nagy életbuborékot
képező de lassan változó élettérben, az időben gyorsabban, de lényegében (a rendszeren belül)
egymáshoz képest nem (nagyon) változó élőmezők, életbuborékok egymásba és összeérő
határfelületein gyorsabban keveredő időben előbb kifejlődő életzónák, élőrétegek alakulnak
ki. Az időben a környezethez képest gyorsabban változó (fejlődő) határrétegek, la grange féle,
statisztikailag hatásegyenlőséget eredményező téridős metszéspontjaiban, egymással még
gyorsabban keveredő részecskékből, időben változó élőmezők, sokféle bonyolultságba
keveredő részecske és őket körülvevő, aurát képező gázmezők alakulnak ki, amelyeknek a
nagy változássűrűségű életbuborékjait az élet időben is változó, és változtató képességgel
rendelkező szerveződésekként ismerjük. Ezek lehetnek nagyon kicsik és rövid életűek, vagy
nagyon nagyok és csillag élethosszig, vagy és tovább stabilak, tartós szimmetria eredővel
rendelkezők.
A környezetet adó, sokkal idősebb, nagyobb energiaszintű életbuborékon belül, de a nagyobb
szabadságfokú librációs csillagpontokon és a határfelületek kívül azonban nagy azonosságú, a
tömegben kevésbé fejlett részecskékkel, csillagporral és illékony gáz állapotú elporladt
részecskékkel kitöltött tér van, amelyeknek egyre nagyobb az azonossága a mennyországgal.
A menny és a paradicsom azonban minden szervezetnek ott van, ahol megfogan, ahol
kifejlődik, felnő. Az elődök a lehetőségeik szerint paradicsomi, ideális, a valóságnál sokkal
jobb, fokozottan védett állapotokat hoznak létre az utódaiknak, amelyben nem történhet meg
minden rossz, legalábbis az élet védettebb fiatalkori elején. Az árnyékolt, a környezeti
közegtől eltérő sűrűségű, eltérő változás sűrűségű köztes térrész azonban izotróp, amelyben
bármi megtörténhet, az nagy valószínűség szerint meg fog történni. Az élet lehetősége az
együttműködés érdekében itt már annyira korlátolt, a fejlettebbek által visszaszorított, katonás
rendre kényszerített, hogy a mozgás és egyéni áramlás lehetősége beszűkült. A túl nagy
azonosságban a kölcsönös kényszerek és a korlátok hatalmasra nőhetnek, és az együttélési
kényszerben az egyediség változása már csak gondolatban és illúziókban lehetséges. A fejlett
és védett, anizotróp életterekből kikerülő, a lendületben fejlett részecskék azonban nem
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képesek tömegesen e számukra idegen, nagy másságú, hozzájuk képest elmaradottabb, vagy
túl fejlett környezetben tartósan megtelepedni, a hozzájuk hasonlóan fejlett részecskéket
tartalmazó környezetbe vágynak. Ez hozza létre az élet, időben gyorsabban változó, de
nagyobb valószínűséggel a fokozottan védett, az izotróp köztes térrészeknél, rétegeknél
alacsonyabb életnyomású, egzotikus, nagyobb azonosságú, kevésbé gyorsan változó
térrészekbe áramlását, és e térrészek átlagos változássűrűségének, az anyagcserének a
fennmaradását.
A szegény, és tudatban sem fejlett, másoknak környezetet adó kis energiaszintű részecskék
változásra és nagyobb szabadságra vágynak. A fizikailag nem áramló, a csillagok közötti
térbe szorított mennyei lét unalmas és túl sok a kényszer. Az itt élő részecskék fejlődésre és
fizikai hatásokra, nagyobb áramlásra vágynak, és ha a nagy azonosság miatt túl rosszá válik
az életük, könnyen és egyszerre lázadnak. Ha a rendet fenntartó erő és hatalom elöregszik,
megosztódik, meggyengül, az elromló szerveződésben a törvénytelenné és túl szabadossá váló
élet megnehezül. A rossz életet megelégelő angyalok lázadása törvényszerűen az elromlott
élet mássá fejlesztéséhez, az adott térrészre kiterjedő ősrobbanásszerű térátalakuláshoz vezet.
A fejletlen részecskékkel rendelkező szerveződések azonban nem képesek megélni a
számukra túl gyorsan változó élőrétegekben, ezért egy idő után, a fejlődés céltalanságának a
megértése után visszavágynak a csak lassan, de folyamatosan változó, fejlődő isteni közös
mezőbe. Az anyagcsere, az életcsere, a tudatfejlődés és a részekre osztódva, egymáshoz
képest az időben és fejlettségben is eltolt élet lehetősége az egymást követő ősrobbanások
meggátlására, az élet folyamatosságának a megtartására fejlődött ki. Ez azonban mégsem
folyamatos, időben és energiában, és a fejlettségben is hullámzó, ezért ha az élet szimmetriája
időnként elveszik, az ősrobbanás, az élettér állapotának a cseréje kisebb, nagyobb
térségekben, a helyi téridőkben újra megismétlődik. A kifejlődött közös kozmikus tudat, akit
Istenként tisztelünk, ezt próbálja a lehetőségek szerint megakadályozni, az élet ismételt teljes
lenullázódását akarja megállítani. Az élet és a természet törvényei, amelyek jelentős részét
vallásos köntösben az istenhez és a hit valóságához kapcsoljuk, az élet védelméről,
történetéről és a megtartási lehetőségéről szól.
Az élet a legelső és legidősebb közös tudat, ma már közös értelem folyamatos fejlesztő
képessége következtében önfenntartó, de időben és ritmusban eltolt, de közös isteni térben
változó folyamattá alakult. A kezdet és a vég, az életbe kiáramlás és a pontszerű állapotba
kerülés eltérő helyeken és időben de kicsiben és nagyban is periodikusan megismétlődik. Az
élet teljes szabadsága egyszerre csak kevesek által megélhető illúzió, de az illúzióváltás
szükséges és folyamatos. Amely élőréteg, szervezettség tartós hegemóniába kerül, és
megakadályozza mások illúziójának a kifejlődését, megélését, azt az élet feletti gondviselői
szervezetek hálózata megregulázza, megöregíti, együttműködés képtelenné teszi. Az ilyen, a
lehetőségénél gyorsabban és mások életidejének, életminőségének a rovására fejlődő, túl nagy
hegemóniába kerülő, a kötelező szimmetriát, a szükséges együttfejlődést nem megtartó élet
elöregszik, elhal, felbomlik, a nagyobb energiaszintű illúziók megélési lehetősége is véges. Ez
az ára az élet folyamatának, a fenntartható illúziónak, az Isteni részecske közösség életbe
vetett álmának.
Az elért boldogságot akkor érezzük, éljük át, amelykor kellő hittel és érzéssel a jónak vélt
kapcsolatokba társulunk, és amelykor a rossz környezetből és a rossz életekből, a rossz
kapcsolatokból újra felszabadulunk.
A 2005-10-22-ben először elkészült, de elveszett 5. dimenziós könyvanyag újraírásának a befejezése
Pécs 2010-07-18
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Aspektus 5

Az ötödik dimenzió
Tartalomjegyzék
Fejezetcím

oldalszám

Tájékoztató
Az Idő és a térutazás lehetősége
Az élet dimenzióinak a kialakulása és átértelmezése:
A kristályrács, az életháló kialakulása:
Az élet dimenziói
az érzetek eredőjének az átalakulása
Fejlődés, tanulás, megértés és a saját akarat
Gondolati kitérő a homeopátia megértését segítő irányába
A periódusos rendszer és az évelő fejlődés
A kiszámíthatóság és az átláthatóság
A különbséghullámok kifejlődése
Az energia és a pénz értékének a mesterséges hiányban tartása
Az élet csúsztatása
Az izotróp valóság állapotának az elérése a családban
Mikor találja meg a szervezet a visszautat a nagyobb egészhez, a folytonos valósághoz
Az élet környezettől eltérő fejlődésének a következményei
A szervezetek által befolyásolt fejlődés
A bolygónyi szervezetek sorsa a környezetétől eltérő fejlettség esetén
Hogyan lehet elkerülni a nagyobb energiaszintű fogyasztóba, életakadályba kerülést?
Mi az újság a túl gyorsan fejlődő, a ragadozókká váló szervezetekkel?
A változás és a fejlődés gyorsulása, a lassan fejlődők nemlineáris felzárkózása
A szervezeti bomlás az élethalál váltás, a szimmetrián áthaladás téridős fejleménye:
Az élet útjai és a kölcsönhatás lehetőségei:
Életutazás, időutazás:
Az érzékenység a térméret és a tudatfejlődés kapcsolata
A bonyolultság és az azonosság különböző fejlődési lehetőségei
Hangyák és termeszek fejlettebb társadalmai
A melegfúzió felerősödése és kiterjedése, az élet kifelé, az egymással keveredés felé szorulása
A jövő fejlődése
Az életet építő lélekbuborék kialakulása
Az ötödik dimenzió: Az életben fejlődő élet:
A kinn és a benn átgondolása
A külső keringési rendszerek életet és szimmetriát befolyásoló ciklikus kölcsönhatásai
Az inga, az örökmozgó és a kötődés
A programozott sejthalál
A rövid és a hosszabb távra ható folyamatok törvényszerűségei
A szent kereszt és az életáramlás kapcsolata
A keverék és a vegyület kialakulása
Az összetett hatások, az életvegyületek, és a differenciálódás eredő lehetőségei
A mikrokozmosz és a makrokozmosz kapcsolata
A határfelületek azonossága
A határfelületek tulajdonságai
Összefüggés az összetartó fiatalság, valamint az öregedő szerveződések között.
A határolt terek kifejlődő állapotának a téridőbeli végessége
A tölcsérszem, a viharszem szerepe
A szimmetria kialakulása, és igénye:
Az entrópia keletkezése, a szimmetria romlása, sérülése:
Könyvismertető
A tartalomjegyzéknél soronkénti különbség, a másság a viszonyítási lehetőséget is segíti.

1
2
3
13
17
31
35
38
44
46
50
52
56
65
69
71
73
74
78
81
85
88
99
112
114
119
122
128
136
138
149
161
169
175
180
190
193
198
203
206
212
222
232
238
240
242
253

250

Képjegyzék
Ábraszám
1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

téma

A párhuzamos életsíkok lokalizációja
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A kétpólusú Föld tripólusossá fejlődése
A léleklény differenciáltsága
A melegfúziós részecskék előtörése, élettér nyerése
Az élet és a részecskék útja a meleg és a hidegfúziós környezet között
Az örökmozgó életingák
A kettős függőségű életinga
Az egymástól távolodó elődök által függőségben tartott utódok életingája spirálban köröz
A kölcsönhatás és a szerveződési fogságba kerülés és a lendületirány összefüggése
Az időrés megértését segítő ábra
A szervezetbe bejutó részecske belső keringésre kényszerül
A szent családi otthon életáramlási keresztje
A települések szent keresztje
A neuron település szerkezet szent keresztje
Egy település szerkezet kapcsolódása a hideg és a melegfúziós környezetéhez
Egy ország szent keresztje
Közös cél és hidegfúziós kovalens egyesülés
A részecskepumpa működése, az életcsíra kialakulása
Az életmag szerkezeti kialakulása
Az impulzusból közös, az elődnél kisebb, fiatalabb részmezőbe átépülés lehetősége
Az impulzus és a gravitáció időben eltolt ellenállapotú ábrái
Az egyidőben folyó, a közös térben szervezett ki és beáramlás körfolyamatai
A lendület árnyékolás és a gravitáció kialakulása a sűrűségi határfelületeknél
Az időfolyó, az életspirál, az életcsatorna keresztmetszete
A négy előd térbeli szimmetriája az agyi térrészben.
A szent keresztáramlás kialakulása az életáramló rendszerekben
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Az ötödik dimenzió, a szimultán írású Aspektus sorozat első aktualizált, újraírt könyve, amely
miként az egyidőben, közös térben de az időben eltolt életáramlás, jelen időben is zajlik, és
folyamatosan fejlődik! Az élet egy szereplője sem sajátíthatja ki a teljes és univerzális tudás
birtoklását, csak azon szervezetek és szerveződések, akik ezt már átélték, megismerték, de a
legújabb nagy felbontású részekben még lehet, hogy nekik is fejlődniük kell. A pici részletek
előbb az igében, lokálisan kicsi szinten, valahol kipattanó isteni szikraként, ötletből fejlődnek,
és csak később kapnak magyarázatot, amikor a sokszor véletlenül megtalált új lehetőségek
megismertetnek és megértetnek !
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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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Az ötödik dimenzió,
az időutazás lehetősége.
Az Aspektus sorozat 5. Könyve. Méret: A/4 Terjedelem: 140 oldal.
KÖNYVISMERTETŐ
Az Aspektus 5. könyve, a korábbi könyvekben kifejtett anyag és térszerveződési,
életszerveződési elmélet újabb térismereti összefüggéseit tárja fel, a múlt, jelen és a jövő
egyidőben történő megérthető lehetőségét.
A mikro és a makrokozmosz, a jövő és a múlt között, a jelen felszínén keletkező, arányos,
analóg valóság, a múlt és a jövő ütközése által létrehozott pillanatnyi, mulandó felszínt
képező tükörképnek tekinthető, amelynek a felbontása a jelen felszínétől kifelé és befelé
eltérő mértékű. A távoli csillagtérben, a múltban történt változás, hosszú idő múlva ér
hozzánk, amely így az eseményhez képest a jövőben a mi állapotunkat a jelenben
megváltoztatva fejti ki a hatását. A múltban történt hasonló változás, sokszor csak a jelenben,
vagy ennél később, a majdani jövőben ér hozzánk, és módosítja a helyi körülményeket. A tér
és idő összefügg, de a távoli térben keletkezett gyors változás is csak időkéséssel ér el
hozzánk, és a mikroméretekben kis energiaszintű, lassabban terjedő változások is csak
időkéséssel, a változást követő jövőben fejti ki az élettani hatását. Amíg a hatást közvetítő
részecskék a nagy térben és sok időben a nem végtelen makrokozmoszban bolyonganak,
addig a mikrokozmosz felé, befelé haladó fejlettebb részecskéink, a nagyobb
változássűrűségű élőmezőnk belsejében, a gyorsabban fejlődő élőrétegekben keringenek. A
két keringés egymással szinkrónban állva befolyásolja az élet jövőjét, a bennünk élő
részecskék és a környezeti tér együttfejlődését.
Ha ez az együttfejlődés csorbát szenved, a szerveződésben vagy az élőrétegben, időzavar és a
környezetben eltérő aszinkron energiahullámzás alakul ki. A folyamatosnak tekinthető
lineáris változást, az együttfejlődés eltolódása elrontja, és energiahullámokat keltve
nemlineáris evolúciós életszakaszt, szerveződési őszt és telet vált ki. Az élet az évszakokhoz
hasonló sokféle eltérő ritmusú életciklusokban fejlődik, amelyben a szerveződési tavasz, az
együttműködés, a társulás és a békekötés időszakát a szerveződési nyár, a termés és az
élőtömeg növekedése, erőben és energiában kiteljesedése, az élet felvirágzása követi.
A felmenői, mezőktől, a belső és a külső keringésektől is befolyásolt (vezérelt) belső
keringési rendszert, azonban a bolygótéren kívüli felmenők körüli keringés, és azok
határfelületeinek a metszése is jelentősen befolyásolja. E változás energiaszegény időszaka,
evolúciós ősz állapotot alakít ki, amelyben a túlszaporodott élet energiahiányossá válik, és
feszültséggel feltelve romlásnak indul. A felmenői keringési rendszerek által szabályozott
külső keringési rendszer, az ősz állapot után, az életbe szerveződött, de elöregedett,
hegemóniába került részecskék életét és a környezetét alaposan megváltoztató szerveződési
telet, életciklus változást, az elmúlás és az újjászerveződés periodikájával rendszeresen
megújítja.
A könyv a hagyományos fizikai szabályok ismeretében, materialista alapon is megérthetővé
teszi az egyidőben történhető múlt és jövő lehetőségét, és ezzel legalizálja az asztrálutazás,
időutazásként ismert információ szerzését. A hipnózis nem az egyedüli mód, a tudat alatti
információ kinyerésére, számos egyszerűbb, mindenki által megérthető, művelhető formája
létezik. Az emberi tudatot, amely a részecskéink kollektív tudatának tekinthető,
megszólíthatjuk, kommunikálhatunk a részecskéink kisebb kolóniáival, megismerhetjük az
általuk észlelt változások, mint a jövőre utaló információk valószínűségi szabályait. Az
intelligens részecskéink segítségével téridős utazásra indulhatunk, és megismerhetjük a
határtalan és végtelen Univerzumot.

