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Köszönetnyilvánítás!
Moetrius nagyon sok könyvből és írótól használt fel olyan információs adatot, amely
az elődök felismerését dicséri. A felsorolt és felhasznált adatokat, természetesen nem a
sajátjaként, hanem a szorgos elődeink, az emberhangyák által összeszedett információs
morzsákként kezeli, amelyek nem az író, hanem valamennyi szerző által az
olvasóknak szánt közös tudását képezi. A fellelt szerzők és műveik a felhasznált
adatoknál megnevezésre kerültek, de több idézetet fel nem kutatható, vagy a szerző
által sem ismert forrásból merített. Moetrius bízik a saját információikra ismerőkben,
hogy indítékait és szándékát megértik, és utólagos hozzájárulással a könyvben
megjelenését is támogatják.
A szerző csak egy átlagos ember, aki talán csak annyival más, mint a többi, hogy az
elődök felismeréseit egy, talán az összefüggéseiben összetettebb közös rendszerbe
szervezte. A megfogalmazott összefüggésrendszer nem új, csak sokunk és a hivatalos
tudományok által is, néha okkal, máskor oktalanul feledésre, tagadásra ítéltetett, eddig
a köz felé tiltott régi törvényeket - talán nem sok tévedéssel tarkítva - Moetrius újra
írta. A szerző, az Aspektus könyvek megírásával teljesítette a Természettől kapott
küldetését, de a témát csak a közel azonos ismeretszinten állóknak, az általános
tudással rendelkezőknek képes – a reményei szerint kellően megérthetően tolmácsolni.
A leírt tudás csak félkész információ, csak azoknak az embereknek megérthető, akik
az ismeret megértéséhez szükséges alapokkal rendelkeznek. Az író kéri a köznyelvet
és tudományos igényű megfogalmazást is ismerőket, hogy dolgozzák fel, pontosítsák a
feltárt összefüggésrendszert, hogy a tudatfejlődési piramis alsóbb és felsőbb szintjein
élők is megismerhessék, és megérthessék.
Lehet, hogy csak bárányként, és az utolsó szó jogán kaphattunk választ arra a később
már általunk fel nem tehető kérdésekre, a miértekre, amelyeket a megértéshez már
elégséges értelemmel rendelkezőknek, és e jogot, a kötelezettségeiket másokkal
szemben megtartóknak, ezzel kiérdemlőknek szánt, az életminőségünk átalakulása
előtt az Isten. A Természet Törvényei az egységes egész élőrendszer, az isteni többség
érdekét képviselik, a szeretet, az együttműködés és a kölcsönös megbecsülését. Az
ettől eltérő szabályok szerint élőket e törvények megszegőit az Univerzum erői nem
támogatják. Bár talán még most sem tudhatjuk meg, hogy a természet erői, szabályai
formálták e az életet, vagy az élet hozta létre a az életváltozás fenntartására a természet
törvényeit.
Az Író a köszönetét fejezi ki azoknak, akik gyermekkorától a tudását és az
ismeretszerzését pátyolgatták, akik lehetővé tették a résztudások közös megértésbe
fejlődését. E köszönetet nemcsak a külső környezetnek, hanem benne élő a kisebb
energiaszinten élő kölcsönható részecskéinek is ezennel tolmácsolja, akik rábírták,
hogy a Természet szép meséjét leírja és másoknak is közreadja.

Moetrius
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Bevezető:
Nostradamus egy olyan korban élt, amelyben a tudást az inkvizíció korlátozta. Lehet
hogy ennek köszönhető, hogy a megérzéseit, a próféciáit, kicsit kusza négysoros,
többféleképpen is érthető versikékbe kotyvasztotta. Aki figyelmesen elolvasta a
Próféciáit, annak feltűnhetett, hogy a próféciák időrendje nem szokványos és nem
következetes, a megszokott rendezettség szerint nem folytonos. Moetriusnak más a
véleménye. A magányba vonult Nostradamus azokat a megérzéseket írta le és abban a
sorrendben, amelyben a próféciákat észlelte, kapta. Tételezzük fel, hogy olyan a
jövőből ,,áthallatszó,, a múltba visszatérő kellő azonosságú rokoni részecskéktől kapta
az információit, amelyek tanúi és részesei voltak a korábban és máshol kifejlődött, de
nálunk csak későbben, de statisztikailag nagyon magas valószínűséggel bekövetkező
analóg eseményeknek. A lassan telő lineáris idővel szemben, annál gyorsabban az
időspirált képező történések múltbeli eseményeit tartalmazó terébe repültek e
valószínűen radikálisabban áramló, direkt információkat ismerő és hozó részecskék.
Valószínűen sok emberben adtak le analóg információt, amelyet azok közös tudata
elnyomott, megtagadott, a létező és lehetséges valóságkövetkezményként - a tudati
folytonosság hiánya miatt – nem ismert el, de csak Nostradamusnak voltak annyira
érzékenyek, vevőképesek, kellő folytonosságúak a sajátrészecskéi, hogy a beépült
információt vették és megértették. Ezek az információt szállító részecskék még kicsi
energiaszintet és egyedenként csak kevés tudást rögzítettek, a tudásuk egyenként csak
egy szó, vagy egy rövid mondat, vagy a négysoros strófa, a mely a résztudásuk, - mint
megérzés közvetítésére elég volt. A sötét szoba magányában, a háromlábú vizes
edénybe meredő Nostradamus, sikeres önhipnózisba merülve kikapcsolta a környezet
zaját, és megértette a benne üzenetet, információs nyomot hagyó részecskék strófáit.
A térből érkező és a bennünket érő impulzusokkor, a szétrepülő és információt szállító
részecskék, nem egyszerre és főleg nem a keletkezési időrendben érkeznek az emberi
vagy más élőmezői, a változás egykori információit befogadó helyekre, a vevőkbe.
Némelyek elkalandoznak, időutazást tesznek, vagy eltévednek, mint Ábel a
rengetegben, de ha kerülő utakon is, egy részük előbb, utóbb átáramlik a térbeli
akadályokon, bejut és leadva a tudásként ismert információs hatását kölcsönhat az
emberben is. Nostradamus strófákba szedte és leírta az észleléseit, amelyeket az óta
sokan ízekre szedtek, megforgattak, sokféleképpen értelmezetek, vagy megpróbáltak
új, a történelmi idők szerint kellően aktuális értelmet adni a négysorosoknak. A
későbbi anyagban Moetrius leírja azon gondolatait, amellyel talán megérthetőbbé tudja
tenni a jövőből származó információ múltba átkerülését, és ennek a főleg a próféták
tolmácsolásában ismert vételi, és megértési lehetőségét. A szerző kéri a Tisztelt
olvasókat, hogy kezdetben előlegezzék meg azt a hitet, hogy miként a jelenre és a
jövőre a már elmúlt, megtörtént dolgok is visszahatnak, változtatnak, a jövőre nemcsak
a megtörtént, hanem a most történő dolgok, és a múltban történő események is
visszahatnak. A jelen eseményeit nemcsak a már elmúlt dolgok, hanem a máshol már
kifejlődött analóg változások is formálják. A jövőt formáló hatások, események, az
eltérő helyeken és eltérő időrendben fejlődő valóságokból visszaszármazhatnak a
jelenbe és a korábban történt idők következményei, - miként a ma történő dolgok
formálják a jövőt, - akár itt és most is mássá alakíthatják a téridőnket.
Moetrius, Nostradamushoz hasonlóan azokat a megérzéseit írja le, amelyeket a külső
környezeti hatászajra kikapcsolásakor, az átlagos körülmények között az
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érzékszerveinél kisebb energiaszintű változásokat is észlelni képes, nagyságrenddel
kisebb tömegű, de nagyobb áthatolóképességű, a megértésben bölcsebb
alszerveződéseitől kapott. Az ember nemcsak önálló, és a környezettől részben
független individuum, hanem a szerveinek az egymással és más, egyedenként kisebb
tömegű, de együtt hatalmas folytonosságot képező részecske társadalmakkal is
együttműködő halmaza, a sejtjeinek, az atomjainak és a még kisebb energiaszintű
alszerveződéseinek a többszintű szimbiózisban együttműködő részecsketársadalma.
Az írót az élet eseményei megtanították a fájdalmat, az érthetetlent, és a felfoghatatlant
is figyelmen kívül hagyni, a tudatát a megérthetetlen, feldolgozhatatlan napi
eseményekről elhangolni, kikapcsolni. Minden nagy érzékenységgel, kellő belső
sokszínűséggel bíró ember természetes lehetősége, hogy a környezet zavaró zajáról és
eseményeiről elterelje a figyelmét, és a hagyományosként ismert érzékszervek nélküli
észlelésre, EPS-re hangolódjon. A tudat alatti észlelést azok a többnyire az
érzékelésből feladó jelhatásokat a tudat által figyelmen kívül hagyott kisebb
energiaszintű alszerveződéseink keltik, amelyek a kicsi energiaszintű részecskék a
beépüléskor a beépülő mezőnek, a kellően kölcsönható szinteken átadják a máshonnan
hozott információjukat. E részecskék, a nekik szentelt nagyobb figyelem idején, a
rájuk hangolódáskor folyamatos információ vételre és automatikus írásra késztették
Moetriust. Az író, az elmúlt 6 év során, nemcsak megtanulta a kisebb energiaszintű
információkat venni, lejegyezni, hanem a hite szerint ezt sikerült egy hatalmas és
eddig e rendszerben csak kevesek által összegzett közös rendszerbe, térszerveződési
elméletbe építenie. Moetrius az információt nem négysoros strófákban, hanem sokkal
nagyobb egységekben, karcolatokban és novellákban kapja, és bár a vételi sorrendben itt is
sokszor hiba támad, az érkezési sorrend nem azonos időrendet képez a vett információk
keletkezési rendjével. Az elme dolga, hogy az időben rendezetlen, nem mindig a
keltődés rendjében, és főleg nem az ok-okozati sorrendben érkező információs
halmazból, a megértés rendjének megfelelően rendezett logikai rendszerű összefüggő
egységes történetet kerekítsen. Az információ rendezéséhez azonban idő, és
rendszerező képesség szükséges. A sok és eltérően érkező információ rendezéséhez
még több idő szükséges. Ha elég idő jut a dolgok elrendezéséhez, bizonyára az író
másoknak is érthetőbb, hagyományos logikai rendezettségbe tudja a vett információt
szervezni, de az üzenetbe egyre többször ismétlődik. Az idő már kevés. Sok zenész,
művész, elismert ember kapott rengeteg nem szokványos információt, amelyeket
automatikus írással, vagy és a hangulati elemekkel a műveikbe rögzítettek. Ha sikerrel
jár e könyvek írója, és elegendő ideje lesz hozzá, a szerkezeti rend többedszeri
átdolgozása, hagyományos rendezettségi variációja végül eredményre vezethet, és
később e könyvek a hagyományos logikai rendezettségbe szedve is megjelenhetnek.
Az idő azonban kevés, ezért a természettudomány területéhez, az élet és az
anyagszerveződéshez tartozó rengeteg megértett, lejegyzett információt, az író eddig 7
(később még 23) könyvbe szerkesztette. Ha a kapott áradat csökken, és idő marad elég,
akkor a könyvekbe gyűjtött információ rendezettsége a megcélozott rétegek kedvére
átszerkesztésre kerülhet, de addig kéri az olvasót, hogy fogadja el a kicsit nyakatekert,
Nostradamus szerinti leírásban készült, hagyomány és időrendezés hiányos
információs rendezettséget.
Az Aspektus könyvek egy összefüggő, sokaknak új, a megszokott alapoktól eltérő
paradigmából kiinduló más értelmezési rendszert képeznek, ezért sokszor történhet
hivatkozás egy olyan információra, előzményre, amely egy korábbi, vagy csak a
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későbben leírt könyve került. Az ismétlések és az állandó hivatkozások viszont annyira
megnövelhetik az információ mennyiségét, hogy azt együttkezelhető könyvben kiadni
nem lehet. Az, az író kérése, a Tisztelt Olvasóhoz, hogy a meg nem értett részletekhez,
az adott könyvben nem található hivatkozásokhoz igyekezzen megszerezni az előző,
vagy az Interneten is elérhető későbbi könyveket, amelyekben a hivatkozott részletek
pontosabb és bővebb kifejtésre kerültek.
További kérés azokhoz a nagyobb türelmű, aprólékosabb és precízebb és nagyobb
tudású, a szerkesztésben és a lineáris rendezettségben is jobb emberekhez, - akik
képesek a leírtakat jobb logikai rendszerbe, megérthetőbben átszerkeszteni,
pontosítani, az anyag, fogalmazási, nyelvhasználati, szakmai és logikai rendszerén
javítani vagy/és más nyelvre fordítani, - hogy az ilyen pontosításra vállalkozók
jelentkezzenek, amelyhez számítógépre vitt eredeti anyagot tud az író küldeni.
Vitakérdés?

Mi különbözteti meg a materialista embert a Hívőtől?
A New Yorki Városi Egyetem kutatói érdekes kísérletet végzett a hívő (bárány) és a
nem hívő (kecske) alanyok részvételével a megérzésről. Az eredmény egyértelműen a
hívők következetesen magasabb találati arányáról, jobban működő megérzéséről adott
bizonyságot. Ez nem csoda, mert a hívők éppen attól lettek hívők, hogy az életük során
a tudat alatt már sokszor észlelték, érzékelték a megérzés képességét.
A materialista ember részecskemezői, az élettudatot felépítő piramisukban, nagyobb
energiaszintű, lendületes, de durvább részecskéket tartalmaznak, amely miatt ezek
rendszerint dominánsan felülírják a kisebb energiaszintű többségi részecske
alszerveződések finomabb észleléseit. Ezért a materialista ember általában nem
tapasztalja meg azokat a kis energiaszintű nüánszokat, etitűdöket, előjelzéseket,
amelyeket az ő kisebb energiaszintű részecskéi, a bennük élő dinamikusabbak
hegemóniája, megváltoztatása, finomítása, módosítása, elhallgatása miatt nem tudnak
feladni. Ezek az emberek jobban a mában, a jelenben élnek, a mostban, az energia, a
pénz, a dicsőség, a hiúság és a javak bűvöletében. Csak annyiban mások, hogy ők a
nagyobb energiaszintű, a már fizikai érzékelést is kiváltó, de csak a jelen problémáit
észlelő és jelző részecskéikre sokkal jobban figyelnek.
Miben más a nem, vagy csak kevésbé materialista, a hívő ember?
Abban, hogy az ilyen emberek magasabb biodiverzitásban, jobb folytonossággal
rendelkező részecskemezői általában kisebb energiaszintű de bonyolultabb
részecskékből szerveződnek, amelyeket a szintek közötti sikeresebb folytonosság,
kapcsolat miatt nem nyomnak el a mára figyelés külvilági dominanciái. Ezek az
emberek vagy képesek a Hit egyszerűsítésével a számukra nehéz, vagy megoldhatatlan
dolgokat kikapcsolni, Isten döntésére bízni, és ezért a felszabaduló kapacitásban a
közös tudat alatt, az érzékelés eltérő szintjein sokkal több kis energiaszintű észlelésben
van részük. Ezt azt is jelenti, hogy ezek a nagyobb érzékenységű emberek sokkal
többször észlelnek a tudatuk alatt, és tapasztalnak olyan kisenergiájú, a jelent később
megváltoztató, a téridőben erősödő tendenciájú változásokat, eseményeket,
amelyekkel ugyan az észlelő egyedeik többnyire nem tudnak mit kezdeni, (nem
szervezi a tudatuk a ma elvárásának megfelelő, megérthető logikai rendbe), de az
információ feladása megtörténik a tudatuk felé. Ezek az emberek érzik és egy
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tapasztalási sorozat után már megértik, hogy a fizikai megtapasztaláson túl valami
más, valami az események megerősödése, jelenbe érése előtti előérzetként ismert
érzékelés is lehetséges. Az elmúlt évezredekben nem tanított, Tiltott Tudás hiánya
miatt a legtöbben nem tudtak a megérzéseikkel mit kezdeni, amely miatt a tudás útja a
vallások által kimélyített közös tudati csatornákba terelődött. A vallásosság, az Istenbe
vetett hit az egyszerűsítés eszközévé vált, a ne gondolkodj, bízd az Istenre az eredeti
gondolkodás elterelőjévé. Az ilyen közös felfogás rendkívül leegyszerűsítette az életet
a személyenkénti érzékelés ezért kevesebbszer kérdőjelezte, és zavarta meg a közös, és
sokak által elfogadott többségi rendet. Aki ez ellen vétett, boszorkány üldözésnek tette
ki magát, és ha eretneknek nyilváníttatott, könnyen a megégetendők között a máglyán
találhatta magát. Ezért a tiltott tudás az ilyenben részesülők többségében csak befelé
fejlődhetett, nem kaphatott nyilvánosságot, az egyértelmű rend megtartása csak
egységes teóriával, csak egy irányba fejlődő közösségekben sikeredhetett.
A nagyobb megérző-képességgel rendelkező emberek azonban nem szükségszerűen
hívők, vallásosak, hanem egyszerűen többet észlelnek, érzékelnek a világ sokszintű
valóságából, mint a durvább, hegemonisztikus részecskékkel rendelkező, csak mában
és az anyagi valóságban élők.
Moetrius igyekszik a környezetünkben működő hatalmas valóságrendszert feltárni,
amellyel az emberek megérthetik, hogy a megérzéseik helyesek, azokban és
Önmagukban, a részecskéik közös céljában, és az isteni szervezetségben is jobban
bízhatnának. Valamennyi embernek idővel meg kell értenie, hogy egy hatalmas élő
rendszer sokféle energiaszintű szervezett közösségéhez, és a benne változó
részecskéihez tartozunk, akikkel együtt a természet erőinek, és a közös
élettörvényeinek a kiszolgáltatottjai vagyunk. A lehetőségeink csak látszólag
végtelenek, a függőségek és a szabályok keretei közé szorítva véges változási variáció
a lehetőségünk. Bár a részecskéink még kisebb részecskéinek a családjai, individuumai
sok generáción át, eltérő téridőkben végtelen életfolyamatot élhetnek, a sorsuk a
miénkhez hasonló, analóg életszakaszokban változó. Az élet megtartható,
megismerhető lehetősége akkor a leghosszabb időben és térben, ha az életpiramis
nekünk jutott szeletében, a bioszférában, a külső és a bennünk változó belső
környezetre jobban figyelve, nagyobb együttműködéssel, az energiával, a szeretettel és
az életidővel is jobban gazdálkodunk.
A csak a mának, a materialista szemlélettel és a csak fizikai megtapasztalással élő
hitetlenek, a tudományos munkavégzés során, a csak kis szakterültre sokkal nagyobb
felbontásban figyelő, ezért könnyen szűklátókörűvé vált csőlátók, a vagyont, javakat
és élvezeteket indokolatlanul, a jövőtől való félelmükben felhalmozók ezeknél a
soroknál befejezhetik e könyv olvasását, mert a benne írottakat, a felhalmozási céljaik
értelmetlenségét valószínűen nem fogják megérteni. A könyv, és az Aspektus könyvek
nem nekik íródtak. A könyveket az író a gyengébb energiaszintű hatásokat is
észlelőknek, a lélekben nagyoknak, a pozitív és a közösségi dolgokban, a sok kicsi
jobbításban hívőknek és azoknak és a materialista dolgokon kívüli eseményeket is
megtapasztaltaknak szánja, akiket érdekelnek az új összefüggések, akiket érdekel a
valódi múlt és a valószínű, a várható jövő!
Magyarország, Pécs 2004-08-10

Moetrius
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Aspektus könyvsorozat, Aspektus 7

Tiltott Természeti Törvények
A tudományos alaposság és a szemlélési módszer:
Az ismeretlent kutató tudomány a már megismerttől a még nem eléggé ismert részletek
megismerése felé haladt, a mind nagyobb felbontás felé. Az ősi kultúrák gondolkodói és a
Görög gondolkodók még ismerték az egész megértéséhez szükséges felbontás/vizsgálati cél
szerinti megválasztását. Az egész, amelyet megérteni akarunk, egy nagy és egymással
végtelen sok szálon összefüggő egységet képez, amelyben a kicsi részletek nagyobb
felbontásban jobban megfigyelhetők, de a kapcsolódásuk megfigyelése a nagy egészhez csak
a felbontás csökkentésével lehetséges. Ha valami túl nagy, vagy és túl bonyolult, akkor kisebb
egységekre kell bontani, és a kisebb részek zavarait könnyebben fel lehet ismerni. A kisebb
részek nagyobb felbontása felé haladással azonban egyre jobban eltávolodunk az egész együtt
látási lehetőségétől, az egész és komplexebb dolog működésének a megértésétől. Ha a dolgok
megértése a cél, a részletek és az egész összefüggése, tudnunk kell, hogy mikor, melyik célnál
milyen felbontást alkalmazzunk. Okaham borotvája szerint nem kell nagyobb felbontást
alkalmazni ott, ahol az egész és a dolog kapcsolódása, összefüggése kisebb felbontásban is
megérthető. Ha nem értünk egy számunkra fontos részletet, növelhető a felbontás, de a
felbontás útvesztőiben könnyen elveszhetjük a kapcsolatot az egésszel, a szükséges nagyságot
alkotó részletek együttlátásától. A környezetünk egy végtelen fraktálrendszer, amelyben ha a
részletek mélysége felé haladunk mindig újabb, - sokszor analóg - részletekre bukkanhatunk
anélkül, hogy azok egymáshoz és az egészhez kapcsolódását megérthetnénk. Egy szép képet,
egy szép tájat, egy szép nőt nem biztos, hogy nagyobb felbontásban is szépnek találunk. Az
elismert festők képét csak néhány méterről nézve látjuk szépnek. A tájat több száz, vagy több
ezer méterről csak kisebb felbontásban. A fényévnyi távolságban lévő csillagos eget csak
nagyon kis bontásban látjuk olyannak, amilyennek megismertük. És mindezt csak a kívülről
szemlélés aspektusaiból látjuk. Ha a dolgok belsejébe és a történések mélyébe is
bepillanthatnánk, nem biztos, hogy a kazánokban fortyogó, gőzt, vagy a lángokban lobogó
tüzet az elhamvadó életanyag aspektusából is szépnek találnánk. Ha a szép képeket kisebb
vagy sokkal nagyobb felbontásban néznénk, lehet, hogy érdekes részletekre bukkannánk, de
elveszítenénk az egész kép egységében érzett szépséget és a harmóniát. A kelleténél nagyobb
felbontásban szemlélt képnél festék színeket, keveredést, csíkokat és ecsetfoltokat láthatnánk.
Ha növeljük a felbontást, dimbes-dombos festéksáncokat találhatunk, majd előbukkanhat az
alapfestékek sora, a vászon szövése és a fonás technikája. Ha tovább növeljük a felbontást a
szőtt vászon egyedi szálainak az eltérését is észlelhetjük, sőt még nagyobb felbontásban a
molekuláris és az atomos szerkezetig is eljuthatunk, de már régen nem azt a képet észleljük,
amelynek a megértési vágya miatt a felbontás növelése felé elindultunk. A felbontás növelése,
a dolgok részleteinek a szemlélése nem vezet törvényszerűen a dolgok nagyobb és
objektívebb megértéshez, hanem sokszor éppen eltávolodunk, és egy végtelen fraktálrendszer
érdekes, de teljesen soha meg nem ismerhető labirintusába jutunk. Hasonló a helyzet, ha a
megismerési, vagy a fejlődési vágyunk miatt túl nagy sebességgel haladunk. Hiába utazunk
egyre nagyobb sebességgel, nem látunk több élményt, csak sűrűbben változó, de egyre
kevésbé megjegyezhető képhatást. Az indulási és az érkezési hely között lévő részletek
szépségéből csak a töredékeket és csak egy meg nem érthető villanásnyira láthatjuk. A
lassabb haladásban a részletekből belénk plántálódó információi és ezzel a felbontás részletei
is nőnek, és a megfelelően megválasztott utazási sebesség esetén a start és a cél között lévő
összefüggő ismeretlen szépség is feltárulhat. Ha az afrikai lakosokból álló tömegre figyelünk,
sok egyformának látszó négert észlelhetünk, de ha ott élünk közöttük, ez egyedenkénti eltérést
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is észlelhetjük, megismerhetjük, hogy a tömeg, nem egyforma, csak hasonló emberekből áll.
Ugyanez elmondható minden dologra, ha túl távolról vagy túl kis felbontásban nézzük, az
azonosság a rálátással növekszik, de a megfigyelési vagy a tudati ráközelítéssel a részletek és
a különbségek is feltárulnak. Ha túlságosan megnöveljük a felbontást, a sok azonosság mellett
az egyre eltérőbb részleteket is felismerhetjük. Ha rosszul válasszuk meg a felbontást, vagy
tévesen túl nagy felbontást alkalmazunk, lehet, hogy csak az eltéréseket észleljük, a másságot,
azt, amely elválaszt. A dolgok akkor szemlélhetők optimális felbontásban, ha megértjük, hogy
a közelről és a távolról is különböző felbontásban megtekintett részletek, és az egész hogyan
kapcsolódik egymáshoz, és miként viszonyul hozzánk. Ha a szemlélet az azonosságokat
keresi, akkor az összekötő, egymáshoz kapcsoló dolgokat észleljük, elsősorban azokat,
amelyben nagyobb az azonosságunk és ezért a kötődésünk nő. Érdekes korlátja az életnek,
hogy a túl nagy azonosság éppen olyan taszítóvá, konkurenssé válik, mint az idegen, akinek
az ismeretlen faktorától félünk. Ha az eltéréseket észleljük a másság érzése fog erősödni, a
taszítás, az ellenszenv és a távolságtartás. Akkor is ez következik be, amely a tér és a benne
változók egymástól távolabbra tágulását okozza, ha a térben változó részek vagy túl
intenzíven, vagy és másokra nem figyelve változnak. Ilyenkor egymástól is távolabbra
húzódik, elidegenedik az élet. A világ dolgainak a változása és az evolúció gyorsulása
csökkenti az azonosságképet, a részletek megfigyelhetőségét, a bennünket élő, változó
lényeket összekapcsoló azonosságok felismerését. Ilyenkor is távolabb húzódunk egymástól,
és megnő a távolság tartásunk. Az idő gyorsulásakor a feszültség ez miatt is nő.
Nem szemlélhetők a dolgok tartósan túl gyors és túl kicsi tempóban, és túl nagy, vagy túl
kicsi felbontásban. Egy szép kép, egy szép táj, a csillagos ég csak meghatározott felbontásban
olyan szépségű és harmóniájú, hogy azt szépnek látjuk. Bár a felbontás változtatása során más
szépségek is feltárulhatnak, előbukkanhatnak a félelmek és megerősödhetnek a
díszharmóniák, csökkenhet a szépség élményét adó optimális azonosság. Sajnos a tudásban a
felbontás és a megértés növekedése sincs másképpen. Ha a csak megismert és még kellően
ideálisnak látott, tartott élet információival rendelkezünk, megtartható az idealista felfogás, az
eszményített szépség és az eszményített jó, és nem fáj az a rossz, amelyet nem észlelünk,
amelyről nem tudunk.
Ha a gyorsuló világ történéseit a felbontásban is követni akarjuk, egyre rövidebb idő áll a
rendelkezésünkre a részletek feltárásához megismeréséhez. Ez időzavart és feszültséget
gerjeszt és növeli a tévedési lehetőséget. A tévedés megítélési hibát eredményezhet, amely
szintén feszültség növelő. A feszültség növekedése és az egyre nagyobb felbontás igénye
miatt egyre kisebb teret és időt látunk át azonos, az életfejlődéshez szükséges felbontásban,
szűkül a dolgokra, a jövőre való rálátásunk. Ez a folyamat a globális örömök kellően komplex
élményei helyett a részletek apróbb élményei, a pillanat örömei felé vezet.
Egy fénylény észlelése talán csak az elindítási és az érkezési, a benne változást okozó
eseményre terjed ki, a köztes idő és tér számára, az eseménytelen időszak valószínűen nem
létezik, bár a belső kisidő minden lényben viszonyítási lehetőséget ad a lineáris életidő
múlásáról. A két kölcsönhatás között nem terjed az idő, nem történik esemény. Ha a terjedése
közben kölcsönhatásokba kerül, eltérítik az útiránytól, esemény történik vele, életre kell a
hibernált állapotából. Ha sok eltérítésben részesül, egymás után, vagy a részecskéit akár
egyszerre, de másképpen gerjesztő eseménysor történik vele, amelyet életesemények egymást
követő változásaiként életfolyamatként él át.
Az élet egy változási eseménysor, folyamat, sok kicsi élmény, eseményláncba, emlékezetbe és
tudatba, azaz az átélőben és az érintettben is megváltozó új, más részecskekombinációba
épülése. Ha az események száma bővül, a bennünk lévő részecske kombináció, azaz az
információs készletünk, az élményünk mennyisége és a sorrendje is változik. Az életünk, mint
a fénylényeké, csak a tudatosuló, az energiaszintben hozzánk mérhető események a
fénylényekénél kisebb ritmusban, lassabb frekvenciákon változik. Ha ezt megértjük,
felismerhetjük az egész környezetünk különböző ritmusban történő változásait is. Tudomásul
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kell vennünk, hogy egy folyamatosan változó, más ritmussal élő környezetben gomolyítjuk
Ariadné fonalának az emberi életszálát, amely élettel, és hozzánk hasonlóan életszerű
folyamatban változó lényekkel telített. Nemcsak a gyorsan változó fénylényeknek vannak
eseményeik és élményeik, hanem az anyagokba és kövekbe szerveződő részecskemezők is,
bár időben ritkábban és lassabban, de folyamatosan változnak. A bennünk élő szimbiota
részecskeszerveződések sokkal kisebb felbontásban, de nagyobb ütemben változnak, és
sokkal kisebb energiaszintű eseményeket is velük megtörtént, őket megérintő, rájuk ható
eseményként érzékelnek.
A környezetünkben változó életet azért nem ismertük fel, mert a saját ritmusunkon változó, és
velünk megegyező téridős eloszlású, kellően analóg lényeket kerestünk. Ha végre az eltérő
ritmusra és a más arányú változókra is figyelünk, megérthetjük a lassabban és a gyorsabban
változó életfolyamatok azonosságát, analóg élőrendszerét. Az ősrobbanási teória szerint, egy
kezdeti gyors folyamatban felfúvódás következett be, amelykor a fénynél sokkal nagyobb
sebességgel tágult az Univerzum. (Ez akkor is nemlineárisan történik, ha korábban egymáshoz érő két
nagytömegű részecskemező, egy közvetlen érintkezést követően, kellő életrugalmassága és a lendületváltozó
iránya miatt hirtelen távolodni kezd egymástól). Ez csak akkor és csak addig következhetett be, amíg

a tudatosuló tér (szervezet) tágulása el nem érte a környezeti rendszerekben lévő anyagot, és e
környező rendszerek visszahatása, és az alacsony életnyomásúvá váló térrészbe is
visszaáramló reakciója meg nem kezdte a tágulás fékezését. Mivel ez a materialista
megközelítés szerint is bekövetkezett, ezért egyértelmű, hogy az Ősrobbanásként ismert
tértágulás környezetében, a tér szerkezeti átalakulásakor volt részecske anyag. Ez cáfolja a
lokális pontból keletkező minden egy pillanat alatt keletkezett elméletet, de nem semmisíti
meg azt, hogy ez valaha megtörténhetett, vagy hogy ilyen átalakulás ez után esetleg ne
történhessen meg. A mezők káoszba fordulása után, bármilyen energiaszinten következik be a
térszerkezet átalakulása, a környezetben, időben változó, érzeti lehetőséggel is rendelkező
részecske anyagnak kell lennie. Ha nagyobb energiaszintű térátalakulás történik, ez nem zárja
ki, hogy a végtelen Univerzum más részén ne legyen különböző állapotban az anyag, és az
élet szerveződése, és ne legyen a környezetben más részecskeanyag. Valószínűsíthető, hogy a
nagyobb sűrűségű részecske mezők kialakulásához a környezeti részecskeanyag és ennek a
túlnyomása, torló hatása, a túl nagy szabadságfokú életáramlás legalább részbeni
akadályoztatása a szükséges feltételek egyikét jelenti. Ez viszont azt jelenti, hogy egy
végtelen változatosságú, de a kormeghatározási lehetőséggel nem rendelkező időtlen
Univerzumban élünk, amely állandó teret, de folyton változó környezetet jelent. A megfigyelt
tágulás lehetséges, de nem a tér tágul, hanem a kezdetben nagyobb azonosságú
részecskemezők, mint az erdőben az öreg fák, a beékelődő, mássá fejlődő fiatalság miatt az
azonosságban távolodnak el egymástól. Az elhaló mezők között új és eltérő összetételű,
nagyobb másságú mezők születnek, az élettereik kitágulnak, de a tér kitöltése és az
energiasűrűség globális eredője a lokális változás ellenére az összességében nem változik. Ez
annak ellenére mindaddig megállja a helyét, amíg az energia megmaradás, az átlagos érték
körüli változása bizonyítható. Ha az bizonyosodik be, hogy a tér részecskéi élő
szerveződések, amelyek képesek szaporodni, a szaporodáskor beépülő részecskék mennyisége
az energia megmaradása esetén csak a máshol felbomló mennyiségből fedezhető. Ez esetben a
fizikai szabályok és tudás alapján nem bizonyítható, hogy, hogy kerültek az észlelés és a tudat
kialakulása előtt már differenciált részecskék az Univerzumba? Elégedjünk meg az ó indiai
vallási megállapítások igazságával, ne firtassuk a tudat és a megértés kialakulás előtti eredeti
kezdetet, de a megértettek alapján próbáljuk megérteni a jelent és ennek a változásait.
A tágulás során a kezdeti lökéshullámokban a tér minden irányába szétszóródott részecskék
egyre nagyobb hatásfelületet képeznek, amely miatt az azonosságuk ritkul a térben, és a nekik
is idegen közegben fékeződik, egyre jobban elnyelődik a kezdeti lendületben, kinetikai
hatásban megnyilvánult energiájuk. Az előbbi indoklással is megerősített teória szerint
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egyértelmű, hogy a térszerkezet átalakulásakor a környezetben volt anyag és a környezet
rugalmasan engedett a túl lendületes változásnak, ki és széttágult, de fékezett és időben
tartósan ellenállt a közös térben lévő saját élettér tágításának. Olyan ez, mintha a tér
terjeszkedésében beálló patthelyzet miatt, hogy az Univerzum fejlődése ne álljon le, a régi és
már elavult életváltozatok felbomlásából új variációk alakultak ki, amelyek sikeresebb
változatai, evolúciósan tartósabb, nagyobb bonyolultsági fokig eljutva, nagyobb
energiaszinten is létrehozták, lehetővé tették az újabb és újabb, későbben is sikeres
életvariációk kialakulását. A lokálisan túl nagy erőegyensúly miatt veszélyeztetett keveredés,
az egy időre megfeneklő életáramlás, az evolúció akkor folyhat tovább, ha valami külső hatás
hirtelen megváltoztatja a túl egyenlővé vált, vagy túl nagyon összekeveredett, és e hatások
miatt együttműködésre képtelenné váló erőviszonyokat. A túlkeveredésből kialakult káosz
miatti fejlődésképtelenséget éppen az emberi társadalom példáján szemlélhetjük. Hatalmas
ritmussal forgatja, lapátolja körbe a társadalmunk az energiát, adja át egymásnak
haszontalanul az impulzusokban a változtató képességet, amitől a téridőnk egyre feszültebbé
válik és tágul, de a hozzátett érték egyre csökken. A környezeti valóságunkra túl gyors
fejlődést erőltető piaci versenygazdaság kimerült, nem képes tartós értékeket létrehozni, már
nem képes a túl magas változás sűrűségben elveszett energiákat visszaszerezni, a kellő
azonosságú tartalékokat a saját életterében újra felhalmozni. A lokális felhalmozás csak a
máshol nagyobbá váló helyi hiány növekedése árán valósítható meg, amely még
egyenlőtlenebb energiaelosztáshoz, egyre nagyobb feszültséghez és ezzel pulzációhoz, az
életidő felgyorsulásához vezet. A nem egyenletesen fejlődő, egyre jobban pulzáló, változó
mezők beteg mezőknek, beteg társadalmaknak tekinthetők, amelyek energia elosztása messze
áll az egyenletestől, messze a sokakat kielégítő, kiszámíthatóbb folyamatostól. Ez a
szerveződésbe épült elöregedett részecsketársadalom halál előtti állapota. Ha a csillagoknál
hasonló állapot következik be, változócsillaggá válnak, amely után nóvákká, majd
elhalálozott, átalakulásra kényszerülő szupernóvákká fejlődnek. Az emberi társadalom egyre
nagyobb ütemben halad a káosz felé. Az emberi társadalom a nóva szakaszba érkezett. Nem
lehet az élet egyszerre nagyon kiszámítható és nagyon érdekes, változatos. Az élet fejlődése a
kiszámítható és sokaknak nagyon unalmas állapotából a változatos, kevésbé kiszámítható,
érdekes állapotába fejlődött.

Gondolatok a kezdetről:
Nem tudni, hogy mikor és hol kezdődött a változás és az ebből fakadó élet. Az anyag
keletkezése még egy ideig az Univerzum és Isteni közös tér rejtélye marad. Az anyag
keletkezése, a differenciált állapot kialakulása nem meghatározható, akkor sem, ha nem élő,
hanem élettelen matériaként azonosítjuk. Létrehozhatta egy már élő nagyobb lény, egy Isten,
amely szó az egyház alapításakor még szeretetet és összetartozást jelentett. A szeretet viszont
csak életszerűen változó matéria és élő, érzelemmel bíró rendszerek esetén alakulhat ki. A
szeretethez tulajdonság azonosság, kapcsolat, érzés szükséges, kedvelt vagy az életet segítő,
támogató hatáskövetkezmény, azaz egymásnak okozott hatás alakítja ki. Ha két kellő
azonosságú részecske, vagy szervezet közvetlen érintkezésbe kerül egymással, meg fogják
kölcsönösen változtatni egymást, és attól kezdve, - mint a lábat mosó Krisztusnak a
tanítványához, - a közös eseményre, a kapcsolatra visszavezethető fejleményeken át is közük
lesz egymáshoz.
Az Univerzumként ismert térbuborékunk kezdete, átalakulása, mássá válása, pontosabban
újjászületése már meghatározható, megismerhető folyamat, amelykor már volt a térben élő
anyag.
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A kellő azonosságú részecske mezőkből kifejlődő térbuborékok átalakulási folyamata
megismerhető, amely nagyon sokféle energiaszinten és eltérő méretekben, különböző
tömegszámokon is lehetővé teszi az életszerű, élményeket és hatásokat cserélő életváltozást.
Kezdetben egy élettelen, nem, vagy még csak alig differenciálódott, nagy azonosságú
anyaghalmaz is lehetett, amely valamiért felrobbant, és a robbanásból elszálló, hosszú idő és
térutazásra kényszerült részecskék fizikai áramlásának életszerű változás lett a
következménye. A nagy azonosság esetén már elég valahol egy kicsi a lokális érzéseket
megsértő eltérés, hogy a nagy azonosságú életanyag azonos reakciójának az időben nagyon
gyorsan felfutó halmozódásából egy Világegyetemre, vagy Univerzumnyi téridőre kiterjedő
életrobbanás, elidegenedés, részecske és indulat szaporodás keletkezzék.
Ha így volt, az életre kelt egyes részecskék beépítették magukba a kezdeti anyagokat, és
miután azok elfogytak, egymástól kezdték elvenni, cserélgetni. Az élettelen, érzések és
hangulatok nélküli mezőnek nem volt oka felrobbanni. Ha már a mező kialakult, annak
állandóan változónak élőnek, és a hatásokat érzőnek kellett lenni. Ha elfogyott a korábbi
anyag, a kezdeti differenciálódás kiterjedésével, egymás fogyasztása kezdődött el, ez
ellentéteket szült, egyre nagyobb feszültséghez vezetett, amelynek robbanás, az élőközösség
felbomlása lett a vége. Az anyag és az anyag változása maga az élet, amely egyre nagyobb
bonyolultságot eredményezhet. A részecskék egyre nagyobb analóg áramlási rendszerekbe,
közösségekbe épülése egyre bonyolultabb változó rendszereket hozott létre. Ez a bonyolultság
magasabb szintre vitte a szervezettséget, több energia és több információ adódott össze, és ez
nagyobb térsűrűségben is együtt tudott maradni. Az anyag, ha volt egyáltalán olyan, amely
nem élt, a differenciálódása, a mássá fejlődése során egyre nagyobb bonyolultságba épült, de
ez életszerű változás lehetősége.
A részecskék közös szerveződésbe épülése a fizikai szabályok szerint is elkezdődhetett, de
hamar felélték a kezdeti anyagot, megunták a még nem túlságosan mássá váló
következményeket, amely érdekes életfordulatnak túlszaporodás és általános elterjedés lett a
következménye. Az életszerű folyamatban változó anyag szerveződési szabályai
meghatározták a szerveződésbe épülés szabályait. A részecskék szerveződése, egyre nagyobb
közösségbe épüléssel folytatódott, amely következményeként az együttélési, és változási
szabályok alakultak ki. Az életérzést megismerő életáramlás már a kezdetek kezdetén is
észlelhette a differenciált különbségben az életnek jó és rosszabb átalakulásokat, amelyekből
kifejlődött a tiltott, a tűrt és a támogatott szabadság. A mind nagyobb teret igénylő
közösségek kialakulása az egy főre jutó mozgási teret, mozgási, változási szabadságot
leszűkítette, a kezdetben még alig korlátozott életáramlás egyre pontosabban meghatározott
(kialakult) együttváltozási szabályok közé kényszeríttette. A részecskeközösségek közös
tömegbe szerveződésének, együttélésének, növekedésének az ára, az egyéni lehetőség, az
individuum korlátlan, később egyre több korláttal élőrétegekbe és szervezetekbe kényszerített
relatív szabadságának a korlátozása. Miközben egyre nagyobb bonyolultság alakult ki, az
együttműködést segítő kényszer is növekedett, és az életáramlás néhai szabadságát egyre
szorosabban megkötő, korlátozó szabályok alakultak ki. Az emberek közösségbe épülése is az
ősi, de folyton fejlődő, a kifejlődő változáshoz alkalmazkodó szabályok szerint történt,
amellyel létrehoztak a saját életszférában egy magasabb szintű bonyolultságot. A túl nagy
közösség, a túlszaporodás, túl nagy feszültség felhalmozódásához vezet, amely csak a
rendszerek aránytartó energia elosztásáig működőképes. Ha elromlik az elosztás megfelelő
aránya, ha a mező, a rendszer egyes területei, alkotói, részecskéi elégtelen energiát
(információt) kapnak, a változásuk és az anyagcseréjük lecsökken, lemerevednek, a
rendszerrel történő együttműködésük csökken, és vagy pótlódik az energiaellátásuk, vagy
elhalnak. Az elégtelenné vált információ és energiacsere miatt a lecsökkent változású és
aktivitású mezőrészeknél, alszerveződéseknél csökken az információs energia
átbocsátóképessége, terjedése, áramlási keresztmetszet szűkülés miatt egyre nagyobb torlódás
keletkezik. A torlódás feszültségnövekedéshez vezet az elégséges és az elégtelenül
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ellátott,(működő) egymásra utalt alszerveződések között, amely gátolja a blokkolt, elzáródott
terület normális kiegyenlített energiaellátását. Ez feszültség ingadozást és pulzációt alakít ki.
Ha a pulzáció és a bizonytalanság túl nagyra válik, az összetartó erő meghaladásakor az addig
együttműködő közösséget a túl nagy belső feszültség felbonthatja, a szerveződés, mint
nagyobb rendszer felbomlik, megszűnik. A felbomláskor felszabaduló feszültség és a
környezet feszültségi viszonya dönti el, hogy mekkora szintre, bonyolultságra bomlik le a
korábbi kolónia, részecskemező, részecsketársadalom.
Gravitációs jelenséget kiváltó anizotrop, differenciált tér ott alakul ki, ahol a környezetnél
nagyobb és egymáshoz képest eltérő irányba áramló részecskesűrűség alakul ki, ahol az
összeépülés üteme meghaladja a bomlás ütemét. Ez egy fizikai arányeltérést jelent, amelykor
a mező felé irányuló lendület, tömeg, hatás, energia, élőközösség be és összeépülési üteme
meghaladja a mezőből eltávozó értéket. Az ilyen mezőkben nő a részecske és a változás
sűrűség, amely az impulzusok időbeni sűrűsödését eredményezi. A mezőkben nagyfokú és az
időben tartós egyenlőség is kialakulhat olyan módon, hogy az folyamatos arányos
anyagcserét, részecskecserét eredményez. Ez a lehetőség akkor állhat fenn, ha a beáramlás és
a kiáramlás egyenletes, lineáris, vagy időben egyenletesen egymást váltó ütemű, vagy ha a be
és a kiáramló tömeg értéke, valamely időegységre, állapot változásra viszonyítva közel
állandó. Ez akkor valósulhat meg eltérő egységek esetén a legsikeresebben, ha a kisebb
egységhez nagyobb tömegáram, a nagyobb egységhez kisebb tömegáram egymással arányos
közel egyenlő. Mindegy, hogy a tömegáram milyen összetevők szorzataként alakul ki, az sem
baj, ha nem azonos ritmusban és nem azonos lendületértékben cserélődik. Ha egy térben a
korábban ott változó részecskék kicsi, vagy egyéni változással, de magas sűrűségben
kicserélődnek, akár egyszerre és nagy tömegben, más állapotban beérkező részecsketömeggel
is kialakulhat megfelelő idő és fejlődési szinkronitás. Ilyen esetben azonban a kicserélődés, a
tér állapotváltozása hirtelenszerű, nagymérvű, sokak által nem kiszámítható, kevésbé
megérthető. A természet úgy alakította ki a változómezők viszonylag kiegyenlített
anyagforgalmát, hogy a bevitel és a kivitel közel egyenlő arányát eltérő egységnyi részecskék
eltérő ritmusú anyagcseréjével egyenlítette ki. A mezőkbe beáramló lendület, és változtató
képesség nagyobb egységekben de kisebb ritmusban hasonló mennyiségű
részecskeinformációt, visz be, mint amennyi annak a kisebb egységekre felbomlásakor,
kisebb egységekben de szinte folyamatosan áradva kiáramlik. A mennyiségben, a
tömegáramban közel egyenlőség van, de ez eltérő ritmusban, eltérő tömegegységnyi
csomagokban cserélődik. Ha az időegységre vonatkoztatott bejutó energiatöbblet miatt, a
kiáramló mennyiség kisebb, akkor a lokális térrészben energia felhalmozódás, és nagyobb
helyi energiasűrűség, a környezethez viszonyítva anizotrop, - ahhoz képest eltérő, egyenlőtlen
állapotú - tér alakul ki. A szabad térben viszonylag egyenletesen eloszló energia, anyag az
áramlása, az állandó változása ellenére, közel egyenlő, mindenfelől azonosan érvényesülő
szimmetriával bíró izotróp környezetet alakít ki, de ahol az áramlás a nagyobb helyi sűrűség
miatt akadályoztatásra kerül, ott az egyenletes energianyomás a különbséggel bíró
határfelületeken megbomlik. Az áramlásban akadályozott, de lendületben érkező energia
lendületnyomást fejt ki az útjába kerülő akadályra, amely késedelemre és változásra,
módosulásra, vagy kerülőútra készteti. Ez a lendületnyomás, minden olyan anyagot, az
áramlást akadályozó térakadály, pl. egy részecske mező tömegközpontja, vagy megkerülése
felé kényszerít, amelyek gátolják a haladásában. Mivel a téridőben lévő gömbszerű, az izotróp
tértől eltérő állapotú, differenciáltabb mezők a körkörösen minden irányból részecskét
kibocsátó mező, csillagok, galaxisok stb. irányból érkező részecskék lendületet akadályozzák,
ezért a nagyobb változás sűrűségű mező területén áthaladni igyekvő lendületet, más izotróp
térrészekből érkező lendületek szimmetriája esetén folyamatosan a legkisebb életnyomású
tömegközpont felé ható irányú gravitációs befelé sodró, leszorító erőként érvényesül. A
gravitációt a kisebb sűrűségű, de folyamatosan érkező, dinamikával, vagy és perdülettel de

13

leginkább kölcsönhatásra alkalmas azonossággal is rendelkező részecskék átadódó lendülete
kelti, amely átadódó többlettel az kellő azonosságban ellenerőt nem azonos időben- csak
idővel későbben kibocsátó tömegközpont felé haladó lendületű részecskék leszorítják a
mezőkre a mezők felszínén, határrétegeiben, (terében) lévő változó anyagot. A gravitáció,
jellemzően addig tart, amíg a tér valamely részébe a környezetből a kellő azonosságú
beáramlási többlet a kiáramlásnál nagyobb. Ha a mező belső változása, a folyamatos
beáramlás, gerjesztettség miatt felgyorsul, és a beáramló minőséggel a belső élet is telítődik,
és idővel meghaladja a környezetét, akkor az adott minőségben és frekvenciákon az áramlási
irány, az energiával töltődés is megfordulhat, és a kiáramlási többlet, az adott minőségben
antigravitációt alakíthat ki. Ha a belső minőség fejlődése eléri a kívülről beáramló minőségek
fejlődését, akkor a belső élőrétegekben telítődés, majd túltöltődés következik be, amely
megfordítja az életáramlás trendjét, és a korábban beáramló többletű szervezetek minősége
kiáramló többletűvé, a környezetnek energiát adóvá fejlődik. Ez azonban a természet kialakult
rendje, a kötési energiák miatt nem ilyen egyszerű. A beáramlás és a kiáramlás eltérő méretű,
eltérő tömegegységben és eltérő ritmusban folyik. Míg a valamiben fejlettebb, alacsonyabb
életnyomású térrészekbe beáramlás többnyire fiatal és életerős korban lévők ritmusában
történik, a kiáramlás kisebb egységnyi tömegű, felbomlott szervezetekből kiáramló, és
nagyobb áthatolóképességű fiatalabb részecske egységekben történik. Az anyagcsere
arányának a változásakor a tömegenergia fogyása ellenére, a környezetnél nagyobb sűrűségű,
a lendületes de kicsi részecskék által át nem hatolható, kívülről befelé erősebben
kölcsönhatott anyag továbbra is leszorítódik, bár ez a szorító erő az alsó rétegekben az
anyagbomlás ütemében csökken. Ha valamilyen erő, hatás felgyorsítja az anyag bomlását, a
környezeténél kisebb sűrűségű, a lehetőségénél nagyobb térrészt kitöltő anyagra, belülről
kifelé nagyobb felhajtóerő fog hatni, amely miatt az, - mintegy léggömb, életbuborékként
felemelkedik a sűrűségével megegyező, kisebb sűrűségű határolt élőrétegbe. Ha nemlineáris
esemény történik, akkor egy átmeneti időre a részecskebomlás mennyisége meghaladhatja az
összeépülés arányát és kiáramlási többlet alakul ki, amely a kisebb sűrűségű anyagot kidobja,
felhajtóerőként felnyomja a mezőn kívüli hasonló sűrűségű környezetbe. Az ilyen intenzív,
nagyobb mennyiségben kiáramló részecskékből, az ionos anyagszerveződéseknél utód, a
bolygó méretű szervezetek rétegeiben bekövetkező eseményből rendszerint egy új hold
képződik.

A részecskék kettős természetéről:
Ismert, hogy az atomi szint alatti részecskék tulajdonsága a változékonyság miatt nem
határozható meg. A dualitás elsősorban a hullám és a részecske kettős természetét érinti,
amely a változó megjelenés magyarázatra vár. Moetrius élő rendszerében a jelenség normál
fizikai mozgás, a haladási irányban eső részecskék, akadályok, felesleges kölcsönhatás
elkerülése. Az élet alapvetően rendelkezik e kettősséggel, a részecskék közös szervezetben
együttváltozó összeépülésével, együttáramlásával, amikor látható és mérhető eredőjű közös
tömeg hatásai is meghatározható, de ha életakadályhoz, az életáramlást keresztező téridős
eseményhez ér a részecske közösség, akkor a közös áramlás részekre bomlik, és akár többfelé
szétválva, hullámtermészetű lineáris füzérsorban kikerülve az életakadályt, hullámokban vagy
kisebb de már általunk nem mérhető kvantumokban áramlanak tovább. Az életakadály, a
nemlineáris fejlődési időszak elhagyása után, a részecskék kisebb, szétszóródó csoportjai,
hullámai ismét közös tömegbe épülnek, és együttváltozó részecske közösségként fejlődnek
tovább.
A jelenség megértéséhez el kell fogadni azt a feltételezést, hogy az atomi szint alatti
részecskék is élő összetett rendszereket képező, kisebb részecskék közösségéből, egyedeiből,
érzékelési és változtatóképes részecskékből szerveződött részecske mezők. E rendszer
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fejlődése analóg az atomi periódusos rendszerrel. Már az elektronok is olyan az atommagban
lévő proton (neutron) centrális települések, városok körül keringő, élő részecske
szerveződéseknek tekinthetők, amelyeknek nemcsak velünk analóg a szerkezetük, de az
összetettségük, a bonyolultságuk sem szükségszerűen kisebb, mint az atomi szintet képviselő,
vagy ezt jóval meghaladó tömegszámú mezőké. Ami kisebb az, az energiaszint, és az eredő
tömegszám, vagy lehet hogy csak a központ alulszervezett, de néha meglepően nagy aura, közös tömeg – tartozik egy-egy jobban szervezet, és így gazdaságosabban változó részecske
szervezethez. Ez miatt az okozott kölcsönhatás, a változás, egy korábbi információs eredő,
más energiaszintre kerülő információval is rendelkező következményt hoz létre. Az arányosan
kisebb részecskékből szerveződött elektronok, kisebb szinten nagyobb felbontást
képviselhetnek, azaz akár összetettebb lények is lehetnek, mint az ember. Ezt, a sokkal több
alrészecskékből szerveződő esetleg bonyolultabb részecske szerkezetű társulásuk
eredményezheti. Képzeljünk el egy elektron, vagy annál is kisebb energiaszintű
részecskeszerveződést, a proton 1/1800-ad résznyi tömegével, amely esetleg sok ezer, vagy
több millió, még kisebb energiaszintű, de érzékeléssel és egyéni tudattal rendelkező
részecskéből áll. Ha egyszerűsítünk a könnyebb követhetőség végett, és csak százas
nagyságrendűnek képzeljük el kolóniákat talán könnyebben megérthető a közös részecske
szervezet, veszély és baj esetén a szétrebbenő halrajhoz hasonló illékony dualitása. A térben
áramló rendszerek nagyon arányosak. Kis tömegű részecske mérethez nagyon kicsi
tehetetlenség, és nagy áramlási sebesség tartozik. A magas áramlási sebesség mellett a
részecskék együttáramlás közben szabályos, de nálunk sokkal gyorsabban változó
életfolyamatot élnek, események történnek velük, problémákkal találkoznak, születnek,
szaporodnak, meghalnak. Az egymáshoz viszonyított sebesség eltérés, az együtt utazó
kolóniánál nem lényeges, hasonlóan, mint az embereké, akik egy nagy sebességgel áramló,
többszörösen keringő rendszer bioszféraként ismert határrétegében csak a hozzájuk képest
észlelt változásokat észlelik. Tekintsük a térben együtt utazó részecskekolóniát egy iskolás
csoportnak, amely együtt halad, ezt a haladást a jelenlétével is gátló közegben, pl. egy városi
forgalomban. Az osztály összetart, bár az egyedei egymástól függetlenül és részben eltérő
sebességgel is mozognak, a csoport mozgási eredője azonos. Az így együtt haladó osztály,
csoport egy távoli megfigyelőnek, éppencsak észlelhető részecskeként, közösségként
viselkedik. Ha a csoport akadályhoz érkezik, a tagjai szétválnak, és az akadályok kanyargós,
hullámszerű kikerülése után ismét egyesülnek, és a hullámmozgás, a rossz helyről kiáramlás
és elvándorlás közben ismét részecske csoportként észlelhetők. Mit tenne ilyen helyzetben
egy részecskecsoport. Amíg nincs jelentős akadály a haladás útján, addig viszonylag
szervezett csoportként, részecskeként viselkedik. Ha akadályhoz, keresztező irányú,
hozzámérhető másik, fejlettebb, veszélyesebb vagy nagyobb csoporthoz részecskéhez
érkeznek, akkor az akadály hozzámérhető arányától függően, a gyorsabb mozgású, kisebb
egységnyi tömegű csoport irányt változtat, részben szétszóródik, és a nagyobb kinetikai
tömegű, (energiájú) mezőnek elsőbbséget adv, annak a pályáját hullámszerű útvonalon
kikerülik. A transzferhullámok valójában az akadályokat kerülgető részecskecsoportok
füzérsorba, libasorba szerveződő részecskéi, amelyek az akadály után ismét egy csoportban
haladnak tovább, tehát ismét részecskeként, kolóniaként viselkednek. Ilyen éhező részecskék
falták fel az Újmexikói marhatartók egyes útjukba kerülő, nekik mamutként értelmezett
szerveit, hogy aztán sárga porként, ismét de már jóllakott részecskeként felszívódva
eltűnjenek a látómezőkből és a közelből. Ilyen reakciókat láthattak az ufókat észlelők, amely
kolóniába, közös áramlási rendszerbe szerveződött részecskék, barbaszerűen bármilyen
alakzatot felvehetnek. Az ilyen részecskemezőt nem lehet lelőni, bár szét lehet robbantani, de
a maradványuk akkor is a közös mezőbe visszaépül.
Az ilyen áramló rendszereket képező, értelemmel rendelkező, tudattal és megértéssel
irányított részecskebuborékok, részecskekolóniák rajzolják a normál gabonakörök többségét,
amelyek az áramlási alakzatban földet érés után szóródnak szét. Az ilyen mező még a föld
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felszínén is sokáig megtartja a részecske áramlás irányát, ez rajzolja ki a fő gabonakört,
amelynek a talajjal érintkező, és abból kiáramló, velük kölcsönhatásba került részecskéi a
pókhálónál is finomabb (csak mikroszkóppal észlelhető) áramköröket, füzérpályákat,
csapásokat rajzolnak a becsapódási helyszínre.
Ez a szervezett rendszer, teljes egészében megérthető, semmiben sem sérti a fizikai
szabályokat, csak annyiban más, mint amennyiben az élő biológiai rendszerek különböznek a
tisztán fizikai, statikus anyagot feltételező rendszerektől. Az élő rendszerek halmozottan
változó rendszereknek tekinthetők, amelyek nem statikus részecskékként viselkednek, hanem
élő, a problémákat észlelő, reagáló és megoldó lényekként.
A csillagközi térben pontos közlekedési szabályozás alakult ki, amelyben, egy téridőben
egybeeső kereszteződéshez, a nagyobb kinetikai lendülettel érkezőknek van elsőbbségük. A
kisebb lendülettömegű részecskecsoportok megvárják a nagyobb tömegek áthaladását, vagy
füzérláncba szerveződve kikerülik a nagyobb lendülettel áramló részecske közösségek
útpályáját. A kerüléskor hullám alakot írhat le a libasorban haladó csoportjuk, de az akadály
után ismét részecske alakzatba, együttáramló közösségbe szerveződhetnek.
1. ábra:
A dualitás

részecske

Nagyobb lendülettömegű
akadály

Nagyobb
lendülettömegű
akadály

Az áramló részecskekolóniák az akadályokat és a keresztező nagyobb energiájú
részecskemezőket kikerülve lefűződnek és hullám alakzatot vesznek fel, majd az
akadály után ismét közös és a téridőben együttáramló részecskemezőbe egyesülnek.

A dualitás:
A füzérsugarakon áramló pályakeresztező, nagyobb közös tömegben, vagy és gyorsabban
áramló, nagyobb dinamikával érkező részecskék, akadályt képeznek a kisebb energiaszintű
részecskéknek. Részecske lefűződés, szétválás, akadályok kikerülése, majd ismételt egyesülés
következik be.
Ha az akadály, áramló atomi mező, a nagyobb tömegsúlya és a füzérpálya (köteg) középen
lévő neutrális húzószála a neutron a mező tömegközpontjában helyezkedik el. A kisebb
sűrűségű protonok kicsit kijjebb, körbeveszik a (nagyobb azonosságú) neutrálisabb
tulajdonságú, a tisztítótűzből kiáramló, náluk a tudatban már idősebb, fejlettebb útmutató
részecskékből képződő neutronszálat, (amely mezőmagot képez) és e mezőmag, életfonal
körül életspirálban áramlanak. A mező belső magja (városa, települése, vezetősége) körül,
annak a határfelületeit képező alacsony energiaszintű füzérpályákon keringenek, a
környezetbe rendszeresen kiáramló aurát képező részecskefelhőként viselkedő elektronok. A
két akadály egymással ellenkező irányban áramló füzérsor körül egymással szemben keringő
elektronokból áll, amelyek összeérő közös felületén nagyobb lendületre gyorsulva
csatlakozhatnak a közöttük átsurranó kisebb energiaszintű részecskékhez, vagy szabad
elektronokhoz. Az ilyen esetben a tovább haladó alacsonyabb energiaszintű részecskemező
újbóli egyesülésekor, nagyobb energiaszintre (nagyobb egyedszám = nagyobb tömeg =
nagyobb hatáseredő = növekvő dominancia) kerülhet. Az akadályok kikerülését az teszi
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lehetővé, hogy a kisebb egységnyi tömegű részecskékből álló mezők mozgékonyabbak,
gyorsabbak, észlelésben, reakcióban és megoldásban. (Gondoljunk csak a fürge kisegérre). A
képhez tartozó információ, hogy minden részecskemező előtt, a haladási irányban előresiető,
még kisebb részecskék képeznek a hangsebességű repülőgépek orrkúpjához hasonló, az
előttük lévő közegbe ékként előre nyúló, a közeget töltöttebb részecskékre megosztó orrkúpot.
Ez azért következik be, mert a haladási irányban mindig több az impulzus, amelyből a
kevésbé kölcsönható, paralel irányba, előre is vetítődnek, rugaszkodnak el fürgébben áramló
felderítő részecskék. Mindegy, hogy a részecskemező milyen sebességgel halad, az
orrimpulzusok miatt mindig lesz kisebb tömegű és nála gyorsabban haladó, hírvivő, felderítő
részecske. Ezek azok a nagy érzékenységű felderítő részecskék, amelyek az esemény
bekövetkezte előtt a megérzést keltik és közvetítik a várható eseményeket, még a közös tudat
által nyilvánosságra hozás előtt. EPS.
Gondoljunk csak a felnőtteket és gyerekeket tartalmazó csoport haladására. A mozgékonyabb
gyermekek többnyire körbeugrálják, előrefutva megelőzik a felnőtteket. Az akadály
kikerülése mindig abban az irányban történik, amely irányban áramlanak az akadályt még a
közös csoport odaérése előtt jelentő részecskemező körül annak a kisebb, a csoportnál előbb
észlelő részecske szerveződései. Ebben az irányban könnyebb (a felderítők és a közös tudat
által is segített) a haladás, kevesebb az ellenállás.

Az áramlási rendszerek kölcsönhatásával kialakuló kapcsolatok:
A mezők bármely energiaszinten olyan réteges szerkezetű, ekvipotenciális jellegű gömbszerű
(toroid) áramlási rendszereknek tekinthetők, amelyekben összeépült, a közösségben
együttáramló részecskék, részecskemezőkkel közös harmonikus keringési rendszereket
képeznek. Az ilyen szimbiózis, együttműködés rendszerint közös időtengely körüli, spirál
keringéssel jár, amelynek a következményeként a mező legnagyobb keringési külső átmérőjén
egy részecskeszórási sík, a téridőben hátramaradókat kiszóró idő és életspirál alakul ki. A
mezőkbe bármennyi keringési rendszer, almező beépülhet, ha azok nem ellentétesek a mező
többségének a keringésével, érdekével, azaz alkalmazkodnak a többség által képviselt
szabályokhoz. A mezőkben domináns rend van, amelyben rendszerint a legnagyobb
azonosságú és a közös tömeget keringtető áramlási mező bír dominanciával, a többi keringési
rendszer, mint almező, receszív, elnyomott, lappangó tulajdonságokat képvisel. Ha a
környezeti részecskeáramlás iránya valamelyik keringési rendszer síkjával egybeesik, azzal
párhuzamos, a keringést és a mezőben az általa képviselt hatás, mint tulajdonság
érvényesülését a mező egyikfelén gátolja, (ha szélesebb az áramlási keresztmetszet, mint a
mező átmérője, és a térben ez egybeesik a mezővel, átérés esetén) a másik felén segíti.
A mezőkön átáramló energia iránya és sebessége között is szoros összefüggés van. Ha a
környezetben uralkodó áramlási irány a mező valamelyik áramlási körének a síkjával
majdnem megegyezik, vagy éppen egybeesik, akkor nagyobb az esélye a kölcsönhatásnak,
mint a szimmetriasíkra merőleges áramlási irány esetén. Ha a fő áramlási irányra merőleges
irányú a keringési sík, akkor az időegységre jutó eseményszám, az impulzusszám és ezzel a
kölcsönhatás esélye csökken. A mezőkben sokféle áramlási rendszer épülhet egybe, ez
eredményezi az élet szövedékes hálóját. Az első keringést a szülői mező körül gomolygó por
és gázfelhőben a szülői mező és a fogant mező körüli áramló, őket határozott irányú
életáramlásra elindító, segítő határrétegek áramlási különbözetei indítják el. Ez megsodorja a
szülő elődből kivetítődő részecske gomolyagból az életörvény közepére sodort, ott
besűrűsödő, de az elődi áramlási mintát, életszabályokat már ismerő és megtartó
összesűrűsödő fiatal mezőt, és a közös rendszerbe bekerülő részecskéket egymás utáni
rendezett közös szervezésű áramlásba szervezi. Kialakul egy saját forgás, de ha a mezőt egy
más irányba gyorsan forgó részecskékből álló hozzámérhető impulzusnyomatékú mező, Pl.
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üstökös találja el, sikeres közös irányba fejlődés esetén a másik keresztirányú áramlás is
beépülhet. A következő áramlási körök beépülése mindig tömegfelezői szimmetriasíkok
környékére kerül, és ezzel megfelezi az áramlási körök között a bezárt szöget, és vagy a
közösségnek hasznos tudást, és a közös rendezettséget növelő jó információt szállító,
megtartott, beilleszkedhető kisebbségként, jövevényként, vagy haszontalan eltávozó
részecskeként az időspirálra kerülve kilökődik. A mezők egyre több áramlási cikkre,
gerezdekre osztódnak, amelyekre merőleges irányú tömegfelezők is csatlakozhatnak. A
földnek öt az egyenlítővel párhuzamos keringési síkja van, amely más és más ritmusú
frekvenciákra érzékeny. A mágneses mezőt kialakító gerezd irányú áramlások összessége
biztosítja a mező mágneses és forgási tengelyét, amely a mezők közepén egy szűkülő
tölcsérszerű, csavart vonalú áramlási csatornát létesít. A gerezdeken, az ion és fluxuscsatornákon áramló töltések mindig arra a környezeti mező részecskéire fogékonyabbak,
amelyeknek az áramlási iránya a keringési síkkal kis irányszöget zár be, amelynek magas a
kölcsönhatásba kerülési lehetősége. Ilyen esetben a részecskék bármilyen apróak vagy nagy a
lendületűk, a parallaxis miatt kicsi időréseket, erősebben zárt felületnek találnak, amelyen
kölcsönhatás nélkül nem tudnak áthatolni. Lásd a következő ábrát.

2. Ábra: A kölcsönhatás irányszög függősége:
A

A keringési áramlási körre
merőleges, vagy annak a
síkjával párhuzamos irányban
haladó elég gyors vagy/és kicsi
részecskéknek lehetséges a
kölcsönhatás nélküli áthatolás

C

B

A keringési síkkal érintőleges
irányban, már csak a nagyon nagy
sebességű és a nagyon kicsi
részecskék hatolhatnak át
kölcsönhatás nélkül. A nagyobbak
és a lassabbak elakadhatnak,
kölcsönhatással az egyik oldalon
segíthetik, a másikon fékezhetik a
hatás érvényesülését.

A keringési síkkal kicsi
irányszöget bezáró áramlási
irány esetén az egyenes vonalú,
vagy a kis szöget bezáró
keringési síkú pályán áramló
részecskék között a
kölcsönhatás törvényszerűen és
elkerülhetetlenül létrejön.

A részecskék a mezők közelében a megváltozó, egyenlőtlen környezeti információs hatás,
részecskenyomás (lendület) miatt a mező felé kanyarodó íves pályára kerülnek Az íves pályán
haladó részecskének is kialakul egy görbületi vagy keringési síkja, amely esetén a
kölcsönhatás erősödés azonos szabályai érvényesülhetnek. Ilyen szögviszonyban álló
keringési síkok, időspirálok között megnő a kölcsönhatás. Az áramlási irány azonosságától
vagy másságától, az eltérésétől függően ez torlódás esetén taszításként, az irány és
célazonosság vonzalomként érvényesül. Az áramlási sík nagyfokú azonossága közös áramlási
síkra terelődő, egymással összeolvadó, nagyobb energiaszintű áramlási rendszert eredményez.
A C ábrán bemutatott helyzetben fokozott erődifferencia alakul ki az áramlással szemben
forgó és a megegyező irányú kerületi áramlásban, amely mindig fékezi a mezők forgását. A
környezeti áramlással szemben forgó és ezért torlódó mező szakaszon a feszültség növekszik,
az áramlással megegyező iránynál csökken. Valószínűen ennek köze van ahhoz, hogy ha a
bolygónk egyik felén a feszültség növekszik, akkor a másik felé csökken. Ha Amerikában
forradalmak törnek ki, Európában és Ázsiában a béke és a konszolidáció időszakát éljük. A
dagálynál és más fizikai áramlásnál is bizonyítható! Lásd. További információként az
összefüggés a Naptevékenység és a társadalmi feszültség változása fejezetet.
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Ha ugyanezt a folyamatot két olyan időspirált képező áramlási rendszerrel szemléltetjük,
amelyek keresztezik egymást, akkor megérthetővé válik, hogy az egymásra merőleges
keringési rendszerek között miért nem alakul ki magas impulzus sűrűség, és az is, hogy
amennyiben két mező időspirált képező szimmetriasíkja kis szög alatt metszi egymást, a
kölcsönhatási esemény törvényszerűen bekövetkezik. Ilyen helyzet alakul ki a csillagközi
térben is, amikor két keringési rendszer idősíkja egymásba fordulva, kis szög alatt metszi
egymást.
3. Ábra: A keringési síkokkal rendelkező mezők kölcsönhatásának a szögfüggősége:

Az egymásra merőleges irányban keringő részecskéket tartalmazó idősíkok
összeépülhetnek egy harmonikus keringési rendszerré, amelyben
szinkronkeringés alakul ki. A részecskék a kereszteződésekben egymásnak
elsőbbséget adnak, a megtartott harmónia miatt így nem alakul ki közöttük
magas impulzus sűrűség.

A kis szög alatt egymásba
forduló keringési síkok
között törvényszerűen
létrejön a teljes
kölcsönhatás. Ha azonos a
keringési irány
összeolvadnak, de ha
ellentétes, akkor magas
impulzussűrűség alakul ki
és egy vagy két növekvő
örvényes mező
megtelepedése mellett
eltávolodnak egymástól.

A mezőkben keringő részecskék keringési síkja fontos az időzavar elkerülése szempontjából.
A forgó mezők keringési áramkörei így nem terhelődnek túl, mert az egyenletes és tartós
áramlás esetén elosztódik a környezet hatása, valamennyi felületre kerülő részecskének jut
belőle. Ha információs energiaként értelmezzük az áramló változtató képességet, akkor a
részecskék áramköri keringése és a mezők forgása az információs energia egyenletes
elosztását segíti. A mező belseje felé kanyarodó örvényáramlás azokat a belső áramköröket is
ellátja információs energiával, amelyek nem kerülnének a felszínre. Az egymásba fonódó kör
alakú áramlási rendszerek mindig olyan szomszédos, a közös határfelületen egyező irányban
áramló részecskéket tartalmazó keringési síkokkal épülnek össze, amelyekkel a legkevésbé
sem zavarják egymás áramlását. Az ilyen nagyobb azonosságú keringési síkok kisebb
feszültséggel elférnek egymás mellett, az impulzuskonfliktus viszonylag csekély.
Jobbra forgó
pozitív töltésű

Balra forgó
negatív
töltésű

É
D
A + az északi töltésirány a
megfigyelőhöz azonosságban is
közeledő, a - távolodó töltéseket
ábrázol. A töltésirány áramlása
meghatározza a töltéscsatorna körül
spirálozó töltések haladási irányát.

Neutron, a forgásmentes áramló és
jól keveredő állapot, a hidegfúzió és
a haploid áramlási állapot kialakulása

4. ábra:
A töltések áramlási iránya a neutronok által meghatározott rétegsodrástól függ:
A határfelületeken keringő töltött részecskék egymással érintkező áramlási felületén az
azonos irányban áramlása célazonosságot és összetartó erőt eredményez, amely közömbösíti
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az ellenkező irányú töltésáramlás miatt kialakuló taszítóerőt. Ez az oka annak, hogy a stabil
kristályszerkezetekben az ionok is szabályosan váltakozva helyezkednek el. Az egymással
rétegenként szöget bezáró, egymás áramlásának a fennmaradását segítő irányú füzérpályák
fonatot, térrácsot eredményeznek, amely meghatározott szabályok szerint kapcsolódhat csak
össze. Az azonos irányú áramlás a határfelületen (rétegben) keringő részecskék
összegződéséhez és lefűződéshez is vezethet, amely esetén a keringési irány helyett egyenes,
érintőleges irányú neutronáramlássá szerveződik át a részecskék párba és közös irányba
szerveződő kiáramlása. Az egyenes irányban áramló részecskék egyesülése esetén, kisebb
energiával is legyőzhető közegellenállás energia megtakarítással és ezért
lendületnövekedéssel, lendületösszegződéssel jár. Az energia megtakarítást az azonos
áramlási irány miatt csökkenő áramlási keresztmetszet, nagyobb áthatoló képességű azonos
irányba rendezettséget hoz létre, és a közegellenállás csökkenését eredményezi. Az ellenállás
(torlódás) csökkenése lendületnövekedéshez, pontosabban a rendezettség növelés, azonos
célba, közös irányba hozása, a külön – külön áramláshoz képest energia megtakarítási
lehetőséghez vezet. A nagyobb lendület és a neutrális állapot csak a következő akadály, a
következő ellenirányú vagy nem jó ritmusban érkező részecske eléréséig, a következő
impulzusig tart. Ha itt nem pont egymással szemben ható támadási irány miatt rugalmasabb
impulzus esemény-következmény keletkezik, akkor perdület/lendület váltás és nagyobb saját
spin, töltés alakul ki, a részecske ismét töltötté, nagyobb anyagcserét lebonyolító, melegfúziós
örvényes mezővé válik. A nagyobb saját spinre kerülő részecske szerveződésben
megnövekszik a közös szimmetriasíkon a kiszóródás, ezért belül átmeneti vákuum,
légüresebb és alacsonyabb részecskenyomású, azonos irányba szervezeten átáramló szívott tér
alakul ki. Ez megnöveli a részecskék átáramlását, az közösség anyagcseréjét és a közös
rendezettséget, amely miatt a kiszámíthatatlanabb környezetből, egyre több beáramló, és a
keringési rendszerekbe beilleszkedő részecske marad benn a tömegében is növekvő létszámú,
a továbbiakban a téridőben együttáramló közösségben. A perdületet a mezők közelében
nemcsak az ellenirányú, és a nem pontos találatú részecskék keltik, hanem a füzéreken áramló
gyorsabb töltésekkel létrehozott védő őrjáratok találati lendületenergiája. Ezek sokkal
gyorsabban áramlanak, amely miatt eltalálják a téridőbeli határfelületek előtt a torlódásban
lendületet vesztő, határozatlanná váló, lassan, esetleg csak gravitációsan ereszkedő
részecskéket, amelyek e találatokra megperdülnek. A pörgő, nagy saját fordulatú részecskékre
ható közegellenállás a forgási iránnyal szemben áramló irányban nagyobb torlódást
eredményez, amely miatt a pörgő részecskék a megszerzett fordulattól is függő irányú és íves
pályán kialakult sugarú keringésbe kezdenek.
Ha valamennyi csillagot egyenes és íves, részben összetartó vonalakkal összekötjük
egymással, olyan részecskepályákból képződött térrácsot, élethálót kapunk, amely
füzérsugarakon áramló apró részecskék sűrű áradata tart csillagmezőből mezőbe. Amely
részecskék azonos fősíkra, csillagszimmetria síkra kerülnek, azok egymással ütközése esetén
az azonos támadásvonala könnyen egybe esik. Ekkor ellentétes lendületirány, és kellő
azonossá, antirészecske szervezet esetén annihilláció, dimenzió vagy tulajdonság csökkenés,
pontosabban átalakulás következik be. Ha az egymás felé haladó részecskék támadáspontja
nem teljesen esik egybe, de létrejön a kölcsönhatás, akkor egy kicsit egymáson, többnyire
azonos irányba megperdülő, és ezért azonos töltöttséget szerző, egymást a továbbiakban
taszító (utáló) részecskék erősen töltötté váló és magas fordulatszámra felpörgő, felgyorsuló
anyagcseréjű részecske közösségek keletkeznek. Ha nagyobb a támadási irányban az eltérés,
de még létrejön a kölcsönhatás, akkor nagyon megperdülhetnek egymáson a részecskék, erős
töltöttség és nagy spin jöhet létre. A baleset után megszédült részecskék, csak akkor nyerhetik
vissza az egyenes irányba ható stabilabb lendületük, ha a szédítő forgást megszűntető
ellenkező irányban forgó, olyan részecskemezőre találnak, amellyel az összeérő határfelületen
azonos irányba áramló részecskékkel tömegben, lendületben és hatásban egyesülve új irányt,
és sikeresebb stabilitást vehetnek fel. Lásd, a diploid-haploid állapotot szemléltető 9. Ábrát.
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A sűrűségről:
Nézzük meg egy más aspektusból, hogy mit jelent, és mit okoz a környezettől eltérő sűrűség.
A jelen terünk állapota akár differenciált sűrűségi állapotként is értelmezhető, amelynél a
tömegközpont felé eső határfelületek, rétegek felé nagyobb sűrűségű, az átlagos
tömegfelezőtől kifelé eső mezőterületek kisebb sűrűségű anyaggal vannak kitöltve. Az anyag
változásában a sűrűbbé válás, az egyik lehetséges jövő irányt jelenti, míg a nagyobb
változássűrűségű környezetben felerősödő bomlás miatt a kisebb sűrűségű környezetbe
távozással a már sokak által átélt, megismert múlt irányába történik a fejlődés. A nem túl nagy
sűrűségű anyag tehát pulzál, feltöltődve, sűrűbbé válva lesüllyed a mezők jelenének, átlagos
állapotú részecskéinek a felszíne alá, ahol a nagyobb impulzussűrűségű változásban
felbomlik, és újra felemelkedik a kisebb sűrűségű szférákba.

A vízcsepp és az eső kialakulása:
Érdemes továbbgondolni a tömegnövekedés alternatív lehetőségeit. A vízről ismerjük, hogy
izotróp térben Pl. esés közben a körkörösen egyenletes részecskenyomás miatt gömb alakot
vesz fel. Tudjuk, hogy a gömbszerkezetek kerületén áramló részecskékhez meghatározott
radiális sebesség esetén akadálytalanul áthatolhatnak, meghatározott frekvencián azonban
(ritmusazonosság) elakadhatnak, és kölcsönhatás alakulhat ki. Annál kisebb a kölcsönhatás
lehetősége, minél merőlegesebben történik az áramlási irányba eső analóg felületen a
pályakereszteződés. Ilyenkor az útidő-függvény a legkisebb valószínűség szerint eredményez
impulzust. Más a helyzet, ha az egymást keresztező irányba áramló részecskék nem
merőleges irányban metszik egymás pályáját, hanem kicsi szög alatt. Ilyenkor sokkal
hosszabb az útidős egybeesés, azaz nagyobb eséllyel alakulhat ki impulzus, kölcsönhatás.
Lásd a 2-es ábrát. Hasonló a helyzet, ha nem egyenes vonalú az áramlás, hanem íves és
egymást kis szög alatt metsző keringőpályán történik a pályametszés. Ez esetben sokkal
nagyobb az esély a kölcsönhatásra. Ez az oka annak, hogy a töltött, azaz a pörgő részecskék a
gömb alakú, a saját perdületet eredményesen csökkentő, és a lendületet is elnyelő vízben
sokkal jobban elnyelődnek. A vízcsepp kerületén lévő molekulák, atomok fékezik a töltések
kerületi irányú, vagy befelé a víz közeg irányába áramlását, amely miatt könnyen
elnyelődnek, azaz a vízcsepp energiaszintje, tömegszáma a beépülőkkel növekszik. Ez a
változtatóképes energia szállítódik a növények gyökereihez, zöldállományához, ez táplálja a
természet élő rendszereinek a nagyobb részét.

Kövessük nyomon egy vízcsepp kialakulását:
A vízgőz belül üres, a környezetnél kisebb sűrűségű gázzal (hidrogénnel) kitöltött gömb alakú
buborékokban képződik, amelyet, a fotoszintézist végző növények, baktériumok stb.
bocsátanak ki az anyagcseréjük egyik termékeként. Ez bomlási származék bomlási szintje a
kibocsátójára jellemző összetételű és tulajdonságú. A növény, (biológiai szervezet) által
felbontott összetett anyag a korábbi alkotóira bomlik, a vízre és az általa elnyelt töltésre
különül. A töltés lendületenergiája építő erőként részt vesz a biológiai szervezet vázának,
szövetének a felépítésében, tömegnövelő, míg a már tovább nem bontott energia hordozó a
végtermékek vízben oldódó részével kibocsátásra kerül. Mivel a gravitáció a kisebb sűrűségű,
könnyebben áthatolható és részecskében szegény anyagra kevésbé hat, a lefelé irányuló
lendület az ilyen anyagban kevésbé nyelődik el, ezért a környezetben keletkező felhajtóerő
miatt, a vízgőz mikro-buborékjai a velük megegyező részecske sűrűségű magasabb rétegekbe
emelkednek. A felemelkedés áramlással és gyorsulással jár, amely és a magasabb rétegek
alacsonyabb hőmérséklete miatt a pici vízbuborék, életbuborék, miközben védelmet kereső,
befelé áramló részecskékkel telik fel, lehűl, a gömbhéján lévő részecskék közötti térbeli
sűrűség növekszik, a hatáshézag csökken a térre jutó részecske sűrűség, a tömegsűrűség
megnövekszik. Az egységnyi hézagok csökkenése és a lehűlés miatt az életbuboréknak a
térben áramló neutrális részecskékhez viszonyított kölcsönhatásra fogékonysága növekszik, a
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gömbhéjon átáramlás kölcsönhatás nélküli lehetősége csökken, ezért a buborékot téridős útját
keresztező idegen neutrális (nem pörgő) részecskék csak kölcsönhatás leadása közben
hatolhatnak át a pici buborékokon, ezért differenciált erőhatást közölnek gravitációs, leszorító
irányú lendületet. Más a helyzet, a buborékok közelében keletkező impulzusokban
megperdülő, és ezzel töltötté váló részecskékkel. Az ilyen pörgő pályán haladó részecskék, pl.
az elektronok, (lásd, A mégis van magyarázatból másolt 5. ábrát), a vízbuborék felületén
kerületi irányban áramló részecskék pályáját igen kis szög alatt metszik, ezért magas
kölcsönhatási arány alakul ki, és a keringő lendületenergia a vízben elnyelődik.
5. ábra: Egy neutron által, nem a tömegsúlypont
irányában eltalált kis energiaszintű mező
megperdül, és ettől a saját perdületben is töltötté
válik. A töltöttség egy forgási eredő, amelyben a
kifejtett megérthető, okok miatt, az azonos
irányban megperdülők taszítják, az ellenkező
irányban forgók, egymás szédülését, szimmetria
vesztését eredményesen megfékező részecskék
pedig vonzzák egymást.
A perdületi, vagy lendülettel áthatoló töltés a vízcseppben elnyelődik, és tovább növeli annak
a tömegsűrűségét. Minél több töltés nyelődik el a légrétegekbe került vízpárában, annál
sűrűbbé válik, amely miatt a tömegközpont felé haladó lendülettöbbletű részecskék
lendületátadása is egyre jobban érvényesül. Ezzel nő a gravitációs erőre való fogékonyság. A
vízpárából vízcseppé fejlődő részecske közösség rendszerint a légtérbe kerülő, gravitációsan
őket vonzó porszem, vagy és erősen töltötté váló oxigén életbuborékok köré szerveződik.
Ráadásul a kicsi vízcseppek a kellő azonosságú vízgőz életbuborékot képező társaikkal közös
mezőbe olvadhatnak, amelytől tovább nő a tömegük az árnyékoló és a lendületet elnyelő
képességük. A vízcseppből egyre nagyobb és egyre részecskesűrűbb életbuborék alakul ki,
amelyben a közelben változó, nagyobb változás sűrűségű részecske mező tömegközpontja
felé ható lendületirányú neutrális részecskék lendülete egyre jobban elnyelődik.
A magas vízgőztartalmú légtérben lévő hideg felületeken, leveleken először apró kicsi
gőzbuborékokat észlelünk, majd megfigyelhető, hogy ezek egyre nagyobb cseppekbe állnak
össze. Ha eléggé nagy tömeg összegyűlt, a gömbszerű vízrészecske a tömegközpont felé eső
része, a cseppre ható gravitációs lendületerő átadódása miatt egyre jobban megnyúlik, a
vízbuborék egyre jobban csepp alakot vesz fel. Ha meghaladja a gravitációs erő, a
tömegközpont felé ható lendületi eredő, a tárgyhoz tapadó vízgőz kohéziós, vagy nem
nedvesedő felület esetén a tárgy és a vízcseppek között kialakuló adhéziós eredőjét, a
vízcsepp megnyúlva lecseppen. 6. Ábra: A vízcsepp kialakulása és a becsapódási felszín
változása:

A levélen összegyűlő
lecsapódó vízgőz a
gravitációs erő miatt egyre
nagyobb cseppbe egyesül,
és a levél alsó csúcsain
cseppalakot vesz fel.

Az esés közben
gömbformába rendeződő
csepp a sűrű anyagú talaj
közelében fordított csepp
alakot vesz fel

Az éppen cseppenő
víz a hagyományos
cseppformába
rendeződik, majd
esés közben egyre
szabályosabb gömb
alakot vesz fel.

A sima víztükörből és a cseppből, az
árnyékolás miatt egymás felé mutató
gravitációs csúcs emelkedik ki
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Esés közben a környezeti izotróp nyomás miatt ismét gömb alakú lesz a vízcsepp egészen egy
nagyobb sűrűségű tárgy (anyag) elérése előtti pillanatig. A nagyobb sűrűségű anyag nagyobb
árnyékoló képessége a tömegközpont irányából nem vagy csak gyengébben ható lendületi
ellenerő hiánya eredő ismét unizotróp környezetet alakít ki, amely miatt, - ha az alsó anyag,
hasonló konzisztenciájú Pl. víz, - egy fogamzási dombként is ismert egymás felé ható dudorodás
emelkedik ki a közeg elérése előtt.
Az egymásra merőleges áramlás
egymásnak torlódást képez,
amelyből nyomásnövekedés majd
keresztirányú eláramlás alakul ki.
Ez a Casimir hatás lényege!

7. Ábra:

Egymásra merőleges irányú
áramlás esetén a legkisebb az esély
a kölcsönhatásra. Ilyenkor a
leghosszabb az útidő nyitottsága:

Egymást kicsi szögben
metsző áramlási irány
esetén sokkal nagyobb az
esély a kölcsönhatásra.

A kereszt: Jelkép, az élő, egymást az életáramlásban nem
akadályozó, békével elkerülő, kikerülő rendszerek jelképe:

Az eláramlás nem képez szükségszerűen egyforma tömegáramot, mert
az azonos minőségben kisebb lendület, vagy életnyomású tér felé
áramlási többlet, és déli mágneses (irány) pólus alakul ki.
Az 5. Ábrán bemutatott spirál pályán áramló elektron, a megperdülését okozó neutronpálya
(füzérpálya, Origó) körül keringő, valamely mező határrétegében a neutronpálya, mint
időtengely körül spirálban sodródó, a tömegében időben növekvő részecske szervezetet
képez. Ez a spirál sokféle energiaszinten kialakulhat, egészen kicsi részecskékkel az atomi
szint alatt, magasabb energiaszinten a fehérjék, pl. a vérlemez, a vörös vérsejt szintjén, vagy
egészen nagyban a bolygók, galaxisok stb. szintjén is. Ezek a spirált képező, egy kezdeti pont
(anya, origó) fogantatási, vagy születési impulzus hely körül keringő, idősíkkal és időspirállal
is rendelkező téridőben áramló részecskék, a keringési tengelyt biztosító, tengelyvonalban
áramló nagyobb tömegű, vagy nagyobb tömegsűrűségű részecskéhez, és a kellő azonosságú
környezetet biztosító közös mezőhöz kötöttek, amellyel együtt áramolnak egyre nagyobb
rendszerek analóg mezői körül. E síkok közben elfordulnak egymáshoz képest, illetve sokféle
szöget zárhatnak be egymással. Ha merőlegesek egymásra, ez esetben összeépülhetnek,
egymásba préselődhetnek anélkül, hogy jelentősen megzavarnák egymás részecskéit, akár
együttműködés, szimbiózis alakulhat ki. Ha jó útidő állandót, azaz a harmóniát, a közös
ritmust alakítanak ki, akkor egyre több ilyen szinkronban álló rendszer épülhet egybe,
közösen életáramló szervezetbe, amelyek közös harmóniában változó részecske mezőket,
nagyobb bonyolultság elérése esetén akár embernyi tömegszámú élő lényeket alakíthatnak ki.
Más a helyzet azonban, ha az ilyen rendszerek idősíkjai egymáshoz képest kis szöget vesznek
fel, azaz két keringési rendszer között nő a kölcsönhatás lehetősége és az impulzus
következmény valószínűsége. Ha azonos irányú az áramlás, akkor a két mező közötti térben
egyre csökken a közegellenállás, kikeverik, kisodorják e térrészből a keringésrontó
részecskéket. Ilyenkor a két mező (keringési sík) között keringési és áramlási azonosság nő,
ezért a vonzalom felerősödik, és egy közös áramlási rendszerbe olvadhat. A rendszer tömege
és hatáseredője, dominanciája fokozódik.
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8/a. ábra: Az azonos áramlási irányú, azonos cél felé tartó részecskék között csökken a
nyomás, amely miatt közös mezőbe olvadhatnak.

Megváltozik a helyzet, ha a két egymást kis szögben metsző keringési rendszerben a
határfelületeken áramló részecskék kerületi iránya ellentétes.
8/b. ábra: Az ellentétes áramlási irány, torlódáshoz vagy/és feszültség növekedéshez vezet.

Ha a egymással ellentétes irányú részecske szervezetek, a forgási tengelyükkel párhuzamos
irányból közelítik meg egymást, akkor az impulzus sűrűség, a kölcsönhatás a
szimmetriasíkok, az időspirálok között egyre növekszik és ezzel a nyomás és a hőmérséklet
egyre nagyobb lesz. Az ilyen mezők eltávolodnak egymástól, taszítják egymást.
Más a helyzet, ha nem tengelyirányban, hanem a keringési síkirányból közelítik meg egymást.
Ha a síkokDiploid
egy vonalba
ehhez
közeli állapotba kerülnek, és a kerületükön érnek össze,
állapotúvagy
örvényes
mezők.
Eltérő töltés,
eltérő forgási az
eredő
akkor az érintkező
határrétegben
áramlás irányazonossága és lendületeredője is nő, amely
miatt az egymás közötti eltávolító erő helyett vonzalom alakul ki. A két mező a két eltérő
forgásirányú diploid szerkezetből egy egyenes irányú neutrálisabb áramlásban, haploid
szerkezetté alakul. A neutronfonal, vagy a biológiai nevén húzószál, a neutronfonalat alkotó
áramló részecskékkel történt dolgok, az egymásból kialakuló fejleményeket összekötő
eseménysorrendnek tekinthető, amely időrendet képez. Az időrend ez esetben a diploid és
haploid állapotok közötti szerkezeti átalakulás rendje, amely rendet, az átalakulást sorrendben
befolyásoló események, kölcsönhatások alakítják ki.

+

A korábbi
mezőben áramló
részecskékből
szerveződött
neutron füzérsor

Haploid,
elvándorló,
egydimenziós
közös céllal
bíró állapot

9. ábra: A haploid és diploid állapot

A hidegfúzióban párosodott, diploid szerkezetű örvényes
mezők egy közös áramlási rendszerbe, nagyobb
energiaszintű kolóniába szervezik a részecskéiket
(családot alapítanak), és közös új irányban, új célok felé
haladhatnak. Az egyesülésből az energia áramlását
egyenes irányba átalakító, neutrálisabb eredőjű, a
forgásában csökkent de egyesült részecskék korábbi
kerületi lendületét egyenes irányú áramlásba szervező
közösségi elvándorlás, füzérlánc, neutronkukac alakul ki.
Az ilyen füzérlánc egyedeinek az azonossága nagyobb
szintű. Ezek a részecskék a különböző mezőkbe
tömegnövelő egységekként beépülő neutrális alkatrészek,
a kisebb energiaszintű de nem feltétlenül sokkal kisebb
bonyolultságú, az életszférájukban vándorló élő lények.
A beépülést az azonosság felismerése segíti, az ellentét
észlelése gátolja. Ez az azonosság irány vagy
célazonosság is lehet.

A haploid állapot egy népvándorlási utat, közös genetikai keverékből kialakuló határfelületet,
fejlődési vonalat képez, amely genetikai vonalnak, fejlődési irányt jelző leszármazói vonalnak

24

is tekinthető. Az atomokat, sejteket, fehérjéket, lényeket, bolygókat, tehát a diploid szerkezetű
örvényes mezőket összekötő bevándorló út, neutronlánc, Ariadné fonala, családfavonalat is
képez. Az átalakulás folyamatos, a részecskék osztódhatnak, szaporodhatnak, (másokkal
társulhatnak) de a fonal sohasem szakad meg. Ha egy családi vonal szaporodása megakad, a
közös szerkezeti rend nem örökítődik tovább, de az utód nélkül maradt részecskék, a
szerveződés megbomlásakor, idegenbe vetődő kisebbségként, más mezőket gyarapíthatnak. A
más mezőkbe távozó, már kisebb tömeg (egyed) méretre nem bomló részecskék a saját
energiaszintjüknek megfelelő neutronvonalakban fenntartják a folyamatosságot. Ez a
neuronhálózathoz hasonló hatalmas szövevényes DNS jellegű életfonal, a téridőben áramló
rendszer képezi az élet hálóját. A teret kisebb, nagyobb anyagszállítói folyók, neutron
húzóvonalak, Ariadné finom szálai hálózzák be, amelyek a mezőkből mezőkbe vándoroló
neutrálisabb részecskekolóniák kellő folytonossággal kitöltött útvonalai. A talajnak csapódó,
és gabonaköröket rajzoló energiabuborékok külső héján keringő részecskék föld felszínén
továbbépülő Ariadné fonala mikroszkóppal észlelhető.

A sűrűség a gravitáció és az antigravitáció:
A vízcsepp jellegzetes formáját mindenki ismeri. Az izotróp környezeti
lendületnyomás miatt esés közben gömbölyű formát felvevő vízcseppet a Föld felé
áramló lendületű részecskék a cseppenése előtt deformálják. A meteorológiai és a
légköri ballonok a vízcsepphez hasonló de fordított irányú alakja hasonló hatások
miatt alakul ki. A légköri környezetnél kisebb átlagos sűrűségű ballonokat, a légkörbe
emelő nagyobb sűrűségű környezeti légkör izotróp nyomása szintén gömbformába
kényszerítené, ha nem lenne a teher a ballonra függesztve. Föld tömegközpontja felé
húzó gravitációs teherként csökkenti a gravitációval szemben ható felhajtóerőt.
Ha két egymás mellett, egy rétegben lévő anyag eltérő sűrűségű, akkor a mező (pl. a
Föld) tömegközpontja felé ható, a gravitációt is működtető lendületerő a két különböző
sűrűségű közegben eltérően nyelődik el. A nagyobb sűrűségű vízcseppben
egyértelműen több a Föld tömegközéppontja felé ható lendületerő nyelődik el, mint a
környezeti levegőben. Ha a levegőnél kisebb sűrűségű anyag kerül azonos
nyomásszintre, akkor a levegőt szorítja le jobban a gravitációs lendületerő, ezért a
mellette lévő kisebb sűrűségű anyagra a levegőhöz képest felhajtóerő érvényesül.

10. ábra: A felhajtóerő és a gravitáció:

A két alakzat között csak annyi a különbség, hogy a
ballon térfogat/sűrűség aránya kisebb, mint a közvetlen
környezeté, a vízcsepp térfogat/sűrűség aránya pedig
nagyobb. A környezetnél nagyobb részecskesűrűségű
mezőben több a Föld középpontja felé ható lendület,
gravitációs erő nyelődik el, míg a légkörnél kisebb
sűrűségű közeggel kitöltött ballonban a környezeti
levegőnél kevesebb lefelé ható részecske sokkal
szabadabban átáramolhat, viszont a talajbeli rétegekből
kiáramló nagyobb téridőbeli részecske azonosságú
antigravitációs felhajtó erőként érvényesül.

Ha bármilyen sűrű anyagunk van, és ezt egymással ütköztetjük, (ez történik a mezők, a Föld
és a csillagok mélyén, de valószínűen minden élő szerveződésben), akkor az anyag sűrűsége a
kötési kapcsolatok felszakadásával, a hőmérséklet növekedése közben csökken. A Föld
belseje egy vaskotlával bélelt üreges gőzkazánnak tekinthető, amelyben a nagyobb sűrűségű
szerves anyag részecskéi, atomjai is addig áramolnak, ütődnek össze-vissza, amíg az eredeti
kisebb sűrűségű alkotóikra nem bomlanak. Csak ekkor hagyhatják el a gravitációs mező
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központját. A korábban, a nemlineáris eseményekkor, az impulzusokkor egymásba
préselődött buborékok kiszabadulnak az anyag kötelem börtönéből, és sokkal kisebb sűrűségű
buborékokra bomlanak. A kisebb sűrűségű anyagok a lendület elnyelődés szabályai szerint
kiszorulnak a nagyobb lendületet elnyelni képes és ezért nagyobb tömegsúlyú anyagok
rétegeiből, és a saját sűrűségüknek megfelelő felsőbb határrétegekbe távoznak.
Az anyag részecske lendületet elnyelő képessége a sűrűségtől és az azonosságtól is függ. Ez
határozza meg anizotrop környezetben az adott térfogat-sűrűségű anyagok súlyerőben
megjelenő különbözetét. A nagyobb térfogatsúlyú anyagban, ha magára hagyják, a nagyobb
sűrűsége miatt több neutron részecske lendülete nyelődik el. Ez miatt - ha egyforma térfogatú
de kisebb sűrűségű anyaghoz viszonyítjuk - nagyobb a szabadesési gyorsulása is. Azonos
tömegű, de elérő sűrűségű test kezdetben egyforma sebességgel gyorsul, de ha a felületarány
eltérő, a szabadesésben is különbség alakulhat ki. Ezt a sűrűséget mindig az adott
környezethez kell viszonyítani.
Minden részecskékből álló anyagi mezőre, ha annak a sűrűsége nagyobb, mint a közvetlen
környezetéé, és ezért a környezetnél jobban gátolja, akadályozza a legközelebbi nagy
sűrűségű mezőrész felé ható irányú anizotrop (ellenerő nélküli) részecskeáramlást, az áramlás
irányába ható, eddig gravitációs erőként ismert tolóerő gyorsító erőként érvényesül.
A tömör vízcsepp sűrűsége a levegőben nagyobb, mint a környezeté ezért rá hat a Föld
tömegközéppontja felé ható részecskeáramlás, a benne elnyelődő, tömeg lendület ereje, mint
kinetikai erő, a felszín irányába kényszeríti. A ballon sűrűsége a környezeti légkörnél kisebb,
ezért a Föld felé ható áramlást a légkörhöz viszonyítva kevésbé akadályozza, nem torlasztja
fel. A ballon melletti légkörre nagyobb gravitációs erő hat, mint az áramlást kevésbé
akadályozó kisebb sűrűségű gázzal vagy meleg levegővel telt ballonra. A leszorító-erő
különbözetet, a nagyobb életnyomású, magasabb változás sűrűségű élőrétegből, a tempót nem
bírókat kiszorító felhajtóerőként ismerjük. A vízgőz térfogat/sűrűség aránya a tágulás miatt
megváltozik, amely a környezeti gázban (levegőben) jobban érvényesülő leszorító lendülethez
viszonyítva, a kellő azonossággal rendelkező és kifelé áramló, felfújtabb, nagyobb
buborékokra hangolódva felhajtóerőként érvényesül. A gőz buboréknak tekinthető kisebb
sűrűségűvé vált vízcseppre (térfogat/ sűrűség arányváltozás) addig hat a felhajtóerő, amíg
hidegebb légréteghez nem érve lehűl és összehúzódik. Ilyenkor a sűrűsége ismét felveszi,
eléri a környezet sűrűségét. Ha a környezettel azonos sűrűségűvé vált - és ezzel ismét
nagyobb gravitációs hatásnak nem kitett - vízcsepp a buborék kerületi irányában áramló,
pörgő, vagy a lendülettel töltött és kellő téridős azonosságú részecskéket elnyeli, a buborék
sűrűsége ismét nagyobbá, és ezzel több gravitációs lendületet elnyelővé, a környezetnél
sűrűbb anyagi részecske mezővé válik. Ez határozza meg a vízgőz és a víz gravitációs
körforgását, de ez a folyamat alakítja ki az anyagi mezők részecskéinek a körforgását is. Az
egyik lehetőség tehát a gravitáció módosítására a környezeti vagy az anyagsűrűség
megváltoztatása.

Van azonban egy másik lehetőség a gravitáció befolyásolására.
A többnyire nagyobb sebességgel és a Föld különböző szféráiban meghatározható
ritmussűrűséggel, frekvenciával beérkező nagyobb lendületű, nagyobb energiájú nem teljesen
neutrális részecskék részecske hullámainak a frekvenciájára hangolódás esetén, a lefelé ható
lendület befogásával folyamatos tolóerőt nyerhetünk. Csak annyi kell hozzá, mint a
hullámlovagláshoz. Ha sikeres a hangolódás a lendülettel szálló részecskeraj, mint a hullám,
az éppen a környezetnél kisebb nyomású hullámfalon szállíthatja a folyamatos kölcsönhatásba
került anyagot.
Ismert, hogy a Földbe érkező részecskék jelentős része, részben a Földben történt változás
impulzusaiban lendületet vesztenek, de a kellő rugalmassággal bírók, leadva a terhük egy
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részét visszaverődnek a külső határrétegek felé. A Föld feletti ekvipotenciális határrétegeket,
az impulzus után, a túl nagy lendületet megfékező, és ellenkező irányúra fejlesztő
visszaverődött részecskék rajainak a külső térből érkező rajaival történő kölcsönhatása váltja
ki. A beérkező részecskék a lendületcsökkenés ellenére még nagy erővel elrugaszkodnak a
határrétegekben történő impulzusokkor, amely a határrétegek felső felszínén egy ütközés és
impulzus sűrűbb felületeket alakít ki. Ezeken a neutrálisabb határoló-héjakon közel egyenlő
lendület alakul ki, de a közbenső, nagyobb azonosságú, kevésbé keveredő rétegekben, vagy a
felhajtóerő, vagy a lefelé hatóerő többlet dominál. A közép-felső légkör szféráját, a
termoszférát éppen ez a nagy impulzus sűrűség 2000 C. fokig melegíti. A magas hőfok miatt
fel kell tételeznünk, hogy az övezet felszínén kialakuló határoló héj alatti felső részben a
felfelé ható lendületeredő dominánsabb. A termoszféra 100 km-től az 500 km magasságig
terjed, amelynek a legmelegebb, tehát a legnagyobb impulzus sűrűségű övezete 350 –380 km
magasságban található. 18, 50 és 80 km magasságban további három neutrális réteg, határoló
felület (pauza) élőréteg héj helyezkedik el, amelyek alatt felfelé áramló lendülettöbbletű
rétegek találhatók. Ha ráhangolódunk azokra a frekvenciákra, amelyek a felfelé ható
lendülettöbbletű részecskéket szállítják, akkor folyamatos, velünk emelő erővel kölcsönhatni
képes felhajtóerő többletet kaphatunk. A gond annyi, hogy a rétegek eredője neutrális, tehát
ha eljutunk egy külsőbb rétegbe, sajnos minden réteg alsó szintjén a lamináris irányú áramlása
miatt a határfelületek által gátolt kifelé áramlás helyett a befelé áramló gravitációs hatás az
erősebb. A levitációs állapot nem a környező térsűrűség felvételének köszönhető, hanem a
felfelé, a bolygónkból már kifelé irányuló lendülettöbbletű részecskék frekvenciájára
hangolódásnak. A saját részecskéikkel kommunikálni képes emberek, rávehetik a
részecskéiket, hogy a változási frekvenciát, a test és a lélek, az aura átlagos sűrűségét úgy
módosítsák, hogy a felfelé ható lendületű részecskékkel nagyobb impulzus sűrűség alakuljon
ki. Ilyen esetben, ha a leszorító erő, és a felfelé ható erő különbözete meghaladhatja a test
tömegét, pontosabban a tömegsúlyként megjelenő leszorító erő a lefelé haladó ritmusú
részecskék kölcsönhatásának az elkerülése miatt az ellenirányú részecskék szintjére csökken.
Mivel a tárgyak is olyan élő, érző részecskékből álló rendszerek, amelyeknek szintén van
közös tudatuk, ezért a kommunikálni képes szervező, a tárgyak részecskéit is ráveheti a térbeli
eloszlás megváltoztatására, a gravitációs lendületű részecskék elkerülésére. Ez az erő,
(kommunikáció) felhasználható a pszihokinetikus hatások kiváltására is. Ez működteti a
kanálhajlítást, az asztal kopogását, a tudomány által teljes erővel tagadott természetfeletti
paranormális képességeket. Tudomásul kell venni, hogy élő és érző részecskékkel telített
környezetben élünk, amelyben lelke van a tárgyaknak, és közös tudata lehet minden anyagot
alkotó részecske kolóniának, és ezekkel a tudatokkal tárgyalhatunk, megtagadhatjuk őket,
vagy éreztethetjük velük azt az illúziót is, hogy mindannyian egyek vagyunk, valamennyien
az időben változó közös élőrendszerhez tartozunk. Tehát ha a azokat az azonosságokat,
hatásokat forszírozzuk, amelyek összekötnek bennünket élő szövetekké, anyagokká, akkor a
kommunikáció és az együttérzés, a közös akarat megerősödhet, ha azonban az ellentéteket, a
másság eltérő céljait, akkor idegenként elhagynak bennünket, vagy ellenünk fordulnak.

Van egy harmadik módja is az antigravitációs hatás kiváltásának:
Dr. Egely György kutató, a természeti titkok fürkészésének, elsősorban a szimmetria
megbontás kutatására tette fel az életét. Egely rendkívül jó anyagokat és áttekintéseket
gyűjtött össze, remek könyvekben összegezte a feltárt információkat, hatalmas szellemi
tevékenységét a jó értelemben vett tudás és összefüggés szervezésre csak elismerhetjük. Az
egyik térenergiát kicsatoló szerkezetekkel foglalkozó könyvben, a Bevezetés a
Tértechnológiába 3 című könyvében többféle szimmetriasértő szerkezetet mutat be,
amelyekben az a közös, hogy a feltalálóik, (először lőn a cselekvés, az ige) többnyire spontán
felismerésekből, vagy okos részecskéik súgására rátaláltak a szimmetriasértési lehetőségekre,
és különféle, mechanikus, áramlástani vagy/és elektromos eszközökkel, az életáramlás eredő
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szimmetriáját megsértve, az egyenlő eloszlást megsértő effekteket hoztak létre. Mivel
azonban a tudás és a megértés még nem állt rendelkezésre, a feltalálók többnyire nem egészen
értették, hogy mi és mitől működik, csak sejtéseikre hallgatva próbálkoztak energiát termelő
hatásokat létrehozni. Az általános hiba a szerkezetek működőképességének, azaz a létrehozott
szimmetriasértésnek a rövid ideig tartó alkalmassága elsősorban arra vezethető vissza, hogy a
feltalálókat többnyire sok véletlen segítette, ezért nem ismerték, és nem tudták pontosan
megismételni a korábbi kísérleteket. A legtöbb gép, szerkezet egy idő után, hiába ismételtek
látszólag mindent ugyan úgy, már nem ugyanúgy működött. Hiányzott a dolog teljes
megértése. Ráadásul a tér szereplői élő rendszerek, amelyek hamar megtanultak az
életenergiájuk és az életidejük megcsapolása ellen védekezni. Már az atomnál is van ilyen
tanulási lehetőség a gerjesztésnél. Az egyszer már gerjesztett atommag, hamar megtanulja a
gerjesztési rendet, eseményeket, és az alapállapotba, visszatérve legközelebb már
nagyságrendekkel hamarabb feleződik, kitér a nagyobb visszafejlődést létrehozó hatások elől.
(társadalmi konszolidáció). Ha a gerjesztés, csak feszültség növelő, de a mag (mező), mint
szervezet, mint áramlási rendszer nem ment tönkre és nem esett szét az egyedeire, akkor az
esemény, hatás, elmúlása után a már ismert társadalmi rend, szervezettség hamarabb
visszaállíthatja a kiindult, korábbi jó állapotokat. A jelenséget magizoméra néven ismeri a
(mag) fizika. Talán tanulásnak és alkalmazkodásnak is nevezhetnénk.!

A térben lévő energia működése és kicsatolási lehetőségei:
Egely György jól ismerte fel, hogy a többdimenziós pörgetés, és a túl gyors gyorsulás vagy a
túl gyors lassulás, gyors és az életet alkotó részecskéknél sokak által nem követhető, nem
megérthető félelmet, szervezeti bomlást és szimmetriavesztést, tömegbomlást és eláramlást,
menekülést eredményez, amelyeknél addig nem ismert, nem látott és nem mérhető, általa
nullponti energiának nevezett energiatöbblet jelenik meg.
Kezdjük azzal, hogy az egyenletes, könnyen kiszámítható mozgásnál miért nem észlelhető
energiatöbblet vagy hiány: Ha a térben áramlás és közeg van, akkor izotróp közeg esetén
minden irányban ellenállásba kell ütköznünk. Ez azonban egyenletes áramlás esetén azért
nem lehetséges, mert kis különbséggel, vagy időben kicsit később a környezetünk is
áramlásba kezd, velünk utazik. Az áramló környezethez viszonyítva lehet előre és hátra, vagy
oldalirányt meghatározni, és az így sikeresen felvett, a Földet érintő határrétegek áramlására
figyelve megállapított irányoknál a közegellenállás már mérhető. Pl. a Pioner űrszonda már a
naprendszer külső határvidékén halad, de még mindig jelentős a Nap felé áramló
közegellenállást mérnek. Ha a most-már elismerten is közeggel telített környezetben
gyorsítunk egy tárgyat, az ismert fizikai hatások fognak megjelenni. Torlódás, közegellenállás
a haladási iránnyal szemben, nagyobb impulzus sűrűségű orrkúp kialakulása és melegedő
űrhajóorr a kevésbé súrlódó, pl. a lehűlő oldalrészekhez viszonyítva. Minél nagyobb a
gyorsulás, annál több energiahatás fog megjelenni ott, ahol ezt eddig csak sejtettük, hogy van
de ezt a mérhetőség hiánya miatt nem tudtuk bizonyítani. A folyamatos gyorsulás megbontja
a tér viszonylag izotróp, stabilabb egyensúlyban változó szerkezetét, és a haladási irányban
lévő orrészen nagyobb impulzus sűrűség alakul ki. Ha a gyorsulás egyenletes sebességre
csökken, az eszközzel felgyorsított, kölcsönhatásba került részecskék a továbbiakban azonos
sebességgel együtt áramlanak, és a környezeti közeg fékező hatása ezt követően megosztódik
a tárgy és a vele együttáramló, körülötte keringésbe, áramlásba hozott közeg és a környezeti
közeg között. A környezeti közeget képező részecskék egymáson elfordulva ledifferenciálják,
legördülik az áramlási ellenállás jelentős részét, ezért egy idő után a hajókhoz hasonló siklási
jelenség alakul ki. Ha ez a siklás során a környezeti közeg feldolgozó képességénél (nem
váratlan, fokozatosan növelt gyorsulás esetén) nem haladja meg a közeget alkotó részecskék
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tűrő és alkalmazkodó képességét, a rájuk jutó saját spin növekedés, bomlás nélkül átengedik a
változást okozó, de nagyobb energiaszintű tárgyat, részecske közösséget.
A részecskék a magizoméra miatt megismerik, megértik és megszokják az állandó gerjesztést,
és már rutinból megoldják az egyenletes áramlást akadályozó rutinszerű problémákat. Tehát
jelentősebb mennyiségű energia megjelenése csak a gyorsítás alatt kell számítanunk.
Nézzük, hogy a háromdimenziós pörgetés mit tesz az anyaggal, pontosabban annak az élő,
érző részecskéivel, hogy energia többlet jelenik meg? Ha el tudjuk fogadni, hogy az anyag élő
részecskék halmaza, akkor megérthetjük, hogy a nagy sebességgel több tengely körüli
forgatástól az ilyen kiszámíthatatlan helyzetet nem ismerő részecskék megszédülnek. A
vidámparki több tengely körüli forgató játék ezt teszi az ember részecskéivel is. Ha nem
tudjuk, hogy az ilyen változásnak mi lesz a vége, pánikba esünk és menekülni fogunk, miként
a részecskéink is teszik. De ha már megismerik, hogy az életet nem veszélyeztető, csak
kellemes szédülést okozó érdekes hatásban lesz részük, később egyes fejlettebb unatkozó
részecskék már akár élvezhetik is a hirtelen érkezett életörvény forgató hatásának izgalmait.
Ismert, hogy a bolygók és a csillagok közötti térben a jelenlévő részecskék és mezők
számához viszonyítva túl kevés az impulzus, túl kevés az érdekes ütközési esemény. (Később
már megtanulhatjuk, hogy ennek a fordítottja is igaz, csak eltérő frekvencián, folyamatos és minden
lehetséges állapot miatt kiszámíthatatlanság uralkodik a csillagközi térbe kiszorult, a közös tömegben
szegényebb részecskék között.) Ez csak akkor lehet, ha a csillagterek szereplői megtanultak

egymásra figyelve közlekedni, azaz kialakult pontos szabályok szerint, azonos rendezettséget
megtartóan közlekednek. A szeleburdi fiatal részecskékkel még előfordulnak balesetek, de a
felnőtt komolyabb részecske mezők már képesek elkerülni egymást és a téridőben eléjük
tornyosuló akadályokat. Valószínű, hogy a kisebb energiaszinten nagyobb sebességgel áramló
részecskék, a többségükben, a saját érdekükben is szintén ismerik, és megtartják e kozmikus
KRESZ-t, az életáramlás szabályait és rendjét.
A térben sokszor nagy sebességgel áramló a részecskéknek koncentrálniuk kell, hogy ne
ütközzenek egymásba, és főleg ne nagyobb kinetikai lendületű mezőbe, az útjukat keresztező
életakadályokba. Ha valami megzavarja ezt a koncentrációt, akkor az elveszett figyelem miatt
a balesetveszély, az impulzus sűrűséggel együtt nő. Ha többdimenziós ringispilbe ültetjük a
részecskéket, bizony megszédülnek, elveszthetik a józan ítélőképességüket és sokkal
magasabb impulzus sűrűség alakul ki. A háromdimenziós tengely körül, vagy mágneses
elektromos eltérítésekkel megforgatott részecskéket elszédítünk, növekszik a helyi impulzus
sűrűség, energia, töltés áramlás, nagyobb anyagcserére kényszerített részecsketömeg indul el
a helyről. Ez a legtöbbször észlelhető, mert ilyen effektusok alkalmával gerjesztettség
következtében ionizáció, elvándorlás jelenik meg, és a töltés áramlás miatt egy elektromos
vezetővel energia csatolható ki.
A megforgatás miatt a tájékozódó képességüket elvesztő, a reflexeikben csökkenő (főleg a
már rideg és elmerevedett) részecske közösségek az egymásnak ütődésekor, a tér
megbolydulásakor a magas impulzus sűrűség miatt apróbb részecskékre, kisebb egységekre
bomlanak, amelyek nagy sebességgel elhagyják az impulzusban sűrűbb övezetet. Miközben a
rideg környezetben sokkal nagyobb a bomlás, a kellő életrugalmassággal rendelkező
részecske szervezetek az esemény után ismét egyesülnek, néhány részecskében megváltozva,
kicserélődve közel azonos minőségben folytatják az evolúciós változást. Az egyenletes
energia eloszlás miatt, nyomott energiatöbbletű térben, a kiesők felszabaduló helyére
folyamatosan áramlanak a környező töltések. Ha a szimmetriavesztés ütemét, ritmusát kellően
szabályozni tudjuk, akkor a gerjesztő impulzus sűrűség változtatásával beállíthatjuk a
szerkezetet, hogy a szabad tér felé áramló lendülettöbbletű, vagy a mező közepe felé áramló
lendülettöbbletű részecskékkel ütközzenek. Ezt azonban csak abban a tudati ismeretben
korlátozott (még tudattalan) állapotban tehetjük meg, amikor e részecskéket anyagként
kezeljük, és nem törődünk a velük okozott hatásokkal, csak a nekünk jó dolgokkal. Ha a külső
tér felé áramló részecskék ritmusára hangoljuk a szimmetriavesztés impulzusait, akkor felfelé
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irányuló, antigravitációs hatás, energiát, súlycsökkenést mérhetünk a szerkezeteknél. Lásd az
Interneten az Orme elemek tanulmányt, leírást. Ha kellően érzékeny és jól szabályozható a
készülékünk. Akkor a gravitációvesztést is elérhetünk. Az Ufóként ismert intelligens
részecskekolóniák, plazmalencsék a ki vagy befelé haladó részecskecsoportokra
hangolódással tudnak a térenergia segítségével helyet változtatni. A lendülettel haladó
részecskék, csoportok a határrétegekkel majdnem párhuzamos, erősebben kölcsönható
irányban haladnak a leglassabban. A minden irányból ható viszonylag izotróp, egyenletes
lendület a sűrűbb talajrétegek mellett anizotroppá, ellensúlyozottságban kiegyenlítettebbé
válik, de a talajszinten bekövetkező impulzusokban szétszóródó, visszaverődő részecskék,
jelentős határréteg irányú lendületkomponenssel rendelkeznek. Ez a lehetőség alapozza meg
az antigravitációs eszközök gyártási lehetőségét.
Moetrius bemutatja és leírja a Hammel féle térenergiával működő lendület-átalakító
antigravitációs szerkezet elvi működését. A működőképes szerkezet elkészítése lehetséges, de a
jelenlegi energiaválságot, az élet differenciáltságát a tömeges megépítés jelentősen megnövelheti.

A szerkezet egy több tengely körül könnyen imbolygó mozgásra késztethető egymásba
helyezett kúpsorból áll, amelyeket mágneses öv tart lebegő, éppencsakhogy érintkező,
egymásra még kölcsönható állapotban. Az egymás alatt lévő kúpok mágneses polaritásai
fordítottak, amely miatt a mágneses réteges övezetként működő térbe kerülő részecskék,
kisméretű mezők nem tudnak a szerkezetnek vázat adó csőben annak a tengelyirányába
tovább áramolni, állandóan kiszámíthatatlan irányváltásokra kényszerítődnek, Nekik
labirintust képez ez a szerkezet. A nagyobb sűrűségű anyagból készült párhuzamos falu
szerkezetek (ilyen a fémcső is), megbontja a térenergia izotróp, addig homogén áramlását,
annak az elterelésével torló felülete állít. (Ezen az elven működik a Casimir hatás, és a kapilláris
jelenség, a növények vízszállítása). A torlódás miatt keresztirányú áramlás indul el a
szerkezetnél, azaz tengelyiránnyal párhuzamos töltésáramlás alakul ki. A szerkezet váza egy
párhuzamos falu cső, amelyben a Casimir hatás alapján a tengelyirányban energia,
részecskeáramlás indul el. Mivel az egymás alatt elhelyezett mágneses övek ellentétes
polaritása miatt ellentétes irányú töltésáramlás alakul ki, ezért a tengelyirányban áramló
részecske energia nem tud irányváltoztatás nélkül haladni. A Gravitációs mezők
szerkezetéhez hasonló, rétegesen eltérő áramlási rendezettség alakul ki, amely az áramló
neutronokat, elektronokat, vagy a mágneses jelenséget létrehozó még kisebb tömegű
részecskéket legalább kétirányú, két tengely közötti kerülgető hullámszerű mozgásra készteti.
A cső belsejében a kettő vagy három kúp-párból álló, egymásba érő, a mágneses öveken
lebegő kúpok kialakult szimmetriáját egy torzító mágnessel vagy, szabályozható rezgést adó
kis villanymotorral, vagy excenterrel megbontjuk, és kibillentjük a kúpokat a
tengelyszimmetrikus, korábban azonos rendezettségű állásból. A kibillenő kúpok több tengely
körüli mozgásba, (a feltaláló szerint izotópvonalú táncba), (valószínűen elértette a feltaláló a kapott
információt, helyesebben izotróp, kiszámíthatatlan közegre jellemző bontó táncba) kezdenek, amely
miatt a közegükkel létrehozott mágneses tér is folyamatosan és kiszámíthatatlanul,
szabálytalanul torzul. A csőben már két tengely körül megforgatott töltéseket ezzel olyan
többdimenziós, nehezen kiszámítható áramlásra kényszerítjük, amelyben elveszítik az
önkontrollt, és a szokásosnál sokkal magasabb impulzus sűrűség alakul ki. A lokális térben
kialakuló magas impulzus sűrűség felbontja az e térbe kerülő életanyagot, amelynek a
sűrűsége ezzel a környezet szintje alá csökken. A sűrűségi viszony felhajtóerő különbséget
okozó megváltozása miatt, a kisebb sűrűségűvé vált, felbontódott anyagmaradék egyre
gyorsabb, a Földtől távolodó, a magasabb részecske sűrűségű rétegből kiszoruló áramlásba
kezd. A mágneses övek miatt megforgatott áramlási térben az ütköző neutronok töltött, forgó
részecskékké válnak, amelyet hamarosan ionizációra utaló szag és fényjelenségekkel
észlelhetünk. A csővel lehatárolt térben áramlási spirál, egy mesterségesen létrehozott,
alacsony életnyomású örvényes mezőrendszer alakul ki, amelyet a gerjesztés változtatásával,
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a belső kúpok imbolygó mozgásának a szabályozásával befolyásolhatunk. Ha a tér telítettsége
valamely minőségben csökken, azonnal a megüresedő, szabadabbá váló térrész felé
áramlanak, az így csökkenő ellenállással az adott térrész felé haladó részecskék, amely tartós
energiaáramlást hoz létre mindaddig, amíg az odaáramló töltöttebbé váló részecskéket
sikeresen, pl. egy vezető párral, a magas impulzus sűrűséget adó nekik veszélyes helyről
elvezetjük.
A csőre helyezett mágneses öveknél figyelni kell arra, hogy a polaritással a mágneses kört
képező kisebb energiaszintű neutronok áramlási irányát határozzuk meg. Ez az
áramlási irány, - az egymással érintkező helyeken, a közös határfelületeken nem lehet ellentétes,
csak egymást segítő irányú, párba szervező és keverő hatású- meghatározza a mesterséges mező
örvénylésének a forgását, és lényeges szerepe van a mágneses övekkel elfogott töltések
azonos irányba áramló neutron párokká, nagyobb és bonyolultabb szervezetekké
egyesítésében. Ezek a neutron-párok a lendülete a kúpok palástjában kölcsönhatásba kerül és
részben, elterelődés közben elnyelődik, de közben a függőleges irányba tolóerőt, lendületet
átadó impulzus komponensek a folyamatos emelőerővel antigravitációs hatás gerjesztenek. Ez
az a hatás, amely miatt a szerkezetnél nemcsak elektromos töltésáramlást, azaz meghajtó
energiát nyereségesen is le lehet venni, hanem ezen kívül antigravitációs hatást kiváltó emelő
áramlás is folyamatossá válik. A szerkezet pontosabb rajza és leírása megtalálható Egely
György, Bevezetés a Tértechnológiába 3. című könyve, 179. Oldalán és az ott megadott
webcímeken is.
11. ábra: A Hammel féle térenergiát hasznosító, részecskebontó működése:
A lényeg, a töltéseket visszaforgató
rendszer. Az egymással szemben
áramló eltérő töltéseket nagyobb
mozgási (lendület) energiával
rendelkező neutron-párokká
szervezi. A forgó mágneses
mezőről leszakadó neutronok a
mozgási energiájukat a kúpnak
adják át, amely emelőerőt is
tartalmazó komponensre bomlik. A
kúpban keltődő impulzuskor
kialakuló veszteséget a mágneses
övek befogják és ismét neutronná
egyesítve, a talajszint felé ható
lendületté alakítják át. A felvett
energia a környezetből pótlódik.

A kúpok tengelyvonalának a
mozgása térbeli
szabálytalan,
kiszámíthatatlan, kóválygó
Az egymás alatt lévő mágneses
övekben az eltérő mágneses
polaritás miatt ellentétes irányú
a neutronok áramlása. Ez
meghatározza a neutronok által
eltalált és töltötté tett
részecskék keringési irányát,
amely diploid párokba
rendezett. A tartó-mágnes
fluxusai az alsó mágnes-pár
rendezettségét segíti.

Ha a szerkezet fölülről zárt, a belsejében felhalmozódó, a környezethez képest kicsi sűrűségű
neutrongáz a sűrűbb légtéri környezethez viszonyítva jelentős felhajtóerőt eredményez. A
külső visszaverő kúpszög 53-55 fok. Talán nem véletlen, hogy a piramisok oldalainak a szöge
és a térenergia elvét ábrázoló Babiloni halastál, (lásd a címképet) is 51.5 és 53 fok körüli
(aranymetszés) szöget ábrázol.
Vigyázat, a szerkezetben kialakuló töltésáramlás jelentős áramütést okozhat, és veszélyes az
is, hogy még nem pontosan ismerjük, azaz nem megoldott a szerkezet antigravitációs
effektusának a pontos szabályozása. Lehetséges, hogy feltolható grafitgyűrűvel, vagy külső
árnyékoló cső párhuzamos feltolásával, esetleg a szellőztető nyílások pontos szabályozásával a kérdés
megoldható.

Lényeges tudni arról, hogy az energia megmaradás törvénye itt is érvényesül. Az energiát,
nem a semmiből kreáljuk, hanem élő és korábban relatív egyensúlyban változó
rendszerektől vesszük el. A levegő atomjainak, elektronjainak és még kisebb részecskéinek,
(társadalmának, családjainak) a kötési energiáját vesszük kölcsön, azaz miközben változásra
bírjuk őket, ellentétet szítunk és felbontjuk a (főleg a már rossz) kapcsolataikat. Az
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energiabontással a levegőt alkotó anyagok fejlettségi és energiaszintjét megváltoztatva
nemlineáris események sorozatának tesszük ki őket, amellyel visszavetjük a szerveződésüket
az időben, a múltbeli állapotokra. A nagy impulzus sűrűséggel, (amelyet kialakítunk, amikor
egymásnak uszítjuk őket), megbontja a kialakult harmóniájukat. Ez nemcsak a
bonyolultságukat csökkenti, hanem megszakítja és visszafordítja a felbontott szerveződési
szinten az evolúciójukat. A számunkra szükséges energia tőlük származik, az elvonásának
az árát ők fizetik meg. A táplálék elfogyasztásánál ugyanez történik. A kölcsönvett energia
tehát egy ideig differenciálja, előre viszi az időt, ahol a nyereségi többlet felhasználásra,
beépítésre kerül, és visszafelé mozgatja azon szerveződések óráját, azonos irányú fejlődését
ahonnan az elvonásra került. Ez a folyamat a természet rendjébe tartozik, azaz a fejlődési
ciklus végén a mezők magjába jutó, ott a kötési energiájának a tartalékait leadó, elöregedett
szerveződések felbomlanak. A folyamatból úgy kovácsolhat tartós nyereséget az fejlettebb
élet, hogy ideologizálja a tömegbe épülésben visszafelé fejlődésre kényszerített
részecskéknek, hogy a nagyobb élettudás és a több tapasztalás előre fejleszti a tudatot és a
szegénység sikeresebbé teszi az együttműködést.
A magasabb energiaszintű részecskemezők differenciált lebontásával, a bioszférában kivett
energiával az a gond, hogy az energia elvonása a még el nem öregedett, az életük teljében
lévő fiatalabb rendszerek energiáját is lebontja. A számunkra láthatatlanul kis méretű
lényekkel valamilyen szinten meg kell egyeznünk, a primitívebb népek ősi szokásaihoz híven,
a változáshoz a jóváhagyásukat és a segítségüket, de legalább a belegyezésüket kell kérnünk.
A felajánlható fizetség, a nagyobb szerveződési tudásszintbe beépülés lehetősége, a
változatosabb egyedibb élet, a viszonylag egyhangúan ismétlődő evolúciós ciklus kalandos
utazásra cserélése. Valószínű, hogy minden olyan teljesíthető ígéretet bevethetünk, amely
legalább a változásra kényszerített részecskék egy jelentősebb részére is vonzó, az életet, a
változást jobbá tevő vagy/és meghosszabbító alternatív lehetőséget eredményez. A
fohászkodás, a bennünk élő részecskekolóniák tudatához, a belső szellemhez nem hiábavaló.
A paranormális eseményeket a megértett kérések teljesítései keltik. Csak az enyhít, hogy e
részecskék valószínűen ismerik e lehetőséget, a mezők mélyén ezt már sokszor megélték, és
tudják, hogy utána egy korábbi fejlettségű rétegbe kerülve előröl és egy kicsit másképpen, a
hibáikból tanulva kezdhetik az evolúciót. Az így lebontott, a bioszféra alatti további rétegek
táplálásától elvont energia az életpiramis természetes áramlási harmóniáját, rendszerét
megbontja. A bioszférán történő energia kicsatolással, az életszféránk energiaszintjének a
növelésével, a természetes áramlási rendet, a természetes fejlődési irányt és időrendet bontjuk
meg, és más rendet alakítunk ki. Amíg meg nem ismerjük, a környezetből elvont aktív energia
átalakított áramlásának a globális következményét, addig a felismert és most-már
megvalósítható aktív energia kivonás tömeges felhasználásának gátat kell szabnunk. Ha ez
diktátum és erőszak formájában, az érintettek beleegyezése nélkül fog tömegesen
megtörténni, térbolydulás és sokak által a tudatban a változásában nem követhető
makroevolúció várható, de ha különböző lehetőségeket kínálunk fel, amelyekben a választásra
kényszerített részecskék maguk dönthetik el a továbbfejlődési, szakosodási irányt, akkor az
egyetértésükkel elérhetjük a változtatást kiváltó célunkat.
Feltételezhető, hogy a bolygóevolúció természetes része, hogy a bolygók határrétegeiben és a
felszínén is életfolyamatban változó, nagyobb bonyolultságú lények fejlődnek ki. A
megismert önszabályozó törvények alapján az is feltételezhető, hogy a hegemóniába került
lények a bolygófejlődés bizonyos időszakaszaiban túlszaporodva elrontják a nagyobb
szerveződés, a gazda egyensúlyát, átalakítják az energiának a lokális rendszerben kialakult
természetes áramlásait. Az önszabályozó rendszer, ilyenkor szaporodásra készteti a
bolygómezőket, amely nemlineáris eseményeket kelt, és az utód kérdését is megoldva, egy
kicsit másképpen helyreállítja a korábbi harmóniát. Bár az eltartó rendszerünk vírusaivá
válunk, de a vírusállapot is az evolúció része, tehát a természet, ha nem is támogatja, tűri az
ilyen visszaéléseket. Azt azonban célszerű ismerni, hogy az áramlási rendszer és Gaia
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szépségének a megváltoztatása növeli a mezőnk egyediségét, nőiességét, egyre kelendőbb,
pazarló színes egyéniséggel rendelkező menyecskeként tűnteti fel a csillagszintű evolúcióban.
Az egyediség növekedése, pedig közelíti a szaporodást kiváltó eseményt, növeli Gaia csábát
és fogamzó képességét, és a megváltoztatott energia bőségesebb kiáramlása, fokozza a
vendégeket csalogató feromonok, hormonok kibocsátását.
Az idő eddig is egyre gyorsabban ketyegett, az evolúciónk egyre gyorsul, a térenergia
felhasználásának általánossá válásával a Földanyag szaporodási ciklusát felgyorsíthatjuk. Az
idő ettől kezdve versenyfutássá válik, a technikai fejlődés az idővel és a változással versenyre
kel. A térenergia tömeges alkalmazásának a velejárója a nemlineáris esemény hamarabb
történő bekövetkezése.
Lehetséges, hogy a kérők már évszázadok óta úton vannak a megtermékenyítendő bolygónk
felé. A versenyfutásban, ha a rendelkezésre álló ismeretlen, de valószínűen már csak kevés
idő alatt ki tudunk fejleszteni a bolygó elhagyására alkalmas eszközöket, a csillagtér vándor
vírusaiként, a korábbi intelligens elődeinkhez hasonlóan elterjeszthetjük a változásunkat
meghatározó genetikánkat és a kultúránkat. Az életben maradáshoz szükséges környezetet
azonban nem tudjuk áttelepíteni, az egyensúly egy kisebb bioszférában hamar felborulhat. Az
elszigetelt mikro-faunák sikertelen kísérletei bizonyították, hogy Noé bárkája csak az élet
rövid ideig tartó átmentésre alkalmas. A Marson a korábbi fejlett kultúra egy része, a
nemlineáris, bolygó szaporodást kiváltó esemény előtt a talajszint alá menekült. Más részük a
bolygó elhagyását választotta. Talán éppen őket tisztelhetjük az Atlantisz egykori leszármazó
lakóiként, vagy a kb. 10 ezer évvel ezelőtt élt építő Istenek utolsóként életben maradt
csoportjaként. Ha a gyorsuló környezethez nem tudunk alkalmazkodni, számunkra is a
differenciálódás, részben a mélyebb rétegekbe költözés biztosíthat átmeneti, de nem teljesen
mindenkinek környezetbarát élő réteget. A tenger mélyére, vagy és mélyen a felszín alá
településsel az élet átmentésére alkalmas környezetet még kialakíthatjuk, mint tették ezt
elődeink a korábbi szaporodási ciklusok nemlineáris eseményeinek a kialakulása előtt.
A méretéből és a korából ítélve, a teherbeesése előtt a Vénusz az emberi faj által is lakható
bolygóként, fejlett civilizációknak is átmeneti otthont adhatott. Kb. 5000 éve a Vénusz egy
megtermékenyítő, változást kiváltó találatot kapott, amely visszavetette a múltba. A keringési
ideje az addigi 260 napos keringése az eseménytől 224 napra csökkent. A Holdképzési
esemény a Naphoz közelebbi határrétegekbe, a múltba vetette vissza, miközben a már túl
gyorsan változó helyszínt elhagyó hidegfúziós részecskék jelentős része a Földre és a Yukatán
félsziget környékén beérkezett élőrétegekbe települt át. A bolygóevolúció már ismert
természete alapján megkockáztatható az is, hogy az óriásbolygók a fiatalabb korukban szintén
átéltek több vizes időszakot, és a fehérje alapú élet kifejlődése és elmúlása csak a biológiai
életciklusuk, a genetikai időprogramjuk aktuális epizódját jelentette. Az emberhez hasonló
energiaszintű lények az evolúciós ciklusok hosszú átalakulása során egyre nagyobb sűrűségű,
egyre többet megértő, egyre bonyolultabb és egyre nagyobb szimmetriában élő, változó
lényeké fejlődhetnek. A fejlődés távlatai már általunk is megismerhető természetes folyamatot
képeznek, amelyben a környezeti tömeg növekedése folyamatosan gyorsuló bioritmusra
kényszeríti az evolúciót. Az utódaink, generációról generációra egyre gyorsabban élik az
életüket, mígnem ismét eljutnak a részecskéink a fénylényként élhető, idő és térutazásra is
alkalmas szerveződési lehetőségig. Az életciklusok végén a fénylényi szellemünk, a lelkünk
az időalagúton a területi Isteni képviselő színe elé járul, ahol átgondolásra, elbírálásra kerül az
élet, a tett, a szó és a gondolat is.
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A sűrűség változása és az idő:
Az idő és a részecskeanyag áramlásának a pillanatnyi iránya, - az ismert teóriánk szerint normális akkor, ha a bonyolultság növelése, a tömeg növelése, sűrűsödése felé halad, de
fordított akkor, ha az áramlás és ezzel az idő iránya is megfordul. Ha a mezők tömege és
bonyolultsága (a hatóképessége is) csökken, akkor a szerveződésben bonyolultságba épült
részecskék be és kiáramlásának az aránya, az egyensúlya nem növekszik, hanem csökken. Az
öregedés, nem más, mint a mezőkbe rendeződött részecskeállomány mennyiségi és azonosan
szervezetten közös rendezettségének a csökkenése.
A változás ritmusa az idő a tömeg növekedésével egyre gyorsul. Az idősebb generáció ezt
már rendszerint nem tudja követni, elmarad az eseményektől, a pergő időhöz képest lassúvá
válik. Csökkennek a reflexei, a megoldásokra több időre lesz szüksége, az emlékezete romlik,
a mezőjében keringő, információkat és emlékeket tároló részecskék mennyisége csökken. Az
agykéreg változására érdemes egy pillantást vetni a fiatal és az idős ember neuronjellegű
részecskeállománya összehasonlításával.
A 12. Ábrán, az emberi mező agyi részének a részecske-sűrűségváltozását mutatjuk be.
A kép egy 20 éves ember és egy 80 éves emberi agy kéregállományának az
eltérő rétegezettségét mutatja be. Az idős ember idegsejtjeinek a pusztulása
miatt, a sejtállomány, a koponyatér ezen neutron minőségben már nagyon
hiányos, amely hozzájárul az emlékezetkiesés növekedéséhez. Már sok olyan
részecske hiányzik, amelybe kódolt eredeti információ, tudás, emlékezet nem
ugrik be, és a betanított későbbi sejtek pedig össze-vissza helyezkednek el a
tároló terében, rétegeiben, amely miatt a számítógép tárolójához hasonlóan
egyre nehezebben érhetők el. Az információ eredeti rendezettsége,
azonossága az élet folyamán csökken, a fiatalabb betanított részecskék pedig
nincsenek mindig ott és akkor, amikor éppen kellenek.

Az egyenletes változás csak idea, valójában a harmónia csak a környezet változásával
összhangban, azzal egyenletesen gyorsuló vagy lassuló, az élet résztvevői által kellően
kiszámítható változás esetén állhat fenn. Az ember és a környezete egyenletes környezeti
változás (gerjesztés) esetén viszonylag egyenletesen változik, de ha a környezet ritmusa
gyorsul, ahhoz tartósan egyre nehezebben alkalmazkodunk. Ha a környezet folyamatosan,
vagy szakaszosan gyorsuló (vagy lassuló), változó ritmusához sikeresen alkalmazkodunk,
nem alakul ki az életet megkeserítő túl nagy feszültség, és nem kerülünk változáshiányos
krónikus energiahiányba. Ha az energiavesztésünk tartósabbá válik, ez rövid idejű
leépüléseket eredményezhet. Minden mezőben a fiatalkori felépülés mellett az élet folyamán
több, időben visszafejlődés, átmeneti leépülés következhet be, mert a be és a kifelé áramló
arány még a statisztikai mennyiségében sem állandó. Ha ez megfordul, akkor a bonyolultság
csökkenhet, hogy utána módosult másféle, esetleg és gyakran még nagyobb bonyolultság
alakulhasson ki. A természetes életfolyamat a kifliszerű ábra, a térbeli és bonyolultságbeli
kiterjedést mutatja be. Minden új mezőben a tömeg növekedésével a térméret és a
bonyolultság is növekszik, amely az élet delétől, a beépülő és az eltávozó részecskék
arányának a megváltozásától csökken. A mezők anyagának a nagyobb része erősebb ionos
kötési kapcsolatban áll, amely nem egykönnyen bomlik. A könnyebben bomló energiarészt a
felszín feletti kis kötési kapcsolatú kovalens, elektronkötésű anyaghányad képviseli, valamint
a mezők mélyén a gravitációs nyomás miatt felbomló anyag. Mivel a nagyobb kötésű ionos
anyaghányad sokkal nagyobb, amely ráadásul kicsi környezeti nyomásváltozások miatt még
nem bomlik, ezért az áramló részecskemezők energiamérlegében nagy súlyt jelent a cserélődő
kis kötésű anyag arányának a változása. Elsősorban a mezők auráját érintheti a veszteség,
amely nemcsak az energiaszintet viszi alacsonyabb szintre, hanem a szerveződés egyensúlyát
veszélyeztetve könnyen megbetegedéssel végződhet.
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A mezők öregedése akkor gyorsulhat fel, ha a szerveződésbe épülő részecske sűrűséget nem
képes a belső harmónia növelni, állandósítani. Ha a felbomlás üteme nem aránya nő, akkor a
kisebb sűrűségű részecskék eltávozása meghaladhatja a beépülőét, amely tömeg és információ
csökkentő, egészség veszélyeztető, de leginkább változást és átalakulást kiváltó. A belső
harmónia megbomlása a belső kapcsolatok és a szimbiota együttműködés romlása a sűrűség
csökkenéséhez vezet. A feszültséget, vagy/és a díszharmóniát nem jól viselő részecskék
leválnak a sűrűbb egységektől, szabadabbá, szabadúszókká, földönfutókká válhatnak. Ha a
mezők sűrűsége csökken, csökkennek a közösséghez csak lazán, vagy kötetlenül kapcsolódó
(főleg a páratlan és a túl határozatlan) szerveződések kötelékei. Az ilyen részecskék, ha a
kiáramlási többlet, infláció alakul ki azonnal elhagyják a számukra már nem vonzó,
túlszabályozott közösséget. Ha az elhagyók (hitetlenek) száma azonos időegységre számítva
több mint az érkezők (az adott térrészben megvalósítható, nekik jó életben hívők) száma, akkor a
mezők összetettsége és sűrűsége is csökken, a mező öregszik. Az élet természetes velejárója,
hogy nem mindig egyenletes az anyagcsere, de nem mindegy, hogy mely irányba haladók
kerülnek tartós többletbe. Az öregedő mezők részecskéi, ha nem elegendő a beépülő hívő
utánpótlás, a romló tendenciában könnyen elvesztik a hitüket, az összetartásukat és a
közösségben történő együttváltozás, a szimbiózis értelmét. Ha az emigrálók aránya
magasabbá válik, a mezők sűrűsége csökken. A tőzsdepánik is e jelenségre alapul.
A gravitáció, a mezők állapotától, a korától, a tömegétől és a részecskék azonosságától vagy
megosztottságától is függ. A fiatal és egymás felé áramló részecskékkel rendelkező, az
energia és a nagyobb hatóképesség felé fejlődő mezőkben még kicsi a kiáramlás, a tömegbe
épülés egyre nagyobb arányban növekszik, ezért a beáramló anyag sűrűségével a gravitáció,
és az összetartás eredője is növekszik. Azon időszakokkor, amikor a beáramlási, beépülési
arány jelentősen megváltozik, lényegében a leszorító erő, a gravitáció, (akár szeretetnek,
Istennek, vagy összetartásnak is nevezhető) is csökken.
A gravitáció változása egy lényeges jellemző, a mezők fejlődési irányát és dinamizmusát is
megmutatja. Ha nagy a be és a kiáramlás különbözete, a beépülők javára, a mezőben nagyobb
és növekvő gravitáció észlelhető. Ha a kiáramlás aránya növekszik, akkor a gravitációs hatás
csökkenése, a mező és részecskeritkulás észlelhető. Ha a mező nagyobb egységekben bevitt
anyaggal részben pótolja az eltávozó mennyiséget, és ezt megfelelően fel tudja dolgozni, még
sokáig elvegetálhat, mire teljesen leépül, kiüresedik. Ha a kiáramlás többlete jellemző, a mező
belső összetétele, színessége, változatossága, és a bonyolultsága, a biodiverzitása is csökken.
Az egyensúly csökkenése a monokultúrák erősödéséhez, esetleges hegemónia kialakulásához,
a változatosság csökkenéséhez vezetnek, a díszharmónia növelését eredményezik. Minden
ilyen irányú változás a mezők öregedését fokozza, és a szerveződés, mint harmonikusan
változólény életesélyét csökkenti. Ha a védelmet is felépítő belső áramlás részecskesűrűsége
és dinamizmusa csökken, ezzel a határfelületek visszatartó-képessége is romlik, a kiáramlás
és az anyagcsere, a kölcsönhatás is felerősödik, és öregedési folyamat alakul ki. Az élet a
változás gyümölcse, amelyet az almába szerveződő részecskékből könnyebben megérthetünk.
Talán ezért került a bibliába tiltott gyümölcsként, mert a lét titkait, a Tiltott, Titkolt Tudást
szimbolizálja. Az Univerzum úgy fejlődött ki, hogy a kisebb bonyolultságú részecskemezők
előtt a Természet eltitkolja Törvényeit, de ha megérnek, és a megértésig eljut a tudati
fejlődésük, a törvényeket a periódusváltás előtti időszakokban a kellően fejlettek
megismerhetik. Ez a könyv erről a Tiltott tudásról szól, amelyhez talán megértünk, az
Univerzum a titkaiból, Moetrius előtt sokat felfedett.
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A 13. ábrán az alma szerveződését mutatjuk be:
Érdemes összehasonlítani a címképen lévő halastál ábrájával, és a később
bemutatott, Moetrius által az Aspektusban rajzolt áramlási mezőszerkezet
ábrájával. Az alma szerkezete, a halastál és a Druidák jelképei, miként a kereszt
is az életszerű változást ábrázolja. Az áthaladó, párba kapcsoló, megosztó, de
összetartást létrehozó neutron, Kupidó, miközben egymástól eltérő melegfúziós,
és hidegfúziós irányú fejlődésre, áramlásra, keveredésre, egyúttal nagyobb
életváltozásra és összetartásra is készteti az általa megváltoztatott, már nem
neutrális élettömeget.

A lokális mezők, szerveződések nem nőhetnek végtelen naggyá, az idő és a növekedés iránya
egymáshoz van kötve. Az állandó Univerzumban az összeépülés és a bomlás aránya egyéni
időritmussal rendelkező lokális terenként, szerveződésekként eltérő, de összességében
kiegyenlített. A közös de differenciált tér eredője állandó! Ha az energia összessége
meghatározott, és nem növekszik, akkor a szerveződések újjáépülésének a lehetőségét a
bomlás lehetősége meghatározza. Az energia megmaradás nem igaz akkor, ha a részecskék
élőtömege és összességének a lendülettömege folyamatosan nő, azaz valahol valamilyen, még általunk
sem ismert módon az energia mennyisége nő? Ez elvileg nem lehetetlen, és mert ellene mond a már
megismert legszentebb természeti törvényeknek ez még a lehetőséget nem zárja ki. Nemcsak a
bonyolultság, hanem az ismeret, a tudás is változik, fejlődik? Sok általunk még nem ismert
összefüggés bármikor módosíthatja, felülírhatja az eddigi ismereteinket.

A tudás fejlődése és a megértés fejlődése a bonyolultság növekedéséhez kötött. Mi még
messze állunk attól a bonyolultságtól, amely a bennünket is tartalmazó nagyobb rendszerek
tudása és bonyolultsága. Egyre többet értünk meg az egészből, de még mindig csak a kicsi
összefüggések felismerésénél tartunk.
Úgy tűnik, hogy a megértés és a tudásszint növekedését, a nagyobb sűrűségű anyagok
beépülése, és a jobb folytonosság, a sikeresebb kapcsolatépítés eredményezi, azaz azoknak az
élőmezőknek növekszik a tudása, amelyekben a szervezeti bonyolultság, részecskesűrűség
nagyobb kombinációs, megértési lehetőséggel rendelkezik. Ez pedig összetettséget igényel,
azaz olyan szervezetet alkotó szimbiota almezőket, amelyek bonyolultsága egyre nagyobb.
Nézzük meg, hogy mivel teljesíthető a bonyolultság felé vezető összetettség, mint feltétel: A
mezőnk, a testünk anyaga, mint a bioszférán élő legtöbb lényé a környezeti anyagokból épül
fel. A velünk közel egyenlő, vagy kisebb kötésszilárdságú, hasonló kovalens és fehérje
szerkezetű, könnyebben felbomló mezőket fogyasztjuk táplálékul, ezek kellően hasznos
élettudással, tapasztalattal rendelkező részecskéit építjük be a szervezetünkbe. A haszontalan
és a már ismert, vagy szükségtelen tudásúakat elbocsátjuk, vagy kilélegezzük, vagy
salakanyagként, vizeletként, a neutrálisabb bőrrétegeink hámlásaként – mint szükségteleneket
- eltávolítjuk. A testünk fő anyagát, víz, hidrogén, nitrogén, foszfor, kalcium, oxigén és szén
alkotja, amely mellett kis mennyiségben, a nagyobb sűrűségű, összetettebb ionos anyagból
álló nyomelemeket is fogyasztunk, az életpiramisunkban arányos mennyiségű fejlettebb
részecske, közösség is található. Az agysejtekben magnetit kristály, a szív és más sejtekben
arany ion található. Mivel a beépített anyag tudása, összetettsége nem nagyobb, mint a
miénk, ezért ezektől nem nagyon okosodunk. El kell végre fogadnunk, hogy a tudásunk
csak relatív, csak a szerint minősíthető, hogy mihez mérjük. Ha a múltbeli tudáshoz mérjük,
kétségtelen hogy nagyobb a bonyolultságunk, egyre több variációt, szerveződési lehetőséget
ismerünk meg, de ha a végtelen nagy isteni összetettséghez viszonyítjuk, akkor még nagyon
primitívek, kezdetleges élőlények vagyunk. Ez azonban az egész emberiség eredőjére
vonatkozik, amelyen belül egyedenként a részismeretekben jelentős eltérés lehet, de az
összefüggések felismeréseiben csak lassabban haladunk.
A tér valódi urai a magukat sikeresen miniatürizált élőlények, a részecskék, amelyek a változó
anyagot és az élő lényekként ismert változó mezőket, sikeresen együttműködő társadalmakba
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szervezik. Az élő lények olyan társadalomba szerveződött részecskekolóniák, amelyek között
magas fokú demokratikus egyenlőség, egyenlő elosztás és arányos teherviselés áll fenn. A
mezőkbe szerveződött élő részecskék száma és tömege, a mező sűrűsége meghatározza a
szerveződési részecsketársadalmak méretét, változási ritmusát és ezzel a kellő eredő
szimmetriában változó életciklus eseményhosszát. A társadalom egyedeinek a sűrűsége
meghatározza a változás időegységre jutó mennyiségét és gyorsaságát is, és ezzel a mező
belső feszültségét és hőmérsékletét. A részecskék sűrűsége, a városállamok nagysága
meghatározza a környezetet és ezzel az élettempót, az egyedenkénti mozgás lehetőségét, az
élettér méretét és a hasonló, az analóg rendszerekbe szerveződött, egymást is változtató,
kölcsönható részecskékből álló környezetet.
A miniatürizálás és az apróbb élő részecskékre lebontás lehetővé tette az idő és a térutazást,
az élet, a változás általános elterjesztését, az Univerzumban szétrajzást. Hogy mikor és hol
kezdődött, mennyi idő alatt fejlődött ki az önmagát formáló, fejlesztő rendszer nem tudni, de
van esély arra, hogy néha olyan magas fokú fejlettségig jusson el, amely lehetővé teszi a
miniatürizálást, és ezzel az egyre nagyobb tömeg azonos térben történő, kellően, - néha túl bonyolult, változási lehetőségét. Ez a folyamat vezet egyre nagyobb térméretű, egyre nagyobb
hőmérsékletű csillagmezők kialakulásához, amelyek társadalmi kolóniái galaxisokba
szerveződve élik a nagyon magas fokon szabályozott, a környezet és a természeti törvények
által meghatározott életüket. A túl nagyra nőtt városállamok hatalmas terekre kiterjeszthetik a
változás és az élet lehetőségét, de ha a közösségi harmónia megbomlik, a városállam, azaz a
szerveződést addig összetartó akarat és erő megszűnésével a kolónia felbomolhat. Ha ez rövid
idő alatt és hevesen zajlik le, a kolónia, mint energiamező szétrobbanhat. Minél nagyobb volt
a részecske (tömeg) sűrűség, annál nagyobb feszültségek szabadulnak fel és adódhatnak össze
a szabályok megváltozásakor, amely szerteszét szórhatja az államot alkotó kolónia
közösségeit, az individuum egyedeit, családjait.

Az áramlási és keringési rendszer kialakulásáról:
Tételezzük fel, hogy az ősrobbanásszerű térelkülönülés egy elromló, téves fejlődési irányba,
káoszba, túl magas egymásnak okozott rezonanciába fejlődött életrendszer megjavítása,
regenerációja.
A részecske mezőkben jellemzően két helyzet kialakulásakor alakulhat ki káosz.
Az egyik, ha az időegységre jutó energia olyan nagy mennyiségben áramlik be, hogy azt a
mező nem győzi energia és megoldás feldolgozással. Ekkor torlódás alakulhat ki, az
autópályák, füzércsatornák eldugulnak és kész a káosz. Ha rövid időn belül nem lehet
elvezetni a felgyülemlő feszültséget, tömeget abból robbanás lehet és a mező, mint korábbi
szerveződés, az egymásnak okozott időre jutóan túl nagy változás sűrűségtől, a
megoldatlanság dühétől felrobban.
Akkor is káosz alakulhat ki, ha tartósan túl kevés energiát kap egy mező, ha túl sokáig
kimarad a közös áramlatokból, az együttfejlődéstől. Ekkor krónikus energia, vagy tudás
hiány, elmaradás alakulhat ki, amelykor elkezdődik az egymástól eltulajdonítás, a hozzáadott
érték nélküli körkereskedelem, vagy a helyi túlszolgáltatás. Ha tovább fogy az energiacsere
egy főre jutó hányada, akkor megkezdődik a mutogatás, a bűnbakkeresés, az idegen
ellenesség és a gyűlölködés, a széthúzás. Ha energiahiány miatt alakul ki a káosz, az tömeges
elégedetlenséghez, anarchiához vagy diktatúrához vezet. Ebből lázadások keletkezhetnek,
forradalmak és háborúk törhetnek ki.
Ha a káosz kialakulása miatt felrobban, átalakul egy mező, a lazán leülepedett, nem eléggé
szimmetrikus, nem elég nagy azonosságú és ez miatt kicsi kötési kapcsolattal rendelkező
részecskéket a robbanás szele felkavarja. Mindegy, hogy milyen méretűre darabolódtak, a
szétrepülő darabok, a változások egy önszabályozó új rendszert alakítanak ki. Amely
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részecskék nem férnek el más részecskék között, azok összeütődnek, impulzus alakul ki, és a
nem elég nagy életrugalmassággal rendelkezők széttöredeznek. A térben a robbanótér belső
központja felé repkedő, sodort részecskék addig ütköznek, keverednek, amíg olyan sűrűségre
nem tömörödnek, hogy a nyomószilárdságuk és a lendületük kompenzálódik. Ebből nagy
sűrűségű szilárd mag, áramlási minta alakul ki. Ez a sűrűség viszont az adott mezőben
bekövetkező energiasűrűségtől függ, ami miatt az összetömörödött mező sem végtelen
sűrűségű. A nagyobb darabok között, illeszkedési és folytonossági hiányok, hézagok
alakulnak ki, amelyek között a finomabbra tört anyag pora, sokkal kisebb részecskékben
szabadabban áramolhat. Ha elakadnak a még kisebb hézagokban, a náluk is kisebb méretű,
nagyobb áthatoló képességű részecskék tovább áramolhatnak. Addig folytatódik a
darabolódás, az elporlódás, amíg el nem ér a mezőmag egy olyan kellően szellős átjárható, de
még e hatásmezők egy részére átjárhatatlan állapotot, amelyben a hatáshézagok és a
részecskék aránya folyamatos áramlást nem tesz lehetővé. Bármilyen nagy egy mező a
felrobbanás után, minden szinten kialakul ez az arány, az áramlás valamilyen kicsi szinten
mindig megmarad. Az igen kicsi méretű hatáshézagokban sodródó részecskék meg
megtapadnak a barázdák mélyén, de mivel nem illenek teljesen össze, (nem elég jó az
azonosságuk) az áramlás szele tovább sodorja őket.
A különféle méretű részecskékből arányos, analóg áramlási szerkezetek alakultak ki.
A részecskék és a hatáshézagok aránya, valamint a kerületirányú áramlás kialakulása
miatt a kerületen áramló részecskék kerületi sebessége és az áramlás sugara kötött
Univerzális állandót kell, hogy eredményezzen. A torlódás miatt a szimmetriasíkon
(időspirálon) kialakuló keresztirányú (merőleges) eláramlás kifelé irányuló radiális sebessége
és a különböző rádiuszon, a szervezeten belül keringő részecskék kerületi sebessége kötött
állandót képez. Ha ez az állandó nem teljesül, az impulzus sűrűség és az időzavar, (a káosz)
növekszik, nagyobb impulzus sűrűség alakul ki. Az arányossági szabályt be nem tartó
részecskék ismét feltöredeznek, és vagy felveszik az arányt, a szükséges ritmust, vagy tovább
darabolódnak. A túl nagy és a túl kicsi sebességű (eltérő arányú) részecskék elakadnak, de az
éppen megfelelő, aránytartók kirepülhetnek a határfelületeken kerületi irányban áramló
neutrálisabb részecskék között. Bármilyen sebességgel és bármilyen ritmusban röpülnek ki, az
adott ritmussal, frekvenciasűrűséggel éppen egyező kerületi áramlás részecskéibe ütköznek.
Ezek az ütköző zónák, ekvipotenciális határfelületeket alakítanak ki a mezők körül, amelyen
nagyjából azonos energiájú, hasonló, jellemzően analóg tömegű és egyéb tulajdonságú
részecskéknek hasonló energiaszintű változó teret, életszférát képeznek.
A mezők körüli időspirált, a pólustól pólusig tartó, a részecskéket egymás felé azonos
rendezettségre terelő füzérpályák, kis szög alatt metszik, amely miatt a ki és a befelé a
spirálon haladó részecskéket a füzérpályák neutrális határfelületének a metszésekor
rendszerint gyorsabb de kisebb, lendületesebb, hozzá mérhető részecskékből neutron találat
éri. Mindegy, hogy mekkora mező, minden mező egy nála sokkal nagyobb tömegű mező
határrétegében történő tömegnövekedés során a nagy mező határfelületein haladó
neutronpályákat kis szög alatt metszi. Ez meghatározható szabály szerint periodikus
eseménysort vált ki. A kisebb energiájú mezők határfelületeinek a keresztezésekor a mező az
alacsonyabb energiaszintű részecskéi kapnak nemlineáris találatot, azaz neutron beépülést. Az
alacsony energiaszintű rendszeres eseményeket, a nagyobb energiaszintű mező lineáris,
folyamatos időléptetésként észleli. Az idő, a bioritmus percenését a sejtek és az atomok,
valamint az elektronok, esetleg a még kisebb energiaszintű mezők folyamatos
energiafeltöltődései, megújulásai keltik. A nagyobb rendszerek ritkábban, de arányosan
nagyobb adag energiával töltődnek fel, amelyet a sokkal nagyobb rendszer határfelületének a
neutronréteg átlépésekor következik be.
A fluxust, a gerjesztést, azaz a nemlineáris változás sűrűséget két hatás (következmény)
alakítja ki: Az egyik az, hogy a radiális irányban a mezőből kifelé tartó egyesült részecskék
sohasem teljesen szimmetrikusak, ezért valamely iránydimenzióban, vagy forgási (töltési)
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többlettel rendelkeznek. A részecskéket tartalmazó közegben történő forgás esetén, a haladási
iránnyal szembe forgó oldalon nagyobb a torlódás és az ellenállás, amely miatt a füzérpályák
a haladással szemben forgó irányba elkanyarodnak. A másik ok a töltötté válás. Az egymás
és egy közös cél, pl. Vertex felé összetartó részecskék szükségszerűen találkozni fognak a tér
e közös részén, és kölcsönön módosítás, kölcsönhatás közben megváltoztatják egymást, és a
közvetlen környezetüket is átalakítják. A füzérpályán gyorsan áramló, magasabb neutrális
szintű (kevésbé forgó) részecskék rendszeresen eltalálják a kötött arányt be nem tartó
pályakeresztező részecskéket, amelyeket megváltoztatnak, szélsőséges esetben porrá zúznak,
vagy ha nem a tömegközépponton találják el, erőkaron ütközés miatt forgásba hoznak. Az így
nagy perdületre szert tett (esetleg részben szétforgácsolódott) részecskék erősen töltötté
válnak, és a forgási irányuktól függően pozitív vagy negatív töltésként ismert tulajdonsági
jellemzőt vesznek fel. Az ütközéstől a neutrálisabb részecskék is elveszthetik a
semlegességük, maguk is forgásba jöhetnek, és ezzel töltöttebbé válnak. (dühbe jönnek,
felpaprikázódnak, nőiesebbé vagy férfiasabbá válhatnak). Az így töltötté váló részecskék
haladásirányú sebessége megváltozik, és a lendületi energia kerületi irányú perdületi
energiává alakul. A gyorsabban pörgő részecskék, a kerület irányú perdületben lediferálják az
ütközés következményeit. Lásd az 5. ábrán, egyetlen megszédült elektron pályáját.
Az ilyen részecskék a nagy sebességű forgás miatt megszédülhetnek, ezért kevésbé tudják
kikerülni az útba eső, keresztező irányú neutrálisabb részecskéket, amely miatt nő az
impulzus sűrűségűk, és a keresztező részecskék beépülhetnek a kisebb részecskékből álló
fiatalabb újabb csoportosulásokba, a későbbi leendő mezőbe. Ezzel a kis mezők
tömegsűrűsége növekszik, amely miatt a mező tömegközéppontja felé áramló részecskék
lendületenergiáját egyre jobban elnyelik. A következmény a gravitációs erőhatás és a tömegbe
épülés növekedése, a tömegközponthoz közeledés, azaz sűrűség (energiaszint) szerinti
szelektálódás.

A társadalmi törvények fejlődése és az együttélést szabályozó jog
folyamatos harmonizációja:
A kezdeti társadalmak kifejlődésével együtt járt a jogok és kötelességek kialakítása és
rögzítése is. A Hammurápi babiloni törvénykönyve után kifejlődő társadalmi tömörülések
sorra megalkották a régi jogrendszerek kezdeti szerkezetét és fejlődését. Az együttélés
szabályozása az egyre nagyobb létszámúvá vált városállamok kialakulása miatt törvényszerű
analóg következménye a nagyobb közösségekbe fejlődésnek. Ha a népesség tovább
szaporodott és az élőhely szűkült az együttélési törvények újraszabályozása, aktualizálása
szükségszerűvé vált. A szabályok folyamatos változó környezethez alakítása lényegében
jogharmonizáció. Pl. a szemet szemért és a saját háborúk eltörlése. A többes jogviszonyok
egyszerűsítése. Csak a megkárosítási különbözet, a tényleges kár követelhető a vétkestől. A
törvények elleni sérelmet a tiltás, a tűrés és a korlátozás alapozza meg, amely vágyat kelt a
tiltott, hiányolt, sokak által nem ismert dolog megszerzésére, birtoklására. Ha az ilyen
elkövetőt azzal büntetik, hogy még jobban megvonják tőle, amit elkövetett, ez csak akkor
megoldás a közösségre nézve, ha egyúttal a vétkes elszigetelődik. Az ilyen büntetés, a hiány
hiánnyal erősítése növeli az elkövetőben a feszültséget, a vágyat az egyre nehezebben
megszerezhető dolog birtoklására, megismerésére. A természet azzal teremt egyensúlyt, hogy
ha valaminek a hiánya nő, vagy az ellentéte csökken, a vágyódás és a vonzalom, a fogékonyság,
azaz az affinitás megnő a hiány megszerzése érdekében. A természet egyensúlyra törekvése, a
hiányok kiegyenlítésére, a nagyobb szimmetriára törekszik. A hiányt a hiány megnövelésével,
az eltiltás fokozásával csak növelni, de megszűntetni nem lehet. A szomjat a majd később
kapsz vizet nem oltja. Ha a hiánnyal rendelkezőben a hiánya kiegyenlítése, semlegesítése
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helyett, a hiányát fokozzuk, egyre nagyobb késztetést gerjesztünk a hiánya, fogyatékossága,
vágya mindenáron történő kielégítésére. Ez a büntetés nem jót, hanem rosszabb eredményt
gerjeszt. Az eltolódott egyensúlyt a természet az ellenhatás igényének a növelésével, vagy/és
az egyéniséget adó egyedi többlet csökkentésével éri el. Egy bűnt elkövető embernél a
megismétlés elleni csökkentést, a feszültség, a vágy csökkentésével, azaz legalább a kisebb
részletekben kielégítéssel lehet elérni. Ehhez mindenképpen meg kell ismerni a kiváltó okot.
A dohányzás eredményes leszoktatása, az olyan erős kényszerdohányzás, nikotinnal és a
dohányzás káros hatásaival túltelítés lehet, amely az adott személyt megbetegíti, és még a
cigaretta, a dohány gondolata is nikotin undort vált ki. Hasonlóan, a nőket erőszakolót, olyan
helyzetbe kell hozni, amelyben - többször egymás után, amíg kellően meg nem undorodik a saját tettétől ugyanazt éli át rossz hatásként, amelyet ő okozott másoknak. Ez a mennyország és a pokol
alternatíváját nevelő lehetőségű eset alkalmazásnak szervezi. A Homeopátia szerinti Sámuel
megfelelően ismerte fel, az azonos hatást azonos ellenhatással kezelni elvét, amelyben a rossz
hatást, következményt – okkal, oktalanul – kiváltókat még erősebb azonos hatással döbbentik
rá, az okozott rossz felismerésére, ettől való további tartózkodásra. A törvénykezés ilyen
irányú fejlődése szerencsés társadalmi feszültség csökkentő lehet. A ma alkalmazott elzárás,
eltiltás éppen az ellenkezőjét éri el. Ha azzal büntetsz valakit, hogy megvonod tőle a pénzt, a
nincstelennek nagyobb lesz a vágya a pénz megszerzésére. Amelytől azt várod, hogy a belső
feszültségét csökkenti, akkor a hibásan megállapított büntetéssel a feszültségét növeled,
amely a közösségnek káros. A tettet kiváltó feszültség okát kell megtalálni, és megértetni,
vagy megszűntetni a feszültség csökkentésével, és nem az okozatot, a tünetet a szőnyeg alá
söpörve a társadalom nyilvánossága elől eltűntetni. A Gandhi módszer tökéletesebb, a
feszültség oldás a kiélezés helyett. A feloldás, a szembenállás és az ellenérdek elvezetődése,
a torlódási gócok áramlásának a javítása oldja a nagyobb közösség díszharmóniáját. A
részbeni teljesítés, az eláramlás engedése a feszültség elvezetődését eredményezheti. A
megértetés, hogy a felhalmozott feszültséget merre lehet levezetni. Mi az a levezetési
lehetőség, amely úgy oldja meg az egyén vagy a kisebb közösség feszültség felhalmozódását,
hogy az máshol nem torlódást, hanem a lendületösszegződés, és ezzel a feszültség
csökkentését eredményezi.
A második világháború utáni konszolidáció, a tényleges félelemtől való felszabadultság
érzésével a szocialista országokban hatalmas együttműködési hullámot, összefogást és
újjáépítést indított el. A jó, a jóhoz hozzáadódott és nagyobb lendületre emelte a közösségi
harmóniát. Ez nem irányult senki ellen, a társadalmi feszültség feloldódásakor felszabaduló
áramlást az újjáépítésbe fektette. Ez a Hit időszaka volt, a jobb és szebb jövőbe vetett hité, az
átalakult társadalom megfiatalodásáé. Ha a felgyorsuló fejlődés lendülete ellenérdekbe és
ellenállásba torlódik újra társadalmi feszültségnövekedés alakul ki. Az örvényes áramlás
beékelődése az egymással szemben haladók közé sikeresen megakadályozza az ellenáramú
rendszerek közötti feszültség felhalmozódását és elvezetődését, miközben szétválasztja őket.
Ha a természet törvényeit élő lény, Isten alkotta, valóban végtelen bölcsességgel rendelkezhet,
mert a természet törvényeinek az egésze, az együttélést, az együttműködés segítését, az
együttváltozási harmóniát szolgálják. A csavart örvényes áramlás egyenletesen szétteríti, a
téridőben elosztja a feszültséget, és keresztirányú áramlásba elosztja az ezt növelő lendületet.
A mezők egyenlítői síkjára vezeti, amelyen ismét nagyobb egységekben kiszóródhat a
környezetbe.
A türranosz és a diktatúra a társadalomfejlődés természetes fejlődési állapota:
A társadalomfejlődés az együttműködő nagy közösségek, a demokrácia és a diktatórikus, a
többségre erőszakolt igazgatás között változik. A demokrácia lassú és nehézkes, sok a
bürokratikus lehetőség, az egyéni érdek közérdeknek feltüntetése. A korrupció melegágya a
pozícióval visszaélés, a közösből adok, és az enyémhez kapok hajlam kiteljesedése. A túlzott
liberalizmus azonban szabadosságot és irányíthatatlanságot szül, anarchiát, amelyek a
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társadalmak szabályozhatatlanná válásához, rendetlenség és a túl nagy személyi szabadság
kialakulásával a közösségi együttműködésben káosz kialakulásához vezetnek. A káoszban, az
emberek vágya ismét az isteni rend felé fordul, és olyan embert keres, vagy enged hatalomra,
aki a már túl rosszul értelmezett, féktelenné vált demokrácia félresöprésével rendet, és
megtartható rendezettséget tud teremteni. Minden túl szabadossá vált társadalom öntudatlanul
is a rend helyreállítására törekszik. Az eredeti kezdeti államtörvények természetes
folyamatnak ismerték el az anarchia kialakulásakor, hogy diktatórium vet véget a
szabályozatlanságnak. A korai társadalmak ezt beépítették a törvényekbe. A türranosz és a
Római köztársaság diktátori státusza jogilag beépített és elfogadott lehetőség volt, de az ilyen
igazgatási időszak szinte minden esetben a rend helyreállítása végén, a Türranosz vagy a
diktátor halálával is végződött. A diktatóriumok bukását rendszerint demokratikusabb
megosztott kormányzás, pl. triumvirátus, a hatalommegosztás elsődleges lehetősége követte,
de ezek szükséges velejárójaként a dominánssá vált vezér később rendszerint kivégeztette a
konkurenseit. A társadalomfejlődés ilyen hullámzásai nem véletlenek, azok egy ősi, de
hasonló elven működő analóg rendszer öröklött megoldásai. Úgy is mondhatjuk, hogy a
harmonikus fejlődési időszak természetes összekötője.
A természet törvényei analóg megoldással szűntetik meg a káoszt, amely minden demokratikus
rendszer gyarlósága és fogyatékosságai miatt törvényszerűen kialakulnak. A későbbi fejezetekben
kifejtésre kerül, hogy a természet törvényei miként határozzák meg és befolyásolják az élő
rendszerekben az energia ellátásával az energia és a feszültség hullámzását, és ezzel szinkronba
kialakuló rend és káosz közötti eltérő irányban áramló, hullámzó harmónia váltakozását. Elképzelhető,
hogy a hajdani tervező nagyobb rendről, egyenletes jólétről álmodott, de ez hamar az unalom
tengerébe fullasztotta az egyenletes változás, túl kiszámítható, unalmas élettelen dinamizmusát nem
jól tűrő kezdeti élőszerveződéseket. Mindenesetre a rend és a káosz hullámzása nagyon sokféle
időméretű hullámzást eredményezett, amelyet a mezők tömegmérete és annak a rendszernek a téridőt
szabályozó határfelületei határoznak meg, amelyet egy adott tömegű mező az élete folyamán
keresztez. Ez is analóg rendszer, amelynél a kisméretű mezőkhöz kis intervallum, a nagyméretű, nagy
tömegű mezőkhöz nagyobb túlélőképesség, nagy időköz tartozik két kaotikus kezdő és végállapot
kialakulása között. Ha feltételezzük, hogy időnként minden részecske egy közös mezőbe, vagy azonos
állapotba kerülhet, elvileg ekkor megszűnhetne a káosz és a rend váltakozása, és a végtelen, de hosszú
távon valószínűen unalmas harmónia, a mennyek túlidealizált országa kialakulhat. Ez azonban az
ősrobbanást előidéző kültéri nyomás megszűnése miatt valószínűen nem, vagy csak a véletlen
egybeesések halmozódási lehetőségeiként, egy pillanatnyi időre következhet be.

A váltakozás a rend és a káosz, a bonyolultság feszültség felé növekedése, és az eláramlás,
mint a feszültség csökkentési lehetősége a természet periodikus energiaszint-változásának a
következménye. Mint az alma és a szára, a haladás és a bonyolultság, az áramlás és a keringés
váltakozó növekedése úgy követi egymást. A természet szép példája, a diploid és a haploid
állapot, a települések és az ezeket összekötő utak. Áramlás, lendületesség, irány a fő jellemző,
majd a keringés, kavargás és a bonyolultság növekedése. Az alma sem véletlenül lett a tiltott
gyümölcs. A természet harmóniájának a váltakozását jelképezi. Ugyanez van a térben a
bolygók és a csillagok, a sejtek és a fehérjék között. A fehérjék az időkapuk, az egyenes
irányú, és az örvényes áramlást is lehetővé tevő csatornák, míg a sejtek a nagyobb
bonyolultságba szerveződő keverő, elosztókamrák. A lokális mezők, kisebb társadalmi
egységek harmóniába kerülése népesség növekedést és ezzel fokozott kiterjedést eredményez.
Ez csak rövid ideig és kis térben tartható lehetőség, amely hamarosan szembekerülhet a más
mezőkben kialakuló ellenérdekű lendületnövekedéssel. Ha a két lendület egymásra merőleges
és szinkronban változik, akkor, kevés kölcsönhatás nélkül áthatolhatnak egymáson. Olyan ez,
mint amikor két ellenséges sereg, amelynek eltérő a célja, és a megütközés helyett
megegyezik és átvonul az időben és térben egyszerre érintett a téridőben éppen közös céllá
változó területen. (Egy kék katona balra, égy piros katona jobbra). Ha ellenkező irányú a
haladási irány, azaz a cél egymással konfrontál, ütközik, abból ismét torlódás és feszültség
növekedés alakul ki. Ha a lokális területek lendületes áramlási iránya megegyező, a cél közös,
összegződő nagyobb áramlás alakulhat ki. Mivel a térben lévő áramlások eltérő mezőkből
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származó sokféle lehetőségűek, nem párhuzamosak, ezért előbb utóbb összetűzés, torlódás és
ellentét alakul ki. Ez látható a történelem sodrában. Kiegyezések, harmónia, közös fejlődés
váltja a szembenállásokat, amelyek nagyobb feszültsége háborúba, forradalmakba torlódik.
Ráadásul ez a harmónia és díszharmónia nemcsak a helyi, hanem a környezeti áramlások
lendületirányától és erejétől is függő. Egyértelmű összefüggés mutatható ki a környezetet
gerjesztő változás Naptevékenységet is működtető ritmusa és a történelem harmonikus és
diszharmonikus változásai között. Ha a Környezeti gerjesztés növekszik, akkor a
Naptevékenység is fokozódik. Ilyenkor az időegységre jutó, a biológiai órát, a bioritmust is
működtető eseményszám és ezzel az egyéni, társadalmi feszültség is növekszik. Ha túl nagy
az idő feszítése, a változtatást szorgalmazó mozgalmak felerősödnek, forradalmak, háborúk
törnek ki, ha csökken a ritmus, konszolidáció és békekötések, kiegyezések erősödnek fel.

A térenergia hullámzása, a földi feszültségek és a háborúk közötti összefüggések:
A csillagok és mezők terében felerősödő részecskeszaporodás, ki és szétáramlás az idő
ritmusának a növekedését okozza. Az egységnyi keresztmetszeten azonos idő alatt átjutó
részecskeszám, részecsketömeg, de valójában a változtató képesség, a részecskék által
közvetített energia időegységre jutó mennyisége ilyenkor növekszik. A csillagászok a Nap 2 x
11 éves ciklusa mellett nagyobb halmozódásokat is felismertek, például egy 77 éves átlagos,
nagyobb felmenői határfelületet metsző ciklust. A Naptevékenység is erősen hullámzik, attól
függően, hogy milyen felmenői és rokoni (közeli) csillagokhoz kerül közel a Nap a
bolyongása során. A 77 éves ciklusokból 25-30 évben viszonylag alacsony a Nap gerjesztése,
nem alakulnak ki túl nagy napkitörések, ilyenkor az idő ritmusa kisebb, az emberi
társadalmak nyugodtabbak, megfiatalodnak, az élet kevesebb feszültség mellett boldogabb
időszakot enged. A nyugalmas időszakok elmúlása után egy nagyobb ritmusú, és a
feszültségben növekvő (nyár) időszakok következnek, amelyekkor egyre nő az idő ritmusa és
a feszültség. Amikor a legmagasabb a Napkitörés időszaka, a feszültség megnő, az emberi
tűrőképesség kimerül. Ilyenkor valaki, kiakad, egyeseknek, akik sokat tűrtek elege lesz,
forradalmak, lázadások törnek ki. Ilyenkor, az elöregedett szervezésű társadalmakban
diktatúrákat döntenek, vagy az uralkodók, hogy levezessék a társadalmi feszültségeket,
nagyobb háborúkat kezdenek, tehát a kifelé, vagy a befelé ható differenciálódás felerősödik.
A feszültséges időszakok 20-30 évig tartanak, amelyek között 5-10 éves átmeneti,
harmonizációs időszakok iktatódnak közbe. A feszültség és az időritmus maximális szintre
érésével egyidejűleg a társadalmakban és a Világ gazdaságban keringő energia áramlása
felgyorsul, egyre kisebbé válik a helyben maradó értéke, az egységnyi hozam, a haszon. Ez
egyre nagyobb inflációt indít el, amely gazdasági válságokat okoz, az erősödő
naptevékenységi ciklusok közepén nagyobb világválságokban, a közös tér szűkké válásában,
kitágulási igyekezetben teljesedik ki. Tehát a planetáris környezet és a naprendszer változása
mellett az ennél nagyobb rendszerek határfelületein áthaladás is gerjeszti az idő ritmusát, és
ezzel az emberek és társadalmaik feszültségét.
Az ie. előtti, és a későbbi korai amerikai kultúrák egy 260 napos időciklust is feltételeztek, amely az
esőisten (Vénusz) ciklusaihoz kötődött. A közép amerikai Maja kultúra fejlett naptárrendszerrel
rendelkezett, amely a 365 napos Napévvel párhuzamosan, mindkét időritmusban egyaránt 52 évből,
azaz 18980 napból álló ciklusban is megegyezett. Ez a két időhullám természetes felharmonikust,
nagyobb időhullámot eredményez a naptárak rendszerében halmozódó 52 évben. A halmozódás és a
11 éves Napciklusok attól függően változnak, hogy a Nap a Földdel együtt milyen nagyméretű mezők
határfelületein keringő már nagy tömegméretre nőtt ,,részecskék,, pályáját keresztezi a tengelyirányú
pulzálása, kilengése során. Ez az időhullám a 365 napos ciklusrendszerben 52 éves ciklusokban (a
periódus végén) igen erős naptevékenységet eredményez, amely részben megegyezik a mai
csillagászok által felismert erős naptevékenységi csúcsok, időszakok halmozódásával. A két ciklus
közös többszörösén igen nagy társadalmi, együttélési feszültségek és erős naptevékenység alakult ki.
Ekkor rendszerint még nagyobb felmenők, még nagyobb rendszerek határfelületeit keresztezzük.
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A nagyon erős naptevékenységi eseménycsúcsok, feszültségcsúcsok 1710-től:
Erősödés, társadalmi feszültségek növekedése. (Spanyol örökösödési háború, a francia és a
hugenotta háború, a Nagy Svéd háború és a Rákóczi féle szabadságharc. A csúcs 1710 körül,
amelyet mindig a feszültség csökkenése, békekötések, kiegyezések, társadalmi konszolidáció
is követ. 1760-tól ismét nagyobb időritmus következik, amely ismét a feszültségek
növekedéséhez vezet. Apróbb háborúk kezdődnek Pl. a hétéves Porosz háború. Kína
terjeszkedni kezd, majd az angliai függetlenségi háború. Az amerikai függetlenségi háború és
nyilatkozat. A nagyobb időritmusú, feszültséges időszak 1790-ben teljesedik ki a Bastille
ostromában, a francia forradalom kezdetével. Néhány helyi konfliktus, kisebb háborúk, és
feszültség ismét növekedésnek indul, Pl. a Magyar Jakobinus mozgalom, majd a Napóleoni
háborúban teljesedik ki.
1800-tól normál, alacsony a ritmus, amely a váltakozóan hét - tizenöt éves naptevékenységi
ciklusokkor megfigyelhető erősödések, ritmusváltások tarkítják, amelyeket rendszerint
békekötések követnek. Az időritmus és a feszültség felhalmozódása 1830-tól ismét erősödni
kezd. Előbb az európai kisebb államok szabadság és függetlenségi kísérletei erősödnek fel,
hogy előkészítsék az időt az 1848 körüli szabadságmozgalmaknak. 1876-ig igen erős a ritmus,
majd a Krimi háború, a Szipoly lázadás és az Osztrák-olasz háború után ismét rövidebbhosszabb a naptevékenységi ciklus által vezérelt konszolidációs időszak jön. 1900-tól
folyamatos periodikus erősödés észlelhető, hogy az első világháborúban és később a
gazdasági válságban fokozódjék. A német fegyverkezés felerősödik, megkezdődnek a Balkán
háborúk, az orosz birodalomban is egyre nagyobb a belső feszültség. Az első nagyobb
gazdasági válság, az első világháború kialakulásához vezet, majd az orosz forradalomban
tetőzik. A háború utáni sikertelen konszolidáció az addigi legnagyobb, a 1929-es
világválságot eredményezi. A válság lecsengése a második világháborús feszültségek
kialakulásához, egyre nagyobb fegyverkezéshez vezet, a hosszú kések éjszakájához és a
Nácik uralomra jutásához. 1932-után ismét még nagyobb feszültségi ciklusban, a 2.
világháborúban teljesedjék ki. A világgazdasági válságból még ki sem kecmergő emberiség
máris belesodródott a második világháborúba. Gyakorlatilag 1932-től egyre nő a feszültség a
második világháború végéig, amelyet ismét konszolidáció és harmonikussá fejlődő életállapot
követ. Sajnos a naptevékenység egyre erősebb ciklusokat eredményez, amely már a 60-as
években ismét a hidegháború feszültségéhez vezet, amely a Kubai konfliktus idején, kis híján
kirobbantja a 3. Világháborút.
Tehát az emberiség játékszer a sors kezében, amelyhez nem tudott felnőni, amelyben nem
tudta felismerni, hogy báb a csillagerők részecskeszórással vetélkedő játékában.
Tudomásul kell venni, hogy a környezet gerjesztésének a növekedésekor és a halmozódást
eredményező közös többszörös, és más, a nagyobb időközök miatt fel nem ismert időritmusok
is befolyásolják a Nap és ezzel a Földrendszer lényeinek a feszültségét és a biológiai ritmusát.
Természetesen ez nem egyformán érinti a Föld egészét, erősebben gerjesztett helyeken
magasabb feszültség halmozódhat föl. Miként a csillagtérségben is néha kimaradnak, máskor
pedig halmozódnak az események, így a gerjesztés sem azonos csak analóg ritmusú. A
Földnél is észlelhető, hogy néha kevésbé erős, máskor nagyon kiemelkedő csúcsok alakulnak
ki. A szerzőnek olyannak tűnik a feszültségi ritmus felhalmozódása, mintha mindig a világ
azon felén erősödött fel a legjobban a társadalmi feszültség, amelynél a - Napot is gerjesztő részecskefolyam áramlási irányával szemben forgó Föld oldalon, egy-egy szemben ható
feszültséghullám nagyobb torlódást eredményezett. Ilyenkor a Földnek az érintett részén az
energia áramlása lelassul, a kivehető energiahozam csökken.
Tény, hogy a nagy inflációs ciklusok és a társadalmi feszültség szélsőséges felhalmozódásai
mindig a túlfeszített időritmus kialakulásakor következnek be. Moetriusnak az ok az
energiaáramlás csökkenése, és a feszültség és az infláció felerősödése csak okozatként
következik be. Megfigyelhető azonosság (analógia), hogy ilyenkor a gazdasági forgalom is
egyre gyorsabbá válik, a tőkeforgás meggyorsul, a minőség romlik, az egységnyi kivehető

43

hozadék csökken. Ez tovább gerjeszti a gazdaságot a még nagyobb ritmus felé, amelynek
további minőségcsökkenés, engedmény az ára, és az agyonhajszoltságból egyre kevesebb
eredmény, de a selejt munka mennyisége nő.
Most egy ilyen időszakot élünk, amelykor a feszültség ismét sohasem látott méreteket ölt. Az
infláció világgazdasági szinten erősödik, a minőség csökken, egyre rövidebb időre tervez
előre, vagy már csak sodródik a mennyiségbe szaporodást választó ember. Ez a sodródás
nemcsak az egyén, a társadalom alapját érinti, hanem a kisebb nagyobb gazdaságok mellett,
nagy vállalatok, társadalmi szerveződések, a kisebb és a nagyobb államok egészére, a
világgazdaság fejlődésére is kihat. Ma ilyen gyorsuló ritmusú, növekedő feszültségű
időszakaszban élünk, amely gazdasági válsághoz, helyi háborúk kitöréséhez vezet.
A mostani növekedés azonban hármas halmozódást következménye, amely miatt nagyon erős
feszültség felhalmozódás lehetséges. Most egy periodikus szerveződési folyamat végére
értünk, amelykor sokkal nagyobb rendszer határfelületén keringő, már óriás üstökös méretűre
nőtt, a mi állapotunkra és a valóság fejlődésünkre érzéketlen, neutrális részecskemezők
pályáját keresztezzük. Az energiahiány növekedésének az oka, hogy az időspirál, és egy
felmenői réteg, határfelület e szakaszán, a szimmetriát gátló lamináris áramlású réteg már
nagyon sok részecskét gyűjtött be, tartott vissza a környezetből, ezért a környező határréteg
kiürült a kellő szimmetriát létrehozó részecskéktől, amely miatt ez a túl gyors fejlődést
eredményesen gátló energiában is szimmetria hiányossá vált. A térben haladáskor egy
spirálrésbe, folytonossági hiányba érkezünk, és nemsokára egyszerre kapjuk meg a közben
közös és jókora mezőbe gyűlt energia adagot, amely valószínűen teherbe ejti a Földet is.
Hamarosan egy új holdja születik Gaiának.
Úgy tűnik, hogy nagyobb erők, csillagszerveződések játékszerei vagyunk, akiken szintén
uralkodnak a természetben kialakult, kialakított szabályok. Ez esetben az Istent nem a
mezőkben, hanem a természetben, a működési szabályokban, az együttműködési
harmóniában és az egymást összekötő szeretetben kell keresnünk. A Krisztus korában az
Isten szó, még a szeretetet jelentette, miképpen az angyal szó, még hírvivőt és üzenet
közvetítőt jelentett, mentes volt a vallásos tartalomtól. Az Angel, küldöttet jelentett, a tér
természeti törvényeiről, az Isten, az együttműködés és a szeretet törvényeiről felvilágosítót.

A csillagmezők és a csillagtéri hidegháború:
A nagyobb és nem állandóan feltördelt részecskemezők kialakulása csak olyan librációs
pontokban lehetséges, amelyeken a környezeti térsugárzók kiszóródó részecskéinek az
érvényesülő lendülete viszonylag egyenlő és egymáson torlódik a librációs térségben. A
szimmetriavesztés akár lendület eltérésben, férfias és hidegfúziósabb áramlásban, akár
perdület eltérésben, melegfúzióssá és nőiessé fejlődésben, töltötté válásban nyilvánul meg, az
csak akkor állhat helyre, nagyobb szimmetriába, de nem változatlanságba, ha a valamelyik
irányba szélsőséges, túl nagy kilengést, elfejlődést, egy ezt ellensúlyozni képes ellenhatás,
ellenrészecske megfelelően, de sohasem teljesen kiegyensúlyozza. Ha egy mező holdat szül, a
hold mindig azon a librációs ponton, vagy körön telepedhet meg, keringhet, amelyen az anyai
és a nagyanyai erők (mint a közvetlen környezet fő domináns meghatározói) nagyjából
egyensúlyban vannak. Ha a környékbeli kisebb energiaszintű, másod és harmadrangú mezők
is egyensúlyba kerülnek, akkor stabilabb librációs ponton nagyobb mező fejlődhet ki. Minden
új mező keletkezése egyben új librációs pontokat, térségeket eredményez, amelyeken az
azonos frekvenciákon sugárzó környezeti nagyok nagyjából - időben változó - egyensúlyba
kerülnek. Az ilyen csillagpontokon, az azonos frekvencián beérkező részecskeanyag torlódik,
kölcsönhatásba és keveredésre kényszerül, és az áramlásában időkésedelembe kerül. Ez a
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keveredés azonban egy folyamatosan változó egyensúlyt alakít ki, amikor a környezeti
sugárzó mezők dominanciájának az adott térponton történő megváltozása a mezőközpont,
mint semleges neutrális erőhatár helyzetét is folyamatosan azonos irányban, de időeltolással
módosítja. Ha a térponton a lendületnyomás a keresztáramlások miatt gravitációs nyomássá
alakul, ez egyre nagyobb sűrűségbe préselheti az összehangolt harmóniába kerülő keringési
rendszerré alakuló élőszerűen változó mezőket. Pontosabban a különböző keringési
rendszereket egymásba préselve összehangolódásra kényszeríti. Az egymásba préselt, sűrűbbé
és szilárddá vált mezőkben stabilizálódott arányok alakulnak ki, amelyek áramlási mintákat
képeznek. A stabilizálódott egymásba préselődött áramlási rendszerek a folyamatosan
változó, de állandósult összetételük szerint alakítják át a helyi térállapotokat. Az ilyen
stabilizáló áramlási mintákat, az élő részecskemező genetikai szerkezetének a felépítését
meghatározó DNS ként ismerjük. Az állandó mintát képező, egymáshoz kapcsolódott,
egymásba épült áramló mezőket a környezet által befolyásolt periódusokban beérkező, a
rendszeren kölcsönhatás közben be vagy áthatoló kisebb méretű és energiaszintű részecskék
folyamatosan módosítják, és a kialakult áramlási rendet, és arányokat is állandóan
változtatják. A változtatások miatt a mezők életfolyamot képező, programszerű változása
állandósul, és a környezet változásával némi időkésedelemmel összhangba kerül.
A környezettel együttváltozó mezők tulajdonságai és összetétele mindig abba az irányba
változik, amilyen domináns hatóanyag a mező felségterületén felszaporodik, és mint eredő
hatás megerősödik. A csillagok, azaz a mezők, mindig egy a környezet e részére jellemző, de
kis mértékben állandóan változó hatóanyag arányt, azaz részecske keveredést jelentenek,
amely egyediséget alakít ki az egymáshoz hasonló, analóg szerkezetű mezők minden
energiaszintjén, egy periodikusan, de meghatározható arányban kicsit mindig módosuló
másságot. Az adott mezőkre jellemző arány, a kialakuló egyediség, (társadalmi állapot) egy
egyedi hatóanyag kikeveredését is eredményezi, egy új színfoltját a változó Univerzumnak.
Ha a forgó mezőkből a forgási fősíkon, az időspirálon kiszóródó, vagy a füzérpályákon és a
központi füzérsugáron, a Jeten kiáramló és a mezőre jellemző egyedi összetételű részecskék
más mezőkbe jutnak, szóródnak, akkor a megszórt, megvilágított mezőkben a hatóanyagot
jelentő részecskéket bejuttató mezőre jellemző összetétel részaránya és dominanciája
növekedni fog. A mezőben a részecskearányok, a hatóanyagok egymáshoz viszonyított
dominanciája módosul.
Ha az asztrológia aspektusából közelítjük meg a kérdést, akkor a megszórt mező abban a
tulajdonságaiban fog megerősödni, amelyet az összetételében a szóró mező képvisel. Ha egy mezőbe a
fogantatása után és a születését követő időszakban a megszóró mezőre jellemző egyedi összetételű
részecskéből sok épült be, akkor az ilyen mező csillaga ekkor bizonyosan felvirágzik. A
hatásazonosságban támogatói részecskeszórás alatt a mező sikeresebb lesz, a munkája eredményesebb,
és a kapcsolatai is gyümölcsözőbbekké válnak.

Már ismert, hogy a térben a taszítás vagy a vonzás a szerint változik, hogy a mezők közötti
azonosság és áramlási szerkezet, összetétel mennyire nagy vagy eltérő. Ha az azonosság, (az
áramlási rendszer azonosságát is beleértve) csökken, akkor a taszítóerő növekszik, a mezők
közötti erőhatás, (áramlásfizikai mechanizmusok alapján is megérthetően) erősödik. Ha
valamely mező egyre több rá jellemző összetételű hatóanyagot képes bejuttatni egy másik
mező szerkezetébe, akkor e mezőre ható befolyása-aránya növekszik. A mezők között a
növekvő hatóanyag azonosság, az eltérés, a másság csökkenése miatt kisebb eltávolító erő,
azaz kisebb taszítás érvényesül. Ez pusztán fizikai áramlásszerkezeti azonosság növekedése
esetén is megérthető taszítás csökkenést, vonzalomnövekedést eredményezhet.
Azzal, hogy a mezők a részecskeszórással kiterjeszthetik a működési területük fennhatóságát
a környezetre, a környezet és az Univerzum csendes militarizálása, hidegháború folyik. A
térben lévő erőállapotok lényegében kialakultak, a csillagmezők a nagyságuk miatt nem
tudnak egymással a saját veszélyeztetésük nélkül egymás közelébe kerülni. A részecskéiket
szórják szét a környezetbe, így próbálnak meg folyamatosan terjeszkedni, a folyamatosan
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növekvő tömegükbe épített eltérő tulajdonságú részecskék feszültségét a mozgási tér
kitolásával csökkenteni. Az egyéni tulajdonságú részecskéik kiszórásával, növelik annak a
területnek az azonosságát, és ezzel a feléjük irányuló viszonyt javítják. Amely környező
mezőben növelik a részecske részesedési arányukat, befolyásukat és dominanciájukat, azt
jobban magukhoz kapcsolhatják, de legalább csökkenthetik a feléjük irányuló ellentétet. Ez a
részecskepárbaj, az állatok egymásra üvöltéséhez hasonlítható, amely az erőviszonyokat
sokszor a nagyobb hangon, erősebb energiaszinten és tartósabban kiabáló javára eldönti.

A személyi tulajdonságok összefüggései:
A mezők változási dinamizmusa az élet folyamán nem egyenlő. A legdinamikusabb időszak a
fogantatás után és a megszületést követő időszak, amelykor mint a szivacs gyűjti magába az
információt, építi fel a saját anyagát. Az időszakot követően a részecskebeépítési, információ
feldolgozási dinamizmus az élet végéig csökken, de átlag 11-12 éves periódusokban is
változik.
A mezők, élőlények fogamzásakor érvényesülő térállapot, hatóanyag összetétel meghatározó
a kifejlődő mezők belső tulajdonságaira, a lendületesség, a dinamizmus, a precizitás, a
kíváncsiság, a kísérletező kedv, és az aprólékosság, vagy összefüggés érzékelés (nem csak
emberi) tulajdonságeredői között. Az egyediség, és az eltérő lehetőségek a változó mezők
egész életlefolyására meghatározóan kialakulhatnak a fogamzás és a fejlődés kezdetén
érvényesült áramlási szerkezeti variáció, fejlődési minta, a DNS-be rögzült állapotában.
Ha nyáron, erős naptevékenység idején, valamelyik közeli bolygó által egyedire módosított
állapot idején fogant egy mező, akkor a későbbi tulajdonságaiban ez az állapotok, mint
tulajdonság sokáig érvényesülni fog. A nyáron a Napból érkező nagy lendületű részecskék
dinamizmusa, lendületi tulajdonsága júliusban a legerősebb, amely időben fogant emberi
mezők 9 hónappal későbbi áprilisi születésű kos tulajdonságaiban érvényesül. Az
augusztusban fogantak májusi bika jegyben születettjeire még az erős dinamizmus érvényesül,
de valamelyik bolygó fogantatáskor érvényesült hatástöbblete már a bika jegyeire
érvényesebb tulajdonságokat ad e mezőknek. Nem lehetetlen, hogy a szülők, a genetikai
örökséget adók érvényesülő keveréke is meghatározó összetételt eredményez, amely miatt a
harmadik generáció unokái gyakran a nagyszülőkkel azonos, vagy az évfordulóban ahhoz
közeli napon születtek, de ezt a fogantatási alapot, áramlási minta keveréket sokban módosítja
a fogamzáskor kialakult térhelyzet hatásarányainak a módosulása. A szeptemberben, a
hatásarány jelentős változásakor, a napi negyed-esemény a Nap idősíkjának a szórási sávjába
kerülő időben fogant emberi lények változatosabbak, élénkebbek, kíváncsiak, gyakran
mindkét nem irányába fogékonyabbak az iker jegyben születnek. Az októberi hatásarány
érvényesülésekor, valamelyik közeli bolygó erősen felülírhatja a hatásarányait, amelynél már
érvényesül a lendület és a dinamizmus csökkenése. A télen és a legkisebb energiaszinten, pl. a
decemberi napfordulókor fogant emberi mezőkben a nagyobb egyensúly a mérleg jegy
érvényesül. A legnagyobb hidegek idején, a legkisebb energiaszintkor januárban fogantakban,
a szeptemberben és októberben születettebbek állandó energiahiányban szenvednek, akik az
aszimmetrikus tulajdonságuk miatt kevésbé vonzók, nagyon ellenmondásosak, többnyire
önzőbbek, a másokban meglévő többletekre ácsingózók a skorpiók. A tavasz ébredésekor, a
növekvő energiaszintkor fogantak, a másban többek és másban gyengébbek a nyilas jegy
szülöttei. Az ébredő tavasz áprilisában fogant, és a bak jegyében születők az örök optimisták,
az állandóan szeretetet adók és a balekok, az állandó energikus szervezők.
Más aspektusokban szintén eltérő összetétel egy másik áramlási szintben a fogantatáskor
érvényesült eltérő hatásegyensúly következményei észlelhetők, amelyek más belső
tulajdonságokat erősítenek vagy gyengítnek.
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Az asztrológia aszcendesként ismeri ezeket a belső tulajdonság módosítókat, azaz olyan más
szimmetriasíkban eltérő hatáskövetkezmények módosítóiként, amelyek kisebb mértékben de
jelentősen és eltérően egyedire módosíthatják a fogantatásból kifejlődő változómezők,
élőlények tulajdonságainak az eredőjét. A mezőket, változó lényeket alkotó szimmetriák,
hatóanyagok összessége egy eredő tulajdonsághalmazt eredményez, amely a mezőben lévő
hatóanyagok arányainak a környezet által módosított változásaikor szintén dominánsabban, és
a mezőben lévő örökségnek megfelelően érvényesülhetnek. A tulajdonságok fő arányai már a
fogamzáskor meghatározódik, állandósul, amely arányok a környezeti befolyás módosítása
szerint az életidő alatt kis mértékben folyamatosan spirál-periodikusan módosulnak. Ez azt
jelenti, hogy az ismétlődés nem teljes, de hasonló analóg ciklusok ismétlődnek meg de e
ciklusok nem szükségszerűen azonosak egymással. Nyarak és telek, évek váltják egymást, de
ezek egyszer hidegebbek, vagy csapadékosabbak, tehát mások. Ugyanez érvényesül a napokra
is. A napok is eltérőek, és nemcsak az évszakok ciklikusága tükröződik az eltérésekben,
hanem a későbbi évek a környezet állandó változása miatt mások. Néha nagyobb rendszerek
módosítják a változást, néha csak rövid ideig nagyon erős gerjesztést adhat egy közeli
haldokló csillag instabillá vált forgása miatt a környezeten végigpásztázó Jet sugara. Ilyen
rajzolta a Lej vonalakat a Földre, a Holdra és a Marsra is.
Ha egy közeli öreg csillag szupernóvává válik, változó csillaggá pulzárrá alakulhat. A
pulzárok gyorsan forognak a tengelyük körül, és búgócsigaszerűen erősen billeghet a
tengelyük. A búgócsigaszerű forgásban a tengelyük a galaxis magok Jet sugaraihoz hasonlóan
világító toronyként pásztázva bevilágítják a csillagvilágot. A csillagászok e változó csillagok
és a cefeidák megbízhatóságát használják a csillagközi térben a tájékozódás segítségére. A
Jettel a környezetet bevilágító öreg vagy beteg csillagok erős és nagy sebességgel kiáramló
neutronsugarat bocsátanak a környezetbe, amely a billegés miatt nem teljesen koncentrikus
köröket rajzolva lepásztázhat, bevilágíthat sok fényévnyi területet. Ha a fénynél sokkal
nagyobb sebességgel kiáramló neutronsugár valamely környező szilárd anyagú mezőre
vetítődik, abban a felszíni rétegekben és az alatt a lendületenergia elnyelődik. Az a terület,
ahol a részecskelendület, az energiaáram elnyelődik, a frekvenciára érzékenyebb kölcsönható
határrétege erősen gerjesztve rövid idő alatt jelentősen felmelegszik. Ez az energia
szétsugárzódik a környezetbe, a változást feleleveníti és a környék termőképességét javítja.
Előfordulhat, hogy egyszerre több változócsillag Jetsugara is megvilágíthat egy-egy bolygó
azonos területét, amelykor az egymást keresztező pászták, nyílegyenesnek látszó Lej
vonalakat rajzolnak a hold vagy a bolygó felszínére. Azok a csomópontok, amelyeken a
Jetsugár rendszeresen áthalad, a szokásosnál is erősebben felmelegedhetnek, amely miatt az
érintett föld alatti határrétegben felgyorsult változás jelentős nyomásnövekedést eredményez.
Lehetséges, hogy azonos változócsillag periodikusan vissza-visszatérő sugara rajzolja ezeket
a vonalakat és energiakereszteződéseket, amelyeknél a neutronok áramlása miatt mágneses
hatáskövetkezményt kell feltételeznünk. A kereszténység kezdete előtt a Druidák és az ősi
civilizációk még ismerték e vonalak kozmikus (Istentől való) eredetét, ezért a szentélyeiket és
később a keresztény templomokat is az ilyen csillagpontokra építették. Példa az angliai
Glastonburyi apátságban a Mária kápolna elrendezése, de ugyanilyen szentély a korábban
felállított angliai Stonehenge kőköreinek a rendeltetése. 14. ábra: A Stonehengei szentély és a
belerajzolt csillagtérkép. Az Atlantisz Örökségéből átvett képek.
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A kövek uralkodó csillagsíkokat jelenítenek meg. Talán nem véletlen, hogy a Mária kápolna
építése előtt pogánytemplom és azelőtt pogány szentély állt a helyén. E csillagpont alatt mély
üregek, katakombák találhatók, amelyeknek mágikus jelentőséget tulajdonítanak, a szellemek
lejáratát. Tény, hogy a csillagpontok alatt az erős neutronáramtól a föld felmelegedhetett,
megolvadhatott, és akár a Föld mélyébe vezető üregeket, neutron részecskék által gyakrabban
használt járatokat is kialakíthatott.
Ide kívánkozik az információ, a Holdon kirajzolt Ley vonalak és a mellettük lévő tűzhányók
analógiájáról.
A nagyobb méretű, a levegőt képző molekulák hiányában, ritkaságában a légkör nélküli Holdon a Jet
sugarak akadálytalanabbul és energia, azaz lendületvesztés nélkül hatolhattak a mélyebb rétegekbe. Ha
az ilyen csillagpontokat rendszeres és erős megvilágítás, neutron szórás érte, a Föld (Hold) mélyében
az anyag felmelegedett, megolvadt és a megnövekvő alsóbb rétegnyomás nyomás tűzhányó
kialakításához, a képlékennyé váló magma felemelkedéséhez vezetett. Ez is energiatároló, elosztó
következményt alakított ki, amely élénkítette a Föld megvilágított körzetének a változását. A
természetben szép számmal találhatók olyan olvadékoszlopok, amelyekben a megszilárdult magma,
bazalttal feltöltött oszlopokat eredményezett. A Holdon a pókhálószerű sugaras fonalak nem a
tűzhányóktól indulnak ki, hanem e térbeli kereszteződést és genetikai változást létrehozó
csillagpontoktól, amelyek a tűzhányók közvetlen, a felszíni, eltérő fejlettségű életanyaggal
kikeveredés közelében találhatók. Ha nem merőlegesen történt a megvilágítás, a ferdén beeső
neutronsugarak több kilométerrel a kitörési helyek, a vulkánok mellett hatoltak le a mélybe, és a
későbbi gyenge, a magma által áttörhető pontok alatt hozták létre a túl nagy életnyomást kiváltó
rétegszimmetriát. E sugarak nagyon kicsi, a fotonnál is sokkal kisebb méretű, de nagyobb sebességű
és sokkal nagyobb behatolási mélységű neutrális részecskékkel bombázták a célterületet, amely miatt
a kölcsönhatás lendületenergiájának a zöme csak a felszín alatti mélyebb, rétegekben adódott át, ott
hevítette a föld (vagy a hold) kérget.

Két teória is támasztható a földi Ley vonalak megjelenésére:
Az egyik a csillaghalál előtti állapot miatti instabilitás, amely az agonizáló, felpörgő, a párját
vesztő csillag szervezet, még hattyúdalként végigpásztázta a korábban általa befolyásolt uralt
élettér területét, elköszön a környező rokonoktól. E lehetőség része, a csillag halála utáni
hatalmi harc az utódok között a terület feletti ellenőrzés megszerzéséért, a saját új hatóanyag
kombináció, az egyedi tudás elterjesztéséért. Ilyenkor csillagszintű vetélkedés, területi
millitarizáció folyhat a hatalmi harcban résztvevő csillagok részecskéinek, a jellemző
hatóanyagainak az elterjesztésére. A csillagközi területszerzésnek ez a lehetősége a
csillaghalálok következményeként kialakuló térstabilitás megingásakor természetszerűen
kialakulhat. A dologból fejlődhetett ki, a terület tulajdoni érvényesítése a Földön, hogy aki elsőként
ráteszi a lábát, vagy leszúrja a hatalmi jelképét, az országa zászlaját azé a föld!

A másik lehetőség, hogy a Földnek vannak olyan időszakai, amelykor a légkör átmenetileg
megszökik, vagy átjárhatóbb a neutronsugarak részére. Ha a nemlineáris események
következményeire gondolunk, akkor megérthető, hogy a periódusokat megelőző
pólusváltáskor kinyíló, globalizálódó határrétegek védtelenebbé és megvilágíthatóvá teszik a
Föld felületét. Ha a nemlineáris esemény megvalósul, és a Földet a fény frekvenciájával
érkező részecskék a körbevont sűrű gázfelhő miatt nem tudják elérni, sor kerülhet a nagyobb
frekvenciájú, és nagyobb áthatolóképességű Jet impulzusok bevetésére. A Jet sugarak anyai
vagy apai, rokoni gondoskodásnak is vélhetők, hogy a vajúdó Föld alapvető életfolyamatait, a
szükséges változással gerjesztve a porrétegen keresztül is ébren tarthassák. A sejtek között
hasonló információcsere zajlik, amikor a sejtmembránok és a liptideken áthatoló fehérjék
átmenetileg kinyílnak. Ez a virágok kinyílásával analóg. A következő fejezetek leírásából
nemsokára megértjük, hogy a periodikus atomi rendszer is minden periódus végére
rendszeresen kivirágzik, és a 7. Periódus végén egy nagy nemlineáris eseménnyel a nagyobb
energiaszintű egész rendszer megtermékenyül. Ilyenkor a nem eléggé összekapcsolódott
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anyagi szerveződések, mezők többsége megszűnik, felbomlik, de a részecskék és a rendszer,
később más összetételben ismét megújulnak. Ezután nagyobb bonyolultságot elérő, új
evolúciós ciklus fejlődik ki. Érdekessége e Ley vonalaknak, hogy eredetileg az egész világot
behálózták, de később ennek a nagyobb részét a természet körülvette, beépítette, vagy az események
végén leülepedő porral és törmelékkel takarta be. Lehetséges, hogy ez okozza, hogy csak a világ egyik
felén észlelhetők, jellemzően közép és Dél-Amerikában, Angliában és némely kínai területen. Ez azt
sejteti, hogy az utolsó nagyobb események ezeket a kiáramlásban dominánsabb területeket
megkímélték.
A fogamzáskor, az adott térponton, a lokális térrészen érvényesülő erőviszonyok, hatásarányok az
alaptulajdonságokat maradandóan meghatározzák, és az újonnan fogant mezők áramlási szerkezetébe
rögzítik. Egy közeli szülő, embertárs, egy virág vagy és más befolyás, pl. hangulat is megmarad e
mintában, amely miatt az így fogant mező vidámabb lehet. A közel lévő kisebb energiaszintű
szerveződések, a sejtek atomok hatása is dominánsan érvényesülhet, néha felülírhatja a távoli nagy
mezők befolyását, amely miatt a lokális térben fejlődő mezőben a szűkebb környezet által is
befolyásolt egyedi áramlási rend alakul ki.

A druidák és az ősi titkok:
A Könyv az Aspektus sorozathoz (30 könyv) tartozó sorozat hetedik könyve. E könyvek, talán
véletlenül – analóg információs halmazt képeznek a Teremtés ismeretet tartalmazó, bemutató,
ismertető korábbi könyveivel, amelyeknek a lezáró könyve, János próféta látomásait,
megérzéseit leíró Jelenések könyve. A korábbi és csak később bibliai témájúvá vált, a
teremtésről szóló könyvek az anyag és térszerveződés ősi törvényeit, az élet és a mindenség
kialakulását írták le, az írás megszületésének idején aktuális emberi ismeretek, megértő
képesség alapján. A János evangéliumaként ismert lezáró könyv egy magányba vonuló ember
megérzésein keresztül, a kellő folytonosságba épült részecskéinek a megértett üzenetét írja le
talán János apostol, vagy egyik tanítványa. A könyv az Isteni sugallatra, a belső hang alapján
íródott akkor, amikor egy olyan ember került információ vételi, üzenet közvetítési helyzetbe,
akinek a szerveződési állapota analóg, tehát rezonánsként fogékonnyá vált egy az időben
történő rendszeresen ismétlődő esemény sorozat megértésére. A történelem eseményei, a jelen
és a múlt, valamint a jövő állapotai eltérő energiaszinteken, eltérő rétegekben, de más tömeg
és szerveződési szinteken akár egyszerre is történhetnek. A közös térben időben
párhuzamosan változó kisebb energiaszinteken sokkal gyorsabban lejátszódnak az anyag és az
élet fejleményei, a körülöttünk lévő tér természetes történései, fejleményei. Akik képesek
ráhangolódni az alacsonyabb energiaszintű részecskék információira, azok információt
kaphatnak az analóg rendszerű életszerveződés bármilyen lehetséges későbbi életszakaszáról,
az események várható rendjéről, és ezek következményeiről. Ezek a párhuzamosan de eltérő
szinteken történő események néha összecsengenek, halmozódnak, máskor meggyengítve
kiolthatják egymás rossz, vagy jobb eredőt kiváltó következményeit.
Az előttünk élő értelmes civilizációk egy része mindig hagyott olyan maradandó emléket,
írást, rajzokat, kőbe vésett lenyomatokat, amelyet a már általuk megértett, elkerülhetetlenül
bekövetkező nemlineáris, tehát a többség által nem túlélhető eseményeket mégis túlélő
tagjaik, a jövő nemzedékeinek az okulására szántak. Ez a tudás félelmetes titkokat rejt, olyan
eseményekről szóló üzeneteket, amelyek az emberiségnél nagyobb erők energiaszintjén
meghatározzák az emberiség és az élővilág történéseit. Az információk rejtett és titkos
tanokon, valamint szájhagyomány útján és mítoszokban terjedtek, maradtak az utódokra.
Némely időszakban a beavatottak egy része még rendelkezett a tudás azon részével, amely
elegendő volt ahhoz, hogy az ismeret manipulálásával, a környezet velük egyszintű erőit
uralják, hogy az éppen kialakult élővilág tagjai fölé kerekedő erővé szerveződjenek.
A jelenlegi első civilizációkra is maradtak olyan emlékek, üzenetek, belső információk és
megérzések, amely miatt az ősi tudás a génjeinkben a jeln valóságunkba, a szervezetünkbe és
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a tudatunkba is többé – kevésbé megértett, vagy félreértett, félremagyarázott tudásként
átkerült. Valahol minden ember, minden élő rendelkezik az ismeret sok olyan morzsájával,
amelyet a tudat, a mindennapok között nem szükséges nélkülözhető volta miatt, nem használ fel. Az
ilyen ősi tudás a tudatunk alatti energiaszinteken, receszíven átöröklődik, azokban a fekete,
látszólag nem örökítő, neutrális génekben, amelyeknek a nagy számuk ellenére nem fejtettük
meg a kódjait és értelmét.
A természetes népek sámánjai, az ősi varázslók és a kelta papok, a Druidák olyan beavatottak,
akik megtanulták ezeket az ősi DNS szakaszokat, megértett és a jelenben tapasztalt hatásokkal
közös összefüggésekbe használni, a bennük rejlő információt feleleveníteni. Ezt a tiltott,
titkos tudást ismerték a Buddhizmus, a Síta és a Brahma, az Univerzizmus ősi művelői, és
valószínűen nagy mélységben ismerik, a meditálást, jógát, a külső zavaró információs zajt
kikapcsolni tudók művelői. A Tibetiek és az Indiai papok sok medittatív időszakot biztosító
életmódja alkalmas a belső információ mozgósítására, az elmélkedésre, és a belső
megérzések, feladott információk megismerhető rendszerezésére. Talán nem véletlen, hogy a
korai Gangesz környéki szent könyvekben és a Láma kolostorokban tárolt ősi jelképírásos
irodalom könyvei nem a mindennapi eseményekkel foglalkoznak, hanem a belső titkos tudás
részleteit adják tovább nemzedékekről-nemzedékekre. Az egyistenhit kialakulásának az
időszakában képződő vallások, a Mohamedán és keresztény tanok is átvették és beépítették a
hitszövegekbe a régi ismeretek vallásokat erősítő, segítő részleteit. A maga korában minden
vallás azért bontakozott ki, azért tudott megerősödni, mert társadalmi igény volt, a közös
Hitre, a jobb és igazabb élet azonosan hihető lehetőségére. Az egyházak erős
társadalomformáló, szervező ereje kétségtelenül alkalmassá vált a békésebb együttélés és a
nagyobb harmónia szélesebb tömeget érintő megvalósítására. Ehhez azonban a megismert ősi
tudás sok részletét mélyen el kellett temetni, és a szentírásokban csak periférikus ismeretben,
széljegyzetként és hangsúlytalanul meghagyni. A történelmi reformok azonban periodikusan
tovább élesztették a Titkos tudás parazsát. A Korai civilizációk, nyugat római birodalom
terjeszkedését megelőző Druidák felélesztették ezeket az ismereteket, és a korai kultikus,
vallási helyekre, valamint a Babiloni, a Jeruzsálemi és az ezt követő vallási centrumokba is
beépítették.
A tudás mérhetetlen hatalmat jelentett, a természet miniatűr, de nagyon nagy élőtömeget,
nagyon nagy hatóképességet képviselő erőinek az igénybevételi lehetőségét. A Sámánok,
korai papok az ősi ismeretekből megszerezték a kommunikáció képességét e kisméretű
részecsketársadalommal, és szükség esetén ezek közreműködését is igénybe vették a hatalom
megőrzésére és megtartására. A titkokat, a hatalom érdekében, és a visszaélés félelmében
nagyon jól őrizték, a kolostorok, a Templomi lovagok és a Vatikán váraiba száműzték. Az
Angliába vándorolt, a keresztény tanokat közvetítő Zsidók egy része vitte magával a
megszerzett keresztény ismereteket, ahol azok a sajátos helyi tanokkal, a Druidák ősi
ismereteivel is keveredtek, differenciálódtak, új eredőjű utód ismeretbe fejlődtek. A kezdeti
angliai keresztény települések még a Jeruzsálemi és a korábbi Druida jelképeknek
megfelelően épültek, de egyre többször ötvöződtek a korábbi vallási ismeretekkel. A Korábbi
pogány szentélyek helyére épültek az első templomok és azokra a szent helyekre, amelyeknél
a természet nagyobb erői által kialakított Ley vonalak a téridőben a bioszféra felületén is
kereszteződtek. E vonalak olyan hegyen-völgyön át nyílegyenesen futó utak, sávok,
amelyeket valószínűen csillag-Jetek rajzolták a bolygónkon még fellelt helyekre is. Csak
nagyon gyorsan nagy intenzitásban a Földön végigsöprő intenzív sugarak képesek a közben
elmozduló helyzet ellenére egyenes vonalakt rajzolni, azokat kis energiaszintű de speciális,
tiszta összetételű csillaginformációt szállító részecskékkel megszórni. Amely helyeken a Jet
sugarak rendszeresen keresztezték egymást, ott a Föld felmelegedett, mint a mikro-sütő intenzív
részecskéi által, és a Föld színe és mélye energiával tellett fel. A nagyobb mélységben tartós
megvilágítás, a Hold felszínéhez hasonlóan a földkéreg megolvadását, magma-kamrák és
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tűzhányók kialakulását eredményezte. A felszín energiával feltöltése, körkörösen szétterjedő
energiabőséget, feszültségváltozást, - és ahol csökkenést, ott áldást is eredményezett.
A 15. Ábrán bemutatjuk egy ilyen csillagpontban létesült szentély helyén, az Új jeruzsálemi
minta alapján felépült Mária kápolna alaprajzát és padozatát.
A Mária Kápolna alaprajzán nemcsak a címképen is
bemutatott halastál ismerhető fel, hanem a
fraktálábra, és a Zsidó csillag a padozat köveiben is.
A kápolna alaprajza és elrendezése az élet hálóját és
fraktálrendszerét ábrázolja.
A Piramisokban is megtalálható, valamint az Azték,
Inka és ezeket sok idővel megelőző dél és közép
amerikai önállóan kifejlődött korai vallások és
kultikus helyeken is fellelhető életfraktál
motívumok, azt az Univerzális ismeret génekben
őrzött morzsáinak az ismét sikeres összegződését
eredményezte. A világ bármely részére szóródott
részecskéknek az összegződő tudásban is megjelenő
hatóanyag-feldúsulása, az információ megerősítését
és az ősi tudást, a megértést is felelevenítette.
A Mária kápolna olyan Ley vonalak által képezett
csillagpontban fekszik, amely helyeken korábban az
előző ábrákon bemutatott Druida szentélyek álltak.
A 14. ábrán már bemutatott, a Druidák által létesített Stonehengei kőkörei is hasonló
csillagszimmetriákat, csillagtérképeket jelenítenek meg. E kövek, az ősi tudás ránk maradt
morzsáinak bizonyítékai. A szentélyben lévő kis körök cellaközpontokban, vagy
részecskeútvonalak kereszteződéseiben állnak. Ha visszalapozunk a 46. oldalra, a Stonei
kövek és szentélyek ábráihoz, megérthetővé válik az összefüggés és a folytonosság.
A Druida emlékhelyek egy korai kultikus szentély maradványai ma is csodálatot keltenek, a
szentélyben elhelyezett kövek méreteivel és talányos elrendezésével. Az elrendezés,
csillagtérkép, amelyet, a csillagközi teret már megjárt, azt jól ismerő olyan intelligencia hozott
el a Földre, amelynek az óta is számos esetben megtapasztaltuk a megnyilatkozásait. Ez az
erő a részecskéink tudatában és összefogásában él, és általuk megvalósított idő és
térutazásokat az emberi mezőkben megerősödő információk Ufó észlelésekként tartják
nyilván. Bár az Ufó kérdésnek sokkal kézenfekvőbb más megoldása is van, a részecskéink
utazásait és génállományt mentő cselekedeteit a lelkünk bármikor valóságosként élheti meg.
A Húsvét Szigetek távolba bámuló bazaltembereit, és a Druidák hatalmas köveit olyan
kollektív erők emelték egymásra, amelyek a titkos tudást uralók kapcsolatteremtési képessége
mozgatott. Ez az erő mozgatja a szeánszokon az asztal lábát, ez kopog, és ez hajlítja a kanalat
Úri Geller tudat alatt működő részecskeerőinek az összehangolásakor. A Tibeti papok még
ismerik azokat a monoton ritmusokat, amelyekkel a sok tonnás kövekbe szerveződött
részecskeerők is megmozgathatók, Amelyekkel nemcsak személyek, hanem soktonnás
szerkezetek is antigravitációsan mozgathatók.
A ma készíthető antigravitációs eszközökben, meggyőzés, szervezett egyetértő
együttműködés helyett kényszert alkalmazunk, amelyben ellentétet szítunk, és kisebb
energiaszintre bontjuk az anyagba szerveződött részecskéket. A tiltott szabályokat ismerők a
ritmusokkal mozgalmakat indítottak el, békés úton érték el a természet segítő
részecskeerőinek a közreműködését.
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A Földi határfelületek kinyílásának a jelei és észlelhető következményei:
Előzmények:

A normális bolygószintű anyagcseréhez környezeti energianyomás, azaz többlet és
áramlás szükséges, azaz olyan külső környezet, amelyben a mező környezetében
folyamatosan, vagy szakaszosan de kiegyenlítetten lendület és nyomáskülönbözet áll
fenn. Ha a környező rendszerek energiaszintjében, nyomásában stb. különbözet van,
akkor a nagyobb rendszerek közé ékelődött kisebb napszintű, bolygószintű örvényes
mezőkön átáramlásra kell számítani. Ha a bolygón folyamatos és viszonylag
egyenletes energia átáramlás van, akkor a bolygón élő, változó alrendszerek hasonló
egyenletes anyagcserét folytathatnak. Megváltozik az energiaáramlás a rendszerekben
akkor, ha a környező nagyobb rendszerekben a különbözet csökken, vagy a bolygó
úgy mozdul el a különböző energiaszintű rendszerek között, hogy azoknak azonos
energiaértékű határrétegeibe kerül.
A felső keringő rendszer bolygót elérő határfelületén nagyobb a részecskelendület
sűrűség, nyomás, ezért az adott bolygón az északi pólusnál nyomástöbblet alakul ki a
délihez viszonyítva. Ez meghatározza az örvényes mezőn történő részecske átáramlás
irányát. Mindig az a pólus lesz az északi, amelyen a nagyobb nyomás miatt a
beáramlási többlet érvényesül. Ilyenkor a déli pólus környékén anyagkirakódás, sarki
test képződik. Ha a mező a tengelyirányú haladása során éppen a két szomszédos mező
közötti szimmetriasáv, a határrétegek közepébe ér, a pólusoknál lévő
nyomáskülönbözet megszűnik, majd átmeneti időszak után fordított állásúvá válik.
16. ábra: A pólusváltás kialakulása.
A pólusok közötti nyomáskülönbözet miatt
a mezőn folyamatos, déli irányba ható
többletű átáramlás, energiaáramlás
tapasztalható.

Ha a pólusok közötti nyomáskülönbözet az
egyenlő lendületnyomású rétegek miatt
megszűnik, az átáramlás is lecsökken, majd a
nyomásarányok megfordulása után, a mágneses
részecskeszinten megjelenő rendezettségi iránya
az átáramlás iránya is megfordul.

Északi
pólus

Déli
pólus

A mezőben az energiahiány csak a pólusváltás után,
az átáramlás ellenkező irányba megindulásakor
szűnik meg. Addig csak a belső energiaáramlások,
többletet nem engedve működnek.

Ha a mező az időspirálján radiális irányban araszol, és átlépi a szomszédos nagyobb rendszer
időspiráljának a határrétegeit, a neutronvonalak, (neutronpályák), a szimmetria felület
átlépésekor ugyanez a dominanciaváltás következik be. Mindkét folyamat a kisebb
tömegszintű részecskék átáramlásának a megváltozása közben póluscserét vált ki. Ekkor
póluscsere következik be, és inverz mágneses pólusosság alakul ki. Ez azzal jár, hogy az
átmeneti időben az átáramló energia csökken, majd megszűnik, de egy idő múlva ellenkező
irányú áramlás indul meg. Az átáramló energia megszűnési időszaka alatt a mezőn általános
energiahiány, válság alakulhat ki.
Ahhoz, hogy a bolygó áramlását működtető fenntartó áramlás lecsökkenjen, a bolygónak a
környező mezőkhöz viszonyítva, azonos nyomású, kellő különbséggel nem rendelkező
rétegek közé kell kerülnie. Elvileg mindegy, hogy a melyik mozdul el a másik felé, a lényeg,
hogy az egyenlő lendületnyomású rétegbe érve a mezőkön átáramló energia lecsökken, és
pólusváltás, azaz átáramlási irányváltás következhet be. E fejlemény két különböző módon
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valósulhat meg. Ha a környezet energiaszintje nem változik, vagy a domináns mezőé csökken
le a környezet szintjére, akkor az átáramló energia helyett alacsony nyomású egyenlőség,
azonos rendezettség, impulzus hiány és depresszió alakulhat ki. Ilyenkor nem alakul ki a
szokottnál nagyobb feszültség, a mezők határfelületei az energiavesztés megakadályozása
érdekében előbb globalizálódnak, majd bezáródnak. Elképzelhető egy ösztönös reakció is,
amelykor csak a kiáramlás akadályozása növekszik, de a beáramló energia felé nyitott marad
a mező. Pl. a természetben található növények állatok téli vegetációja. Ilyenkor az áramlás
kisebb energiaszintre húzódik vissza, esetleg csak alapon és a mező belsejében marad fenn.
Az életjelenség lecsökken, de nem szűnik meg a változás, csak alacsonyabb ritmusban és
kisebb térben folytatódik. Az ilyen állapot rövid eljegesedés, jégkorszak kialakulásához vezet.
Más a helyzet akkor, ha a lokális térrészben azért alakul ki egyenlőség, mert egy idősebb
mező szórási síkja, hosszú idő alatt átvonul a körzeten. Ekkor tartós, fokozott gerjesztés éri a
bolygókat és a környezetet is. Ilyenkor a feszültség megnövekszik, magasabb energiaszinten
alakul ki a lendületszimmetria, amely meghaladhatja a bolygók szokásos energiaforgalmát, a
normál feldolgozó képességét. Ha a feszültség miatt tartós gerjesztés ér egy mezőt, akkor a
feszültség feldolgozása érdekében a mező növeli a forgalmát, és igyekszik minél több energiát
kibocsátani a feszültség csökkentés érdekében. A beáramlás (gerjesztés) reakciójaként a mező
a megnőtt kifelé irányuló részecskeforgalom nagyobb lendülete kinyitja a határfelületeket, és
ilyenkor a határrétegek, mint a rózsa kinyílt levelei csökkentik a zártságot, az energia
szempontjából átjárhatóbbá teszik a mezőt. Ilyen helyzet alakul ki a természetben nyáron, de
ez viszonylag rövid ideig, csak az energiaáramlás felfutási időszakáig tart. Más a helyzet a
nagyobb és idősebb mezők szórási síkján áthaladás esetén. Ez még a közeli nagybolygóknál is
hetekig tarthat, de egy közeli felmenői csillag szórási síkján átvonulás, (nagy energiaszintű
rétegváltás), áprilisi napegyenlőségi időszak már hét esztendőt is igénybe vehet. Ha ilyen
nagyobb neutrális, egyenlő nyomású rétegek közé kerül a Föld, a pólusváltás időszaka és az
ehhez kapcsolódó energiahiány hosszabb ideig tarthat. (innen ered a hét szűk esztendő népi
mondás). Természetesen ennél sokkal nagyobb részecsketömegű változó rendszerek
határfelületén, szimmetria rétegén áthaladáskor, nagyságrendekkel hosszabb átmeneti,
határozatlan, ,,áprilisi,, gyorsan és kiszámíthatatlanul változó időszak is kialakulhat.
A felmenői rendszerek semleges zónájába, a határrétegeibe kerülő mezőkön átmenő energia
hiány, energiaválság, depresszió alakul ki. Az ilyen időszakban a mező belső áramlásai
felgyorsulhatnak, de a hozzáadott érték kevés, az energia csak körbeadódik, csak tovább
osztódik, a hasznosítható lendülethányada gyengül.
Ha a Föld az áramlási irányát keresztező dédnagyszülői mező fő részecskeszórási síkjába
kerül, az évszázadig, vagy a galaxis szintű felmenő szórási síkján átvonulás kb. akár több
tízezer évig tart. Ez idő alatt tartós energiabőség és nagy változások, eljegesedések
alakulhatnak ki. Ez a gerjesztés, az átáramló energia növekedését eredményezi. Ha a
gerjesztés túl nagy, és tartósan meghaladja a mező feldolgozó képességét, akkor a mezőben a
magasabb energiaszintje ellenére, az átáramlás végtelen naggyá válhat. Ilyenkor
magasnyomású kompresszió alakul ki, amely veszélyeztetheti az ilyen nagy
energiaforgalomhoz, nyomáshoz nem szokott élőmezők megmaradását. Ilyenkor kinyílnak a
virágok, és gyorsan elhervadnak, a mezők az áramlás megszűnésének a már ismert kockázatát
csökkentve termést és magot nevelnek. A mag, azaz az utódképzés célja, hogy a mezők, a
lények, a megváltozott körülmények között, a későbbi energiahiány állapotában is
változásképes utódokkal biztosítsák a genetikai információ, változási összetétel
megmaradását, azaz a mezőre, - mint Isten egyedi virágára – jellemző változási variáció
túlélési lehetőségét. Ez a folyamat minden energiaszinten így történik, tehát a bolygók
energiaszintjén is.
Most a Föld, egy sokkal nagyobb (lehet, hogy galaxis szintű) mező időspiráljába, szórási
síkjába került a Naprendszerrel együtt, amely miatt fokozott és változó gerjesztés,
kompresszió és depresszió éri. Már majdnem a teljes keringési ciklus alatt benne van a
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bolygónk a foton övben, ezért egyre erősebb a váltakozó gerjesztés. A Föld is kinyitotta a
határfelületeit, jelenleg virágzik, mint a rózsa. Az általa már ismerős, tartós folyamat miatt,
felkészül a mag nevelésére, az utód fogamzására alkalmas belső, más hormonháztartás
kialakítására. A belső hatóanyagarány változását valószínűen éppen a környezet speciális
helyzete alakítja ki. A környezeti nyomás által eddig a mezőre szorított határfelületek
kinyílása annak a következménye, hogy a megszórt mezőben korábban növekedett változás
időszaka után, a környezeti nyomás csökkenni kezdett. A bolygónkkal most a részecskeszórás
kompressziót eredményező időszakából az időspirál két menete közötti határréteg közepe felé,
az időrés depressziós, energiahiány rétege felé sodródunk. A környezeti energianyomás
jelentős változása miatt a belső lendületi kiáramlás váltakozó többlete kinyitotta a
globalizálttá váló Föld virágot, amely az intersztelláris szélnek eresztette az energiapazarlással
szétszóródó, az állapotáról az isteni szervezőközösségnek is hírt vivő részecskéit. Ha a
pazarlás tovább tart, általános energiahiány, válság és jégkorszak lehet a következménye.

A határfelületek kinyílásának a következménye:
Mivel a mezőnk belsejének a védettsége csökken, a kinyílás kezdeti szakaszán a saját
tengelye körül is forgó bolygó nyitott szirmai közé a meghatározható irányba áramló
két uralkodó hatás váltakozva jut be. Néha erősíti egymást, lendületösszegzést
eredményez, és ez miatt a szokottnál erősebb szelek, helyi hirtelen összeálló zivatarok,
nyári viharok alakulhatnak ki. Ha a Napból jövő napszél áramlási és lendületiránya
éppen ellentétes a nagy mező szórási síkján áramló részecskék áramlási irányával, (a
Föld egyik oldalán erre kell számítani), akkor helyi torlódás alakulhat ki, amely helyi
kompresszióhoz és növekedő keresztirányú eláramláshoz vezet. Ilyenkor a légköri
energia (és vízgőz) sűrűsödéseiből sötét fekete felhők keletkezhetnek, amelyeket az
eláramlás és az elnyelődő, beépülő energiatöbblet lefelé kényszerít, és a tömegközpont
felé kanyarodó gravitációs áramláserősödés következhet be. Ilyenkor, ha sok pára van
a levegőben (márpedig a visszaverődés növekedése miatt ez várható) a
vízmolekulákban jobban elnyelődő töltések miatt az a megszokottnál is sötétebb
viharfelhőkké állhat össze. Ilyenkor nagyon sötét viharfelhők kialakulása és hatalmas
vízözönszerű zivatarok kialakulása várható. Ez a folyamat már megkezdődött.
A 17. Ábrán bemutatott folyamat talán segít megérteni a közvetlen kiváltó okot:
A két rendszer határfelületeinek a
csillagokkal jelzett lokális részein magas
impulzus sűrűség, helyi energiatöbblet
kiválása észlelhető. Ilyen helyeken sűrű
sötét zivatarfelhők alakulnak ki. A köztes
azonos áramlásirányú határfelületeken az
áramlás felgyorsulása széllel és
túlságosan is kitisztuló égbolttal jár,
amely kisöpri a területről a részecskéket.
A Nap által megvilágított és ezért
napocskával jelölt területeken erős
napsütés, magas UV. És fokozott felégési
veszély alakulhat ki.

A sok eső miatt a levegőben lévő lebegő por mennyisége, és a légkör lendületgátlása is csökken, az
UV. tartományban és ez fölött is. Ha éppen zivatarmentes idő alakul ki, a besugárzás nagyon
felerősödhet. Ez és az erősebb környezeti gerjesztés miatt az UV.- és a magasabb frekvenciájú
sugárzások már délelőtt 10 órától du.16 óráig olyan erőssé válhat, hogy a védelem nélkül a
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napon tartózkodók alaposan megéghetnek. A sugárzás, még a fátyolfelhős időszakban is olyan
erős lehet, hogy a nem takart testrészek feléghetnek, a bőrrák kialakulásának a veszélye
felerősödik. A határfelületek kinyílásának az elsődlegesen észlelhető következményei a
váltakozó és szélsőségesebb időjárás, a nagyon erős napsugárzás és a felhőszakadásszerű esős
időszakok váltakozása.

Másodrangú, közvetett következmények:
Kezdetben csak a kevésbé akadályozott időszakban felerősödik a gravitációt is okozó
részecskék Föld felé áramló sűrűsége és lendülete. Az ilyen idős felmenői mező szórási
spiráljába kerülő mezőkbe, bolygókba, a kialakuló keresztáramlás miatt sokkal több és
idősebb, nagyobb fejlődési fokon, vagy/és sokkal magasabb energiaszinten lévő
részecskeszerveződés juthat be. Ha az idős nagy energiaszintű mezők matuzsálemeknek
számító, fejlett, de kis tömegű részecskemezői besodródnak a keresztirányú áramlásba, és a
Föld felé veszik az irányt, a föld felszínéhez érve gabonaköröket, Ufó jelenségeket,
okozhatnak, vagy és intelligens plazmagömbökként megfigyelhetők az éjszakai vagy esti
szürkületben. A földet éréskor rendszerint kirajzolják az áramlási szerkezetüket és a
bonyolultságuk megismerhetővé, és egyértelművé válik. E lények a felszínnek ütközve, - mint
egységes áramlási rendszer - többnyire felbomlanak, de eközben, többnyire ellipszis
alakzatban szétszóródnak a részecskéik. Az ilyen gabona vagy fűkörökbe belépve azért nem
működnek az elektronikus eszközök, mert a mezők széteshettek, de a részecskéik a föld
felszínén is élve maradhatnak, sokszor megtartják a kör vagy a felszín elérésekor általuk
kirajzolt áramlási (keringési) alakzatot. Ha nagy nagyítóval megvizsgáljuk ezeket a
gabonaköröket, nemcsak az áramló részecskék elektromágneses jelenséget okozó hatását
észlelhetjük, hanem nagyon finom, a hajszálnál is vékonyabb, elektromágneses vezetéknek
tűnő töltéskirakódás képez sokáig megmaradó, a felszínen áramló elektromágneses
alakzatokat. E részecskék egy idő után szétszóródnak, de egyértelműen élve maradnak, és
befolyásolni fogják az evolúciónkat, növelik a kozmikus ismereteinket és tudásunkat. E
részecskék egyben hatóanyagoknak is tekinthetők, amelyek felszaporodása azoknak az
élőlényeknek kedvez, amelyekben az ilyen hatóanyag keverékből éppen hiány, vagy alacsony
szint van. Az asztrológusok által állított hatásrendszer éppen ezen alapul, hogy mindig az a
jellemző hatóanyag szaporodik fel a környezetben, a szervezetben és az élőmezőkben,
amelyik dominánssá váló mező szórási síkjába bejutunk. Ha közeli nagyobb kerületi
sebességgel forgó nagybolygók egyenlítői, szórási síkja áthalad a Föld felületén, mindig az
adott bolygóra jellemző összetételű részecskeanyag, hatóanyag szaporodik fel a környezetben,
ahonnan a táplálékláncon átkerül a természet élő rendszereibe. Azokban a változó mezőkben,
élő lényekben, amelyeknél ezekből a hatóanyagokból hiány van, ezekkel a hatóanyagokkal
nagyobb egyensúlyba kerülhetnek, ilyenkor eredményesebbé és sikeresebbé válhatnak.
Azokban a változó lényekben, amelyeknél ezekből a hatóanyagokból éppen nincs hiány, az
egyensúly eltolódása, az egészség elromlása, képesség és eredménycsökkenés várható.

Harmadrangú áttétes következmények:
Az életszerű változás egy arányos rendszerláncot tételez fel, amelykor a rendszer nagyobb
tagjain átáramló hatás (energia, lendület) megegyezik a kisebb tagokon átáramló hatással,
energiával. Az ilyen rendszerekben nincs veszteség, mert a valamely alrendszer által nem
hasznosított, kibocsátott végtermék, a környezetben lévő más rendszerek bemenő energiájává
válhat. A nagyobb sűrűségű mezőknek éppen ez az előnye (de egyben a hátránya is) hogy
mindig lehet számítani a környezet vesztesége miatt felvehető energiára. Ha viszont a
mezőkön átáramló lendülettöbblet lecsökken vagy megszűnik, akkor a hulladékenergia csak
egymástól vehető el. Ez szembenálláshoz és a feszültség növekedéséhez vezet.
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Az élet piramisai, határrétegei, életszférái egymásba átérő, átfedő, egymással bonyolultan
összefonódó élethálót képez. A piramisokon az energia és a bonyolultság, a hatáslánc és az
idő iránya a csúcs felé halad, amelyben az alsóbb szintek szerveződései tartják el a felettük
álló szinteken élő változó anyag szerveződéseit. Az áramlás nemcsak felfelé terjed, hanem a
felfelé nem hasznosuló része és a kibocsátott anyag a környezetet is táplálja, annak a
változását gerjeszti, tarja fenn. Az átáramló hatás, a változtató képesség egyenletesen eloszlik,
amelyet az impulzusok lendületet elosztó ütközése szétterít az élet hálójában. Ebből az
energiából jut a kicsi mezőknek és a nagyoknak is. A változás viszonylagos egyenletességét
az áramlások relatív egyenletessége tartja fenn, amelyről már tudjuk, hogy egyenlőtlen,
sokféle ciklusban változó környezetben élünk. Ez teljesen diszharmonikus változást
eredményezne, ha nem lenne pufferolás, a tartalék és felhalmozás miatt kiegyenlítési
képesség. Az egyenletes változáshoz a környezettel harmóniára van szükség, mert a rajtunk
keresztül átmenő túl sok hatás feszültséghez, a túl kevés pedig az életfolyamat fenntartásához
kevés, elégtelen változáshoz vezethet. Ha a közvetlen környezetben az áramlás akadozik,
torlódik, vagy túllendül, ez feszültséghullámokat vagy ínséges időszakokat generálhat.

A bolygónkba be és átáramló változtató képesség az információs energiaszintet is
beleértve nem állandó. A kisebb energiaszintű hatáshullámok rendszeresen váltják
egymást, néha összeadódnak, attól függően, hogy a közeli vagy /és távoli
környezetben milyen átalakulások történnek. A mezők fékezik az energia szabad
áramlását, eltérítő torlaszokat képeznek, és a magukon átengedett fékezett áramlással
csökkentik a tér viharait. Az egyenletes áramlás azonban a környezeti hullámoktól is
függően nem egyenlő az élet folyamán. Nemcsak a növekvő, majd csökkenő, a 37-es
ábrán és az utána, a gabonakörökön, a 44-es ábrán is bemutatott élet-kiflire kell
gondolni, hanem arra is, hogy az idő haladási iránya a mezők tömegének és a
kiterjedésének a növekedését is meghatározza. A növekvő tömegű, fiatalnak számító
mezőkben a tömeg és ezzel a változás sűrűség folyamatosan gyorsul. Ez a gyorsulás
néha nemlineáris, amikor meg-meglódul. Ilyen körülmények között a mezőkben élő,
alszerveződések tömeg növekedése egyre nagyobb ritmusú változást kényszerít ki. Az
időegységre jutó eseményszám a szakaszosságától és a nemlineáris időszakaszoktól
eltekintve folyamatosan növekszik. Az élőmezők alkalmazkodó képessége véges, az
élet elmúlása éppen ez miatt következik be. A nemzedékváltás kiutat, alternatív
folytatási lehetőséget eredményezett, mert az új nemzedék mindig a már gyorsabb
alapról, a már megváltozott, de nekik természetes körülményekről indul, de a
lehetőségük nekik is korlátozottak. Ilyenkor ismételt nemzedékváltás következik be.
Az idő gyorsulásához ilyen szakaszosan alkalmazkodunk emberöltőkön,
életszakaszokon át, fejlődünk az egyszer majd fénylényként is megélhető változóciklus
felé. A bolygónkból egy idő múlva Jupiterszerű nagy gázbolygó válhat, ha a
Naprendszer fejlődési hasadékát, az életterét (gyűrűjét) védő bejárathoz kerül.
Kétségtelen, hogy a bolygók csavarmenetszerű időspirálon egyre távolabb kerülnek a
szülőanyjuktól, a Napjuktól és az időspirálok kerületén, a bejáratoknál nemzedék és
őrségváltás történik. Ha a Jupiter, a Szaturnusz és a Neptunusz tovább távolodva a
Naptól önálló csillaggá válnak, a bejárat védelmét átveheti a Mars vagy a Föld, és
megkezdődhet a gázbolygóvá alakulás.
A terünk uralkodó sugárzója, a Nap által meghatározott, - de a napgyermekek, - a közeli
bolygók részecskéi által is befolyásolt felségterületen szerveződünk. E szerveződést a
távolabbi rendszerek kismértékben váltakozva és periodikusan még finomabban módosítják.
A hatáseredőket, a hozzánk sokkal közelebb lévő, a kisebb környezetben élő, változó mezők,
emberek, állatok, növények, és a még közelebb, bennünk élő kisebb változó mezők is
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befolyásolják. Nem a távolság számít e befolyásban, hanem a távolság és hatóerő, a
részecskesűrűség, azaz a hatásérvényesülése. A valódi módosító a hatóanyag, a tulajdonságot
módosító eredők helyben érvényesülő hatás aránya. Ez az, ami az életet ennek a változása
szerint befolyásolja.

Az időtelés és az időjárás:
A természet időritmusa és a Gergely időnaptár lineáris időritmusa nem egyezik:
Úgy tűnik, hogy a lineáris időtelésre, a napok telésére, azaz a Föld saját forgására alapuló
Gregorián Naptár napi ritmusa nem mindig egyezik meg a nap körül keringő bolygónk éves
ritmusával. A keringési pálya egy elvi ellipszis, amely valószínűen keringési átlagot jelent. Ez
a keringés azonban korántsem azonos pálya csak átlagos pálya bejárását jelenti, és ezért a Nap
körüli éves keringésként megadott statisztikai idő a részletekben, valószínűen az eltérő
életakadályok, a bolyongás miatt sokszor nem helytálló. Feltételezhető, hogy az időjárás és az
idő telése a Földbolygó által ténylegesen bejárt pálya szerint alakul, amelyet helyesebben
jelenít meg az égitestek egymáshoz viszonyított mozgására alapuló, azokkal szinkrón
eseménynaptár. Ezzel azonban kiszámíthatatlanná tennénk az időt, és az egyik hét hosszabb
lenne, mint a másik. A tavaszi és őszi napéjegyenlőség ritmusa is változhat, valamint a
napfordulók időpontjaiban is lehet némi eltérés. A Pünkösd, a Húsvét, a jelentős
téresemények, időhatás felületi kereszteződések, a bolygók kellő szabálytartása esetén
valószínűen mindig azokra a napokra esik, amikor a Föld azonos, analóg pályaszakaszon jár a
Nap körül. Nem szükségszerű, hogy a ma használt naptár statisztikai átlagra alapuló ritmusa
megegyezzen ezekkel a valódi ritmusváltozásokkal. Az eltérések természetesek és
szükségszerűek. Mivel ezeket a pályákat meghatározó, a helyüket egymáshoz is egy
határértéken belül állandóan változtató környezeti bolygók, kisebb nagyobb szervezetek és
csillagok, a Nap testvérei és rokonai egymáshoz viszonyított térhelyzete is némileg és
állandóan változik, ezért a Föld keringési pályáját, a bolyongását meghatározó hatás és
irányváltoztatások időbeli ritmusa sem pontosan állandó. A pályáról kitérülő, túllendülő
bolygóra ható visszatérítések akkor következnek be, amelykor a környezeti dominancia a
hatáserőségében megváltozik. (Ez az emberi mezőknél, és valószínűen minden élő mezőnél
hasonlóan működik). A tömegből fakadó tehetetlenség és túllendülés miatt ez mindig késve
következik be, amelykor a hatáserősség növekedése a bolygóban már feszültséget generál. A
feszültség addig nő, amíg a pályamódosításra kényszerítő erők el nem érik a pálya
módosulását, és ennek megfelelő, a feszültséget csökkentő bolyongási irány ki nem alakul.
Az élő mezőkből a mezőben keringő, a korábbi domináns befolyásolóból származó
hatásoknak, részecskéknek ki kell kerülniük, a hatásukban meg kell gyengülniük ahhoz, hogy
az újabb meghatározó módosító hatás nagyobb feszültség növekedése nélkül
érvényesülhessen. A gyermekre ható nevelés csak akkor lesz eredményes, ha a káros irányba
hatás és a feszültség növekedését eredményező befolyás szintje a pozitív irányba segítő hatás
energiaszintje alá csökken. Ez a bolyongó mezőknél is hasonlóan működik. A mező áramlási
tehetetlenségét, a benne felhalmozott korábbi hatások (lendület) érvényesülése határozza
meg. A sport és a mozgás, a változás növekedése az áramlásoknak a felgyorsítását és a káros
hatásoknak a mielőbbi eltávozását eredményezi. Az áramlásélénkítésnek itt van egészség és
életvédő lehetősége. Bármi, ami megakadályozza a káros hatások befolyásának a
növekedését, bármi, amely meggyorsítja a káros hatást okozó részecskék negatív hatásának az
eltávozását az élet és a változás megmaradását segíti, az életszerveződésként ismert nagyobb
rendezettséget támogatja.
Az időtelés és az időjárás a Napja körül keringő bolygóknál és minden élő mezőnél a
tényleges hatáshelyzet szerint alakul. Ha valamely a környezetben lévő befolyásoló mező,
(rokon, hozzátartozó, de lehet idegen is) dominanciája, befolyási aránya megváltozik, ez a

57

növekvő befolyása miatt a hatásarányokban, a tulajdonságokban is nagyobb módosító részt
fog képviselni. Ha a feszültség növekedése, a taszító hatás felé módosul a térerő, akkor a
mezők a kisebb feszültséget eredményező irányba fognak elmozdulni. A mezők reakciója
ilyenkor a statisztikai pályalehetőségtől eltér, és az érvényesülő hatáseredők szerint fog
alakulni. A bolygók keringése a valóságos hatáseredők szerint meghatározott bolyongást
váltja ki. A cikk-cakkokkal tarkított bolyongó pályákon a térerő és a változás nem lineáris, az
a környezeti hatásváltozásokhoz harmonikusan és dinamikusan is igazodik. Ha a Naphoz
képest külsőbb határrétegekbe jut a kilengő bolygó, akkor a változás ritmusa csökken, a
Földre jutó hatásarány domináns rendje egy kicsit megváltozik. Mindig azt a tulajdonságot
erősítő hatás növekszik meg, amely környezeti mezőnek a dominanciája, befolyása növekszik.
Az emberi élőmezőknél, az erdő fáinál hasonlóan. Ha egy közeli rokon, vagy idegen túl közeli
befolyásoltsága erősödik, ez a mezők, az élő szerveződések jelen állapotaként is értelmezhető
tulajdonsági eredőjét is módosítani fogja. Ha pozitív, azaz a változást a nagyobb szimmetria
felé segítő hatás erősödik, a feszültség és a változás is csökken a mezőkben, az élet
lehetősége, a megmaradás lehetősége meghosszabbodik. Ezt az életet, a megmaradást segítő
jóként, jó hatásként értelmezzük. Tehát a relatív változásokban az irány és a
tulajdonságváltozás akkor eredményezi az élet meghosszabbítását, ha az a kisebb
feszültséghez és ezzel az időben tartósabb létezéshez vezet. A mezők életének a hossza, a
szerveződési idő azonban az eseményektől függő. Akkor élhetnek meg a mezők, a genetikai
program által keretet biztosító lehetőségben a legtöbb változással járó életet, ha a mindennapi
változásuk magas harmóniát, de kellő vitalitást megőrző sok pozitív kilengést tartalmaz. A
szerveződési egyensúlyt vesztő mezők élet és változási folyamata megrövidülhet akkor, ha a
kilengéseik túl nagyok és szélsőségesek, ha a feszültség növekedése a feldolgozó képességet
tartósabban meghaladóra erősödik. Azok a szélsőséges változásokat is feldolgozni képes
mezők, amelyek időnként nagyon nagy feszültségig vihetik a szerveződésük és ezzel a
környezet változását, az élet, az ellenhatás megmaradása szempontjából a lehetséges fejlődési
szélsőségeket jelentik. A megváltozó környezeti körülmények között ezek a szélsőséges
feszültségtűréssel rendelkező mezők lehetnek a túlélők, azaz a faj genetikai állományát a
jövőbe átmentő szerveződési lehetőségek. Az ilyen változó mezőket, emberi tulajdonságokat
hamar és ösztönösen felismerő, érzékeny intuícióval rendelkező nők, a magas kockázat
ellenére szívesen választják az ilyen férfiakat társul. Ez Jung felismeréseit erősíti.

Hegemónia és biodiverzitás:
A fejezet a lokális keveredés csökkenése, elégtelensége esetén kialakuló, pangó állapot
kialakulásáról, a rákról szól. Ha a keringési rendszerekben szimbiota kapcsolatban élő
valamely alszerveződés, a szükséges együttműködés helyett hegemonisztikus
egyeduralkodásra tör, és nem illeszkedik elég harmonikusan a nagy rendszerhez, az
együttműködést megtagadó túlszaporodhat, de ezzel a gazdaszervezetét tönkretéve végül
halálra ítéli magát. A vírusok ehhez képest játékos szerveződések, akik csak dolgoztatják,
kizsákmányolják a sejteket, de azáltal, hogy a nekik szükséges anyagot megtermeltetik, még
nem ölik meg a gazdát. A rák és az ember ennél butább, hiszen a vírusokkal szemben a
gazdához kötött, nem telepedhetnek át a kihasznált, kizsákmányolt szervezetekről
alkalmasabb gazdaszervezetre.
A rák az együttműködési díszharmónia következménye. Ha bármely rendszerben, az élet
szövedékes, de együttműködésre és teherelosztásra szakosodott hálójában, valamely
szerveződés megváltoztatja a rendszer változási harmóniáját, akkor ott az energia
igényszinkron áramlása zavart szenved.
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Ha a Föld, vagy bármely más mezőt a központján átvezetett átmérőkkel háromszögekre, vagy
kúpokra bontunk, akkor olyan piramisszerű alakzatokat, térszerkezeteket kapunk, amelyekben
az energia a piramisok csúcsa, a tömegközpont irányába áramlik.
Emeljünk ki egy mezőkúpot, egy életpiramist a mezők rendszeréből:
Ha az energia áramlása az egyre nagyobb sűrűség felé halad, akkor a
mezőkben a tömegközpont felé.
18. ábra Az
életpiramis és
határrétegei:

Csúcsragadozók, és
az ember helyes
aránya.
A csúcsragadozót
eltartó élőtömeg
aránya l, állatok,
zöldségek és
gyümölcsök.
A növényi
szervezetek és a
bioflóra aránya.
A növényi
szervezetet tápláló
kisebb energiaszintű
élőtömeg aránya.

Az élet piramis olyan táplálékláncnak tekinthető, amelyben az energia viszonylag egyenletesen, a
fejlődési időutat, életspirált követve, de valójában sűrűsödő és ritkuló hullámokban vonul a csúcs, a
tömegközpontok felé. A csúcs felé egyre bonyolultabb élő rendszerek találhatók, amelyek az alsóbb
szinteken élő kisebb energiaszintű, hamarabb felbomló, hasonló sűrűségű táplálékot fogyasztják. Az
alsóbb szintek élőtömege rendszerint nagyobb, és az energiát és hatásokat adó tömeg eltartó képessége
határozza meg a felsőbb szinteket fejlődését, és a felettük álló még bonyolultabb lényeknek az eltartó,
ezzel a fejlődési képességet. A rendszer tehát összefügg, mert a legfejlettebb réteg csak együtt fejlődhet.

Ha a mezőnk határrétegeit berajzoljuk, a piramis is olyan réteges szerkezetűvé válik, amelyen
az alsó szinteken élő, változó nagyszámú lény tartja el a felett lévő lényeknek a mennyiségben
mindig kisebb létszámú, de a tudatban, vagy a változás sűrűségben fejlettebb kisebb számú
seregét. Az alsóbb energiaszintű szerveződések élőtömege mindig nagyobb, és rendszerint
gyorsabban szaporodik, mint a felsőbb nagyobb energiaszintű és nagyobb bonyolultságúaké,
mert valami állandó veszteség az élő rendszereknél is kimutatható. A Bolygókról, mezőkről
visszaverődő, kiszóródó energia a mezőn kívül hasznosul, amely a mező számára veszteség.
Akkor is gond keletkezhet, ha egy kieső flóra miatt az áramlás valahol helyileg felgyorsul,
mert idő előtt és nem a szükséges átalakulással ér a következő rétegbe. Ez szervezési
(organikus) zavart kelt. Az ilyen felgyorsulás a következő rétegekre feszültség növelőként hat,
mert túlfejlődnek a környezethez képest. Akkor is nagy a zavar, ha valamely alszerveződés
sztrájkba kezd, szűkíti az átáramlási keresztmetszetét, és a rá háruló átalakítás helyett
torlaszolja, feltartóztatja az energia áramlását. Ekkor a környezet áramlási harmóniájának az
elrontásával kelt feszültséget, vagy a hegemóniára törekvése miatt, az általa túl nagy
mennyiségben a környezetre terhelt monokultúrás végtermékek kibocsátásával. Ha elégtelen
egy lokális terület, változással történő ellátása, ez következményként helyi energiaellátási
zavart, együttműködési zavart, izomgörcsöt, az emberi szervezetben tartóssá válva reumát
válthat ki. Ha egy szerveződés aránya túl naggyá vagy monokultúrává válik, akkor a
környezetre tartós terhelést vált ki, amely a szervezetet, testrészt az élő környezetet
megbetegítő okká válhat.
Az ember helye e rendszerben most a történelmi idő által meghatározott csúcson van, de ez
csak a bolygónyi mező alszerveződésein belüli piramiscsúcs. Csak akkor maradhat stabil a
rendszer, ha minden réteg áramlása viszonylag kiegyenlített és a neki feladott élőtömeget nem
használja fel maradéktalanul az organizációra. Az ember azonban telhetetlenné vált, nemcsak
az alsóbb szinteket zsákmányolta ki, hanem a számára szükséges élőtömeg túltenyésztésével,
túltermelésével kevésbé együttműködő monokultúrákat alakított ki. Az alsóbb szintek
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tartalékait feléltük, ma már a jelenben érkező foton energiát fogyasztjuk, és ha ilyen ütemben
szaporodik az emberiség, hamarosan a még be sem érkezett részecskék fogyasztásával a jövő
felélését is befejezzük. Ez azt jelenti, hogy most-már nemcsak az alsóbb szintek által
felhalmozott készleteket fogyasztjuk, hanem azok tartalékait, a Föld nyersanyagkészletét is
kihasználva, már a múltban felhalmozott készleteket is elfogyasztottuk. Már a térenergiára fáj
a fogunk, arra a még a Földön sem beépült energiára, amely még nem a miénk. Ez
eladósodást kelt, egyre nagyobb energiakölcsön igénybevételét, amelyet nemsokára kamatos
kamattal kell visszafizetnünk. A fizetési idő közeleg, a diszharmonikus lénnyé váló embernek
hamarosan fizetnie kell. A kérdés az, hogy ha már mindent feléltünk, a környezetünkben, az
életünkön kívül miből és mivel fogunk fizetni??? Az egyetlen fizetés a szervezetünkben
felhalmozott részecsketömeg,a bennünk lévő változtató képesség, amelyet csak kölcsön
kaptunk. Miközben a Föld határfelületei kinyíltak, és Gaia bőkezűen szórja az energiát, az
ember változatlanul pazarol, tékozolja a teljes életpiramis és Gaia energia tartalékát.
A mezők határrétegei piramis rendszerű energiaáteresztő szűrőket képeznek. Egy lokális
rendszer akkor működik a legsikeresebben, a legharmonikusabban a leghosszabb ideig, ha a
piramisrendszerben egymás alá rendelt táplálékláncban, az energia átbocsátásban magas a
harmónia. Ez nem statikus, hanem dinamikus harmóniát, áramlási szimmetriát igényel.
A 19. Ábra egy tetszőleges táplálékláncot képező piramis különböző szintjei között
megvalósuló áramlási harmóniát mutatja be. (A képet az élet alapjaiból vettük át).
Az életpiramist képező tápláléklánc magasabb szintjein átáramló
energiának mindig szinkronban kell állnia az alsóbb szinteken
átáramló energiával. A felsőbb szinten állók élete attól függ, hogy
az alattuk lévő eltartók elegendő energiát áramoltatnak e át
magukon, amely az oldalirányú veszteséggel együtt maximálja a
folyamatosan elhasználható energiát. Mivel az evolúció lineáris
időszakaiban, vagy/és a nemlineáris eseményekben energiatartalék
is képződik, ezért az átmeneti többlet igényt a tartalék pufferből
kivett többlet megoldja. E tartalékot azonban nem szabad feltöltés
nélkül teljesen kihasználni, mert ezek kimerülése krónikus energia
hiányhoz, inflációhoz, általános energiaválsághoz vezetnek.

A lokálisan zárt rendszerben a piramisok egymás mellett, egymásba átérve, egymást átfedve
egy összefüggő rendszert alkotnak, amelyek oldalirányú vesztesége egy másik életláncot
bemeneti energiával láthat el. A zárt rendszerben ezért nincs látszólag energiaveszteség, mert
a veszteség nagyobb része oldalirányban is hasznosul. A veszteség nélküli lokális rendszer
azonban csak idea, a valóságban minden rendszer vesztesége a környezetet táplálja. Ha ez
nem lenne, az élet kellő változatossága, a veszteség nélkül hatalomra, csúcsba jutó
szervezetek túl nagy hegemóniába kerülését váltaná ki. A nagyobb változórendszerek, a
bolygók és a csillagok is veszteséggel működnek, amelyek veszteségét a környezet
hasznosítja és mérsékeli. Ez a kölcsönható rendszer, a szomszédok veszteségére alapul, és a
mező valódi változási lehetőségét, a saját veszteségének és a környezet veszteségének az
aránya határozza meg. Ha a lokális rendszer változása kiáramlási többlettel, azaz veszteséggel
jár, csak idő kérdése, hogy mikor merül (inflálódik) annyira le, hogy a változása és az
anyagcseréje ellehetetlenül. Ha viszont nagyon lemerül, és a vesztesége miatt tartósan
energiahiányossá válik, a környezeti többletből, a nagyobb életnyomásból a vesztesége
hamarosan pótlódik, és a mező ismét feltöltődik. A lemerülés és a feltöltődés hullámzó,
kisebb nagyobb konjuktúra-ciklust eredményez. Ez a lokalitás a piramis rendszer és a
tápláléklánc, a teljes kölcsönható-rendszer egymás melletti szintjeinél is érvényes.
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20. ábra:
Az életpiramis
környezetében a
veszteség is hasznosul

Az egymás mellett és egymásba nyúló kölcsönható változási piramisrendszer
a gömbszerű mezőket képez, amelyekben a veszteség is magas szinten
hasznosul. Az ilyen mezőben keletkező változások impulzusaiban felbomló
anyag részecskéi ekvipotenciális gömbfelhőket alkotnak, amely a változás
helyétől tágulva, távolodva csökkenti a mező energiaszintjét, növeli a
veszteségét. E veszteség jelentős része azonban a környezetben lévő más
mezők veszteségét képező részecskékkel ütközik, amely részben visszatartja,
részben pótolja a lokális veszteséget. Ha egyensúly áll be a veszteségben, az
anyagcserében, a változással járó konjuktúraciklus sokáig fennmaradhat. A
mezők a nemlineáris eseménykor kölcsönkapott energia adag feldolgozását
lassabb lineáris evolúcióban végzik, amely a túlgyorsuló belső változás
következményeként kiáramlási többlethez, veszteség növekedéséhez,
inflációhoz vezet.

A térben valamely mező körüli veszteségből a környezetben fejlődő mezőben, aszteroidában,
üstökös magban összegyűlt energiaadag a nemlineáris eseményekkor energiakölcsönként
felélénkíti az eltalált mező (lokális rendszer) változását, energiát ad a szintek közötti áramlási
többlet kialakulásához, az élet működéséhez. Ez az energiaadag ismét felhúzza a mező
biológiai óráját. A változás akkor folyhat a legtovább, ha a szintek közötti anyagcsere
fékezett, kiegyenlített és nem pillanatszerűen egyszerre, robbanásszerűen történik, hanem
időben elnyújtva, az adók és a kapók által is megérthetően következik be. E változás során a
mezőben lévő táplálékláncok, határrétegek (életszférák) piramiscellák között is
konjuktúraciklusok alakulnak ki, amelyből a rendszerben lévő energia szintje hullámozni
kezd. Az egymás mellett és felett lévő cellák, az egymásba érő tápláléklánc szintek
feltöltődnek a környezeti többlettől, és lemerülnek, ha a környezetben hiány alakul ki. A
hiány, az infláció és a többlettel járó fellendülés, a konjuktúra körbejár, folyamatos
energiaszint hullámzást eredményez.
Fókuszáljuk a figyelem objektívját egy szint változására, hogy mitől függ, és a környezethez
képest miképpen változik. Ha valamelyik piramisszinten, határrétegben kicsi az átbocsátási
keresztmetszet, azaz kevés számú egyed hasznosítja, és folyamatos továbbítás helyett,
túlságosan is magába zárja, a továbbadás helyett oldalirányba a testvéreihez eltereli a szintre
került energiát, akkor az adott szinten energiaszint növekedés, gazdagodás, konjuktúra
fellendülés, az adott szinti élőlények elszaporodása várható. A kisebb keresztmetszetű szinten
nagyobb energiaáram sűrűség alakul ki, és az energiabőség a környezet táptalaján
felvirágoztatja az adott szint lényeit. Az átáramló energia akadályozása, torlása az adott szint
élőflóráját működteti. Ha kicsi az akadályoztatás, akkor az átáramlás gyors, a fellendülés
rövid idejű. Ez akkor lehetséges, ha kicsi a környezeti energianyomás, vagy nagy a réteg
áramlási keresztmetszete, azaz túl sok alanyból áll. Ha úgy szaporodik el egy szint
élőközössége, hogy a szinten felhalmozódó energiatömeg időegységre jutó növekedése több
mint a környezetből beáramolható többlet, akkor a szint a tartalékainak a felélésére,
lebontására kényszerül, majd energiahiány, infláció alakul ki. Ez esetben az adott szint
változása a környezettel nem harmonikus. A legkiegyenlítettebb és ezzel leghosszabb
időtartamú változás akkor lehetséges, ha a környezettel összhangban, de fékezve történik a
változás. Ha fellendülés alakul ki, akkor mérsékelni kell a lendületet, és tartalékokat kell
képezni, ha pedig csökkenés a tendencia, akkor a tartalékokkal kiegyenlítettebbé lehet tenni.
Az élet maga a változás, tehát a teljesen kiegyenlített anyagcsere csak idea. Az anyagcsere
megszűnése, de a túl egyenletessé válása is maga a változatlanság, a halál. Az egyenletesen
áramló testek mezők egymáshoz képest nem, pontosabban nagyon kicsit változnak, ezért a
mezők közötti energiacsere mérsékelt, kölcsönös érdek alapján működik. A kölcsönadott
lendület, afféle adok-kapok játék, amelynek a fenntartásában a mezők kölcsönösen érdekeltek.
A mérleg azonban globálisan kiegyenlített, és minden szereplő arra törekszik, hogy a
mérsékelt forgalomban ne maradjon veszteséges. A túl sok felhalmozás az életpiramis
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következő szintjeinek az elszegényedését, az életszimmetria, mint időben kiszámítható
folyamat torzulását eredményezi.
A kölcsönadott energia felhúzza a többletet kapó mező óráját, amely addig ketyeg, amíg a
nem teljesen zárt rendszerekből a kapott többlet elvesztése az energiaszintet a mélypontra
nem viszi. Ilyenkor energiahiány áll elő, amely megfordítja az energia homokóráját, és az
addigi kiáramlással lemerülő rendszert egy becsapódó mező energiatöbblete ismét felhúzza. A
lokális rendszert. A mezőt körülvevő ekvipotenciális rétegek, életszférák piramisszinteknek
tekinthetők, amelyek között átáramló energiatöbblet működteti az élőzónákat. Minden
rétegnek, egymás mellett és alatt lévő, összeérő kisebb energiaszintű rendszernek igazodnia
kell a környezetéhez, hogy az ideális változást eredményező átbocsátóképességet alakíthassa
ki. Ha túl nagy torlaszt állít, akkor az energia kikerüli, és a nagyobb átbocsátóképességű
környezeten keresztül áramlik, amely a mező változóképességét csökkenti. Ha túl kicsi
torlaszt képez a környezethez képest, akkor bár sok energia áramlik át rajta, de megnő a
vesztesége a környezet elvonása miatt. Ha a réteg, szint, a túlgyorsuló áramlást kevésbé
gátolja, akkor a gyorsan átáramló energiából kevésbé vehet le tartalékot, keveset tarthat
vissza. Minden mező arra törekszik, hogy a rajta átáramló energia többletből mind jobban
részesedjék, de ezt csak a környezet terhére teheti, mert akár nagy, akár kicsi az
energianyomás, az egymáshoz viszonyított arányok számítanak. Még nagyobb felbontásban
egy szint szerkezetét is ki lehet nagyítani, és megérthető az áramlási differenciák kialakulása.
A viszonylag egyenletes környezeti áramlás ellenére áramlási zavar, diszharmónia alakulhat
ki a lokális rendszereken, szinteken belül, ha az adott szint keresztmetszete, átbocsátó
szerkezete nem egyenlő, nem homogén. Ha differenciált a szint, és nagyobb
átbocsátóképességű csatornák kisebb szűk csatornákkal vegyesen kötik össze a környezettel,
akkor a nagyobb csatornákon több (rövidzárlatot, söntöt létrehozó) energia áramlik, a kisebb
keresztmetszetűek energiaárama és ezzel a változási lehetősége csökken. Nagyobb de
lokálisan egymással a szintjeiben összefüggő rendszer akkor működhet tartósan és változási
harmóniában, ha az alrendszerei egymásra figyelő élőréteg szerkezetet alakítanak ki. Egy
ilyen rendszer bármelyik szintjén elfogott, hasznosított energia csak akkor biztosít termékeny,
és folyamatosan energiát adó környezetet, ha bármely szint által hasznosított rész által
átalakított energiája hasonló ütemben kibocsátásra is kerül és a körforgás nincs akadályozva.
A túlzott félelem, a túlzott raktározás az áramlásból kivonódik, és a változási lehetőséget
csökkenti. Téves az a gondolat, hogy a felhalmozás, a túl nagy tartalék növeli a változási
lehetőséget. Valójában a környezeti energiaszintet csökkenti, depressziót és energiahiányt
okoz. A környezet rovására felhalmozott vagyon csak a feszültséget növeli, amely minél
nagyobb, annál jobban a kiegyenlítődésre törekszik. Ez a feszültség növekedés mindenféle
felhalmozás esetén törvényszerű. Pénz, vagyon jólét, technikai fölény, egészségi állapot,
gondolkodási különbség, azaz másság, eltérés, a különbség növekedése esetén. A mérsékelt
különbség az élet mozgatója, tehát az egyenlőség gondolata hibás, de a totális különbség
hatalmas feszültséget szít, kiegyenlítési vágyakat gerjeszt. A túlzott felhalmozás, az
energiaáramlás speciális csatornákban tartása a díszharmóniát segíti, az Univerzumban
érvényes szabályok ellen dolgozik, a biodiverzitás csökkenése irányába hat.
A rendszerek között áramló energia többlete, vesztesége látja el a tápláléklánc alapját,
amelyek a nagyobb csillagok és a Nap által erősebben lebontott tiszta energiát hasznosítják. A
növények és a közvetlen fotoszintézisre szakosodott lények (részben a mi sejtjeink is képesek
rá) a közvetlen tiszta energiát hasznosítják, és csak mellékesen, az energiaszegényebb
inflációs időszakban használnak a vegetációs tartalékból. A növények tisztaenergia
hasznosítási aránya nagyon magas, 50% feletti. A mikroorganizmusok hatalmas élőtömege, a
Földi bioszféra alsóbb piramisszintjét képezi, amelyek a besugárzott tiszta energiamaradék
nagyobb részét közvetlenül hasznosítják, míg hatalmas tömege a másod és a harmadízben
átalakított energiafélékre szakosodott. Ezek az organizmusok a még nagyobb élőtömeget
képező környezeti energiából, a felhalmozódott tartalékból épülnek fel, ezt az energiát
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alakítják át a mikro-flóra bemeneti energiájává. A szerves anyagokból képződő komposzt és
trágya már többszörösen átalakított újrafelhasznált energia, amelyet a növényzet és a mikroflóra újrahasznosítható komposzttá, más frekvencián változó élőszférát eltartó energiává
érlelt. Lényeges a tápláléklánc piramisainál, hogy a felsőbb szintek élőtömege az alsóbb
szintek által feladott energiából és a közvetlen környezeti veszteség hasznosított részből, az
oldalveszteségből fedeződik. A közvetlenül nem hasznosított, a körforgásból ki, vagy/és az
anyagtartalék raktárakba került leülepedő anyag, a korábbi mezőbe érkezett, befogott többlet,
idő alatt felhalmozódott tartalékát képezi. A túlságosan egymásba préselődött ionos
szerkezetű anyag hatalmas energia és információ tartalékokat képez, de ez a bioszféra
gyorsabban változó anyagcseréjéhez csak kis mértékben használható fel. A korábban
elraktározódott anyag, akár szén, kén, kőolaj, nyersanyag, ásvány, vagy fém, felélése, túlzott
forgalomba hozása, kimerítheti a tartalékokat. Ha a sokmilliárd év alatt felhalmozódott
tartalékokat feléljük, az energiaínséges időszakban a pufferolási lehetőség elvész, a
kiegyenlítődés helyett az energiaválság elmélyül. Mivel a forgalomba került tartalék
megnöveli a mezők belső változását, ezért a környezethez viszonyított impulzusarány is
megváltozhat, amelynek a következtében tartós kiáramlási többlet keletkezik. Ilyen
alkalomkor, a külső térből érkező részecskék által addig a mezők felületére szorított
határfelületek, mezőszirmok a belső kiáramlási többlet miatt felnyílnak, és a lokális
rendszerek energiavesztése megnő. A be és kiáramló energia arányának a megváltozása
megfordítja a mező óráját, és a kiáramlási többlettel a mező átmenetileg öregedni kezd. A
mező lokális rendszerébe épült energia kiáramlási többlete miatt az energia mennyisége ettől
kezdve a külső térhez viszonyítva csökkenni kezd. A mezők ilyenkor magot nevelnek, és
felkészülnek a genetikai állományuk átmentésére, megújítására.
Ha a mezőkben infláció, energiaszint csökkenés alakul ki, az addig kiegyenlített forgalom a
negatív (inflációs) várakozás miatt még jobban lecsökken és a mezőn belüli szintek, rétegek
teljességét érintő globális infláció, energiaválságként megjelenő anyagcserehiány alakulhat ki.

Összefüggés a táplálékként elfogyasztott információs anyag feldolgozása és
a környezet szennyezés között.
A szerveződések bemeneti és kimeneti energiájának arányosnak kell maradnia, különben a
viszonylag egyenletes változás lehetősége elvész. Ha a bemeneti, vagy/és a kimeneti energia
aránya megváltozik, a szerveződésben és az energia áramlásában zavar támadhat. Ha az arány
a kevés bemeneti és kevés kimeneti felé, tehát arányosan változik, a mező változása csak
lelassul. Ha mindkettő gyorsul, az összhang még megmaradhat, a mező felélénkül, magasabb
ritmuson éli a változásban dúsabb életét. Rögtön megváltozik azonban az élőmezők életesélye
akkor, ha alacsony bemeneti szint mellett a kimeneti energiát nem csökkenti. Ekkor nemcsak
lelassul a változás, hanem elhalhat. A negatív irányú változás elégtelen életfolyamathoz, a
funkciók csökkenéséhez vezet. Az organizáció, a szervezettség, amelynek a célja az összhang,
a harmonikus változás fenntartása zavart szenved.
Nagyobb zavart eredményez, ha az időegységre jutó bemeneti energia aránya olyan magasra
szökik, hogy azt a mező nem képes azonos idő alatt feldolgozni. Ekkor a mezőn belül alakul
ki a torlódás, a feszültség növekedés. Ez áramlási, keringési zavarokat kelt, és a mezőket
megbetegíti, tartós fennállása esetén korai elhalálozást eredményezhet. A mezők halála, mint
szerveződések megszűnése a legtöbb esetben ez miatt következik be. A bejutó információból
kevésbé veszélyes az, amelyet a mező már ismer, amelyet be tud azonosítani, és fel tud
bontani. A nagyobb veszélyt az idegen, a szerveződés által még nem ismert kombinációjú
hatóanyagok jelentik. Ha rövid idő alatt, túl sok ismeretlen hatóanyag összetételű információ
kerül egy szervezetbe, amelyet a fogyasztó rendszer nem tud feldolgozni, időzavar támad, a
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feldolgozás lelassul, a mezőben jelentős feszültség halmozódhat fel. Ha az időzavar
nemlineáris esemény miatt felfutó feszültséget kelt, a mező szerveződése a káoszba fúl, és a
mező összeomlik és meghal, vagy magasabb energiaszint esetén felrobban.
Nézzük meg a megismert aspektusok felől, hogy mi történik egy élő mezőben, ha
folyamatosan a feldolgozó képességét meghaladó idegen információval bombázzuk, ha az
immunrendszerét, a tűrőképességét tartósan csúcsra járatjuk:
Túl sok és idegen változást az egyidejűleg megváltozó élelmiszerek, a környezeti anyagok,
vegyszerek, a környezet szennyezése és e szennyezés élőhelyre betörése eredményezi. A
táplálék állandóan változó, már genetikailag is módosított hatóanyagokkal bombázzuk az
immunrendszerünket. A kozmetikumok, a mosószerek a festékek és a hígítók, a rovarmérgek
és a növényvédő, mosó és gyógyszerek egyre újabb hatóanyag tartalmú kombinációival
terheljük a környezetet és a szervezetünket. Olyan nagymennyiségű változást próbálunk meg
igen rövid idő alatt feldolgoztatni, amelyre az immunrendszerünk már nem képes. Az
immunrendszerünk valójában a belsőnkben élő alszerveződéseinknek azt a piramisszintjét
jelenti, amely a bejutott idegen információt, hatóanyagot, élelmiszert, zajt felbontja, kielemzi
és feldolgozza. Ha túl sok az idegen rész a feldolgozás lassul, zavart szenved. Ha nem
hagyunk elég időt a részecskéinknek a dolgok megértésére, megtanulására, a szükséges
ellenanyagok készítésére, a szervezetünk egyensúlya eltolódik, valamelyik szervünk biztosan
megbetegszik. Az immunrendszer tartós túlterhelése esetén rendszerint az a szervünk
betegszik meg, amely a legnagyobb tartós túlterhelést kapja, vagy/és amelyik éppen a
legkisebb egyensúlyban, díszharmóniában szerveződik.
A legnagyobb veszélynek az emésztőrendszer van kitéve, a gyomor, a bélrendszer és a
méregtelenítő máj, a vesék. A szervezet jelentős része folyamatosan kiszolgálja ezeket a
szervezeteket, olyan hatóanyagokat, hormonokat készít, amelyek e szervek munkáját,
információ és hatóanyag feldolgozását, lebontását segítik. A segítség az áramlási egyensúly
helyreállítása érdekében hatalmas szimbiota rendszerben segíti a részecskemezőnk kolóniáit,
a nagyobb energiaszintű szervezetünk egyensúlyát, változási harmóniáját.

A cukorbetegség és az emésztési táplálkozási zavarok:
A Máj sokféle sejtje különböző, az anyagok lebontását segítő hatóanyagokat, hormonokat
készít. A Langers szigetek, pl. inzulint készítenek, a túl nagy mennyiségben fogyasztott
cukrok és szénhidrátok közömbösítésére, felbontására, vagy és éppen a túl hirtelen felbontás
csökkenésére vagy a túlzott felhalmozódás kivédésére. Ha a figyelmeztető előjelek ellenére a
fogyasztást nem csökkentjük, olyan túltermelési igény léphet fel, amelyet, az inzulint termelő
szigetek nem képesek ellenanyag termeléssel teljesíteni. Ha a szervezetbe jutó, saját termelésű
inzulinarány csökken, túl rövid idő alatt túl sok energia szabadul fel, díszharmónia alakul ki,
és a sejtek a szükségesnél nagyobb energianyomást, feszültséget és nagy cukorterhelést
szenvednek. A túl nagy feszültség megterheli az egész szervezetinket, magas vérnyomás,
hajszálérrepedések, korai vakság, sejtvérzés alakulhat ki. Az inzulin feldolgozó képességet
egy biológiai óra működteti, amely csak az óra ketyegése szerint tud termelődni. Valamennyi
túlterhelést a rugalmasságuk elvisel, de a tartós túlterhelésre kimerülnek. Ha negyven év alatt
felhasználjuk az életre szóló inzulintermelésünket, ne csodálkozzunk, ha ezután
cukorbetegségben megbetegszünk, és idegen inzulinra szorulunk. Ha tartósan túlságosan
magas energia tartalmú táplálékot fogyasztunk, és a tartós túlterhelés miatt idő előtt
kimerülnek az ellenanyagokat képező pl. inzulint termelő sejtjeink, akkor a saját termelés
csökkenése miatt idegen import inzulin bevitelére szorulunk. Ez azonban nem mindig áll kellő
mennyiségben készenlétben, adagolási és felhasználási diszharmóniák mellett egy olyan ennél
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sokkal nagyobb zavart hoz létre, hogy könnyen felboríthatja a korábban egészséges
arányokkal működő, de tartósan túlterhelt szervezet emésztő rendszerét. Ha olcsóbban
importból fedezhető az inzulin, az ennél drágább, de a készítő sejteket folyamatosan
foglalkoztató, azok utódait munkával, energiával és életlehetőséggel ellátó sejtek leszoknak a
termelésről. Ilyenkor átmenetileg munkanélkülivé válnak bennünk a változás
együttműködésére szerveződött részecskék, alszervezetek, tartós nélkülözhetőség esetén
feleslegessé válnak és kihalnak egyes szolgáltatók és egymásra épülő szakmák, mint a
társadalmunkban a cipészek, a tímárok és a vargák, vagy a szűcsök, akkor a rájuk alapuló
egész alátermelő bőripar, és felsőbb fogyasztói piac is elsorvad, széles sávú munkanélküliség
és foglalkoztatási ellátatlanság fog kialakulni. Minél olcsóbb idegen hatóanyagokkal
helyettesítjük a saját termelésű hatóanyagok termelőit annál jobban kikapcsoljuk őket az
együttműködési lehetőséget adó körforgásokból, a megélhetésekből, az érvényesülési
lehetőségekből, a közös célokból.
Hasonlóan túlterheljük a vesénket, a belső elválasztású szerveinket. Célszerű lenne kiemelni a
szervezetből, a cukor szinten tartására szakosodott inzulintermelő, szabályozó rendszert, hogy
akkor ezt rendbe hozzuk. Csak hogy az egész rendszer egy összefüggő egységet képez,
amelyhez nem lehet úgy hatóanyaggal hozzányúlni, hogy azzal máshol valaminek a
harmóniáját el ne rontsuk. A mellékhatások néha nagyobb baj forrásai, mint az alapbetegség,
és a szervezet egészének az egyensúlyát tovább csökkentik. Miközben idegen inzulinnal
becsapjuk az inzulin mennyiségét ellenőrző rendszerünket, amely, ha azt észleli, hogy
elegendő van a vérben, többnyire parancsot ad a termelés csökkentésére. A következmény a
saját inzulintermelés rövid idő alatti leállása, majd az ellátatlan termelők és családjaik
végleges ellehetetlenülése, más világba költözése, felbomlása, megszűnése lehet. Hasonlóan
számos helyen becsapjuk a többszörös ellenőrzést és visszacsatolást is értő
immunrendszerünket, és utána csodálkozunk, hogy a gyógyítás ellenére romlott az állapotunk.
A Folyamatról az Aspektus 2-ben, a Sík és a tér című könyvben több információ található

A heliobakter megtelepedésével járó belső hegemónia kialakulása.
A bemeneti táplálékunk, - amely sokszor túl sok idegen anyagot, kezelt módosított élelmiszert
tartalmaz, - az első fontos szervünkbe, a gyomorba jut. A magas szimmetriában változó
gyomorban nagyfokú, de folyton változó egyensúly van. Hol savas, hol bázikus állapotok
váltják egymást, attól függően, hogy mit fogyasztunk, és annak a felbontásához milyen
hatóanyagra, részecskeállományra, fogyasztókra van szükség. Az egyoldalú, nem elég
változatos táplálkozás, és az étrendünkbe beépült negatív szokások, az élvezeti cikkek tartós
fogyasztása, a monokultúrák kialakulásának kedvez. E monokultúrák már rajtra készen várják
a rendszeres hatóanyag, pl. a kávé beérkezését. Sokféle élvezeti cikket fogyaszthatunk,
amelyek mindegyikére egy-egy felbontó monokultúra fejlődött ki, de ezek a hegemóniába
kerülésükkel elronthatják a gyomor bioflórájának a sokszínűségét, a belső biodiverzitást. A
tartós túlterhelés, vagy túl egyedi monokultúra kialakulása elnyomhatja az emésztési
egyensúlyhoz fontos harmóniát, és az emésztési rendszer tartósabb diszharmóniáját okozva
végleges változást keletkeztethet. Az ilyen kávétáptalajon kifejlődő, az emésztőrendszerben
eredetileg nem honos baktériumok olyan sajátos flórát, táplálékláncot alakíthatnak ki,
amelyek miatt az eredeti flóra nemcsak tartós háttérbe kerül, hanem elnyomottá válik, és idő
előtt kipusztul. Mivel egy élő szervezetbe kipusztuló flórával rendszerint az adott flóra
tápláléklánca is elpusztul, az emésztési rendszer egyensúly ettől rendszerint véglegesen
megbomlik. Nem állítható vissza egy kipusztult flóra a mesterséges bevitellel legtöbbször
azért, mert az őt tápláló kisebb energiaszintű flóra pótlása elmulasztódik, vagy ellehetetlenül.
Ha egy tavat be akarunk telepíteni hallal, akkor először nem a halat kell a vízzel már feltöltött tóba
tenni, hanem füvet, szénát és trágyát. Ebből kialakul az alapkultúra, amelyet a differenciálódásban
másoknál gyorsabban kifejlődő planktonok fogyasztanak, és felépül a széles spektrumú, kellően
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sokszintes, változatos tápláléklánc, és csak ez után szabad a halakat betelepíteni, amelyeknek a
rendszer magasabb szintjére kerülő, nekik hatásokat és energiát is feladó plankton a fő táplálékuk. A
hal, a sajátos halízét és halszagát éppen az elfogyasztott planktontól kapja.

Ráadásul egy új monokultúrás flóra megtelepedése más következményekkel is jár. Pl. a
túlzott kávéfogyasztóknál a kávétápanyagon elszaporodó heliobakter, olyan sikeresen
differenciálja a vele kevésbé együttműködő képes környezetét, a gyomor flóra által feltárt,
feladott részecskéket, hogy a saját gyarapodása érdekében nála kisebb sűrűségű végterméket,
gáz állapotú részecskemezőket bocsát ki, amelyek miközben nagyobb életnyomásra kerülnek,
elgázosodnak, felfújják az emésztő rendszert, és a táplálék folyadékkivonását is csökkentik. A
heliobakter által kibocsátott hatóanyag, ürülék, (mint egyedi vegyi anyag) megtámadja a
bélrendszer emésztőbolyhain élő vízfelszívó, tápanyag hasznosító bélflórát, és ellehetetleníti a
munkájukat. A táplálékot most-már csak rosszul lebontó szerveződések termelését ezért a
szervezet esténként, az elhúzódó munka miatt nem állítja le, amely tartós éjszakázás, a
folyamatos túlterhelés hosszabb távon emésztőszervi megbetegedést, a vastag, vagy
vékonybelet, esetleg a gyomrot érintő folyamatos jelenléte rákos folyamatot vált ki.

Nézzük meg az új aspektusból, hogy minek tekinthető a rák és hogyan alakulhat ki:
Ha a szervezetben a feszültség nő, a keringési rendszerek egyre kisebb harmóniában
működnek. Az ellenőrző rendszerek mindig mérik a hatóanyagok egyensúlyának a meglétét.
Ha észlelik valamely hatóanyag többletét, vagy ha hiányt észlelnek (amelyet a statisztikailag
arányokhoz mérik, utasítást adnak a több vagy kevesebb termelésre. Ha többlet észlelnek,
akkor a szükséges aránytól függően vagy arra utasítják a termelésért felelős rendszert, hogy
csökkentse a termelést, vagy/és arra az ellenanyag termelőt, hogy növelje az ellenanyagok
termelését. Ha egy rendszer egyensúlya valamelyik energiaszinten felborul, akkor a
túltermelésbe kezdett monokultúrává (ellenfél nélkülivé) váló, hegemóniába jutott flóra,
sokszor nem reagál a hatóanyag (szaporodás) termelés csökkentésére kapott utasításra, élvezi
a kialakult gazdaság élénkülését, a bommot. Ha külső hatóanyaggal megpróbáljuk
ellensúlyozni, csak annyi érhető el, hogy az őt fékező hatóanyag észlelése miatt tovább
fokozza a termelését.
A rák csak a szervezet részecskéi egy részének a rosszul értelmezett önvédelme.
Ha az időegységre jutó változás túl magasra szökik, túl sok az idegen és megemészthetetlen
információ, a szervezet sejtjei védekezésre kényszerülnek, az új hatások egy részét
megpróbálják kivédeni. Egy teloméráz nevezetű enzim a kromoszóma készlet végre
kapcsolódva őrködik a sejt működése felett. A hatrészes DNS bázisszerkezetű enzim egy
kupakot, teloméra védősapkát termel, amely normál körülmények között a sejtek biológiai
óráját működteti. Minél nagyobb a kupak annál jobban védi a sejtet egy a megszűnését
eredményező nemlineáris eseménytől, a programozott sejthaláltól. Ha ennek a védősapkának
a mérete (egységszáma), -minden osztódáskor kb. 100 egységet veszít, - a túl sok osztódás
miatt (sejt öregedés) túlságosan lecsökken, a sejt, a védőkupakjának a kisebbé válásával egy
nemlineáris találatot, azaz egyszerre túl sok információt kap és megzavarodik, az információ
feldolgozása felborul, káoszba fordul, és a sejt elpusztul. Ha a sejtek még fiatalon túl sok
nehezen feldolgozható hatást, túl sok idegen információt kapnak, a teloméráz észlelve, hogy a
fiatal sejtnek még korai a halála, elkezdi növelni a sejtet védő teloméra védősapkát. Ha az
idegen hatóanyagok, vagy a szaporodásra szóló utasítások továbbra is szakadatlanul érkeznek,
a sejt a sapka növelésével nem áll le. A fogyás helyett megnagyobbodott védőkupak alatt
zavartalanul szaporodó (jól védekező) sejtekben a sejtosztódás állandósul, és magasabb
ütemre kapcsol. A szervezet azonban olyan, mint egy folyó. Nemcsak a víz cserélődik benne,
hanem a folyó is alakul. Változnak a kanyarok és változik a meder, és mindezzel
együttváltozik a környezet is. Mivel a környezet időközben kicserélődik, aktualizálódik, ezért
a túltermelésbe kezdő és csak hagyományos struktúrát termelő konzervatív sejtek

66

környezetükkel történő együttműködése egyre több zavart szenved. Az ó divat szerint
öltözködő konzervatív sejtek egyre kevésbé tudnak a közben modernné váló megújult
környezettel együttműködni. A szervezet ellenőrző rendszere észleli az együttműködési hibát,
hogy az egyik hatóanyag termelő sejt nem megfelelően, kis hatékonysággal végzi a
működését, nem termeli meg a más anyag ellensúlyozásához, közömbösítéséhez szükséges
anyagokat. Ilyenkor a termelés utasítása szokott történni, amely végleg meghatározza a
hegemóniába került sejtek jövőjét. A sejt, miközben tudomásul veszi a termelés fokozására
szólító információt, hatalmas ütemben szaporodni kezd, hogy helyrehozza az együttműködési
hibát. A túl nagy védősapka miatt azonban mivel nem újult meg, nem képes azt a szükséges
korszerűsített anyagot termelni, amelyet a közben módosult ellenanyag közömbösítése
igényelne. Tehát amelyik sejt kimarad az együttfejlődő rendszerben a fejlődésből, leáll a
korszerűsödéssel, az nem lesz képes a szervezetben lévő piac igényeinek megfelelni, és
módosulást, az elégséges szintű mutációs átalakulást, az aktualizálást megszerezni. Hiába
termeli a régen bevált anyagot tucatszám, az csak további zavart okoz. A jóindulatú
túlszaporodás, csak energiát von el, de nem készít olyan káros mellékterméket, amely a
szervezet egyensúlyát felborítaná. A rosszindulatú sejtburjánzás azonban olyan káros
mellékterméket bocsát ki, amely a közben korszerűsödő szervezet módosult egyensúlyát
végleg tönkre teheti. A diszharmónia növekszik, és a ciklusváltásokat kihagyó, folyamatosan
szaporodó sejtek mennyiségileg lelépik a szükséges módosulással, csak szakaszosan
cserélődve fejlődő sejtek tömegét. Ha a folyamatot a környezeti terhelés, vagy /és a teloméra
kupak egységszámának (méretének) a csökkentésével, azaz a biológiai óra sejthalál
utasításának az érvényesítésével nem tudjuk megállítani, a féktelen szaporodás a harmónia
megbomlásához és a gazdaszervezet idő előtti halálához vezet.
A rák és a legtöbb emésztőrendszeri, információs anyagot feldolgozó szervekkel kapcsolatos
betegség tehát a biológiai rendszer terhelhetőségénél nagyobb ütemű idegen anyag,
információs terhelés következménye. A túlgyorsult változás tartós védekezésre kényszeríti a
sejteket, szöveteket. Amely sejtek, alszerveződések nem tudnak megújulni, a kifáradás miatt
kiesnek a versenyből, az ellenfeleik fék nélkül maradva hegemóniába kerülhetnek. Az
egyensúlyhiány által kiváltott túlszaporodás miatt kialakuló hegemónia a sikertelen környezeti
együttműködés következménye, éppen olyan, mint amilyent az ember okoz a saját
társadalmának és Gaiának.
A szervezeten belüli belső egyensúly megbomlása, az elégtelen keveredés valamely szimbiota
alfaj lokális túlszaporodásához vezet. Megnő az emésztéskor speciális célirányú anyagok
átalakítása, amelyek kielégítik a túlszaporodó faj, igényeit, elsősorban a fehérjék és a
szénhidrát szinte azonnal lebontása, átalakítása szénhidrogénekké, metánná, kéntartalmú
termékekké. Mivel a kibocsátott termék, mint hatóanyag nem neutrális, ezért a szervezet belső
harmóniáját, egyensúlyát valamely keringési áramkörben, aspektusban eltolja. Ezt
hatóanyaghiánynak is lehet tekinteni, vagy valamely környezeti befolyás erősödő azonos
irányú módosításának. Ezeket nemcsak a közelünkben lévő anyagok okozhatják, hanem egy
távoli csillag felénk szórt apró részecskéi által hatóanyagként belénk épülő, többletként
érvényesülő arányváltozása is kiválthatja. Az eltérő alkatok miatt ez egyedenként eltérően
érvényesül. Arra is nagy esély van, hogy az arányváltozást csak az egyedekben lévő belső
elfajulás, azaz valamely ellensúly anyagnak, pl. egy belső flóra vagy az inzulintermelés
csökkenése okozza, vagy /és egyidejűleg egy másik nem kívánatos felszaporodása.
Valamennyi esetben az alsóbb szint egészséges megléte a döntő. Ha az életforrásokból
egészséges életinformáció folyik, a zavaros folyók hamar letisztulnak.
Az egészség helyreállításakor a meglévő, még megfelelően működő, feladó alsóbb
energiaszinttől kell az emésztőflóra életpiramisát újra felépíteni. A homeopátia ezt sokszor
sikeresebben oldja meg. Szívleljük meg Morffy törvényeit.
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Az emberi hegemónia kialakulása:
A tápláléklánc általában önszabályzó rendszernek tekinthető. Az alsóbb szinteket a felsőbb
szintű ragadozók, (fogyasztók) szabályozzák, de a túlfogyasztás mindig visszahat a felsőbb
szintek ellátására. Ha túlságosan elszaporodik egy felsőbb szintű faj, kipusztíthatja az eltartó
zsákmányállatát, és ezzel leszabályozza magát. Ha az önszabályozó rendszer valamiért
meghibásodik, és olyan csúcsragadozó fejlődik ki, amely nemcsak egy alsóbb szintre
szakosodik, a visszacsatolás elégtelen működése miatt túlszaporodás és hegemónia
következhet be. A Föld önszabályozó rendszerei az ember túlszaporodásáig jól működtek. Bár
figyelmeztető jelzésnek lehet venni a korábban előttünk nagyon sokáig hegemonisztikus
uralkodó fajok, pl. a Dinók kipusztulását, de az ember nem értette meg a közvetlenül őt nem
és a megértésén át sem zavaró előzményi leckét. Az ember azonban nemcsak a tápláléklánc
élére tört, hanem a bioszféra életpiramisának a csúcsára kerülve a neki kiszolgáltatott alsóbb,
és az egyenrangú szintek általános fogyasztójává vált. A mindenevő, mindent fogyasztó
ember hamar felélte Gaia tartalékait, kimerítette a természetes energialánc eltartó-képességét,
de megtalálta az önszabályozó rendszer kikerülési lehetőségét. A mindenféle táplálékot
fogyasztó ember, a Föld elsődleges már beépült energiájának a kimerítése után a múltat
elfogyasztotta. A tengerekbe beépült hatalmas élelmiszerkészlet, energia feladó tartalék már a
múlté, a levegő és a bioszféra lényegében a feladó táplálékban kimerült, átépült a divatos és
sikeres emberi fejlettségbe.
A mezőgazdasági és állattermelés megkezdésével a tartalékon felül, a jelenben fotonokban
beépülő energia indirekt felhasználójává vált. A beépülő tartalékképződés, növelés helyet
minden energiaáramlást a saját szolgálatára, fogyasztására kényszerítve, a saját végtermékébe
halmozva átalakította a Föld tartalékait. A közvetlen élőtömeg kimerítése után, az évmilliók
alatt felhalmozódott nyersanyagkészletek felélésével mindent a saját hasznára fordított. Az
így kikerült önszabályozó rendszer, az emberrel szemben hatástalanná vált, ezért a
túlszaporodás és a környezet teljes kizsákmányolása egy élősködő rendszert eredményezett,
amely eltorzította az életpiramist. E szerveződés, miután felélte a természet felhalmozott
tartalékait, a jelen idejű energia kihasználásával a természet harmóniáját elrontotta. A
humanizmus mögé bújt túlszaporodás, már nemcsak a jelenben beépülő energiát fogyasztja,
hanem a jövő felélését is féktelenül folytatja. Nemcsak az erdők kivágásával, az ásványok és a
szénkészletek kizsákmányolásával, hanem a féktelen környezetszennyezéssel egyre nagyobb
változássűrűségű természetidegen anyagokkal vette körül magát. A rák kialakulásának a
folyamatát leíró részben bemutatásra került, hogy a hegemonisztikus kultúra kialakulását, a
környezetnek a természetes feldolgozó képességnél nagyobb arányú terhelése indítja el. Az
ember éppen azt tette, ami ellen a saját életéért küzd. A természet és a környezet
túlterhelésével olyan nagy változás sűrűséget kényszerített a környezetre és ezzel önmagára
is, hogy ezt a szervezete, miként Gaia szervezet sem képes feldolgozni. A túlságosan
kizsákmányolt, túlszennyezett Földön, az ember rákos sejtként elburjánozva túlszaporodott, a
természetes környezeti energianyomást, jelentősen leapasztotta.
Az emberi faj degenerációja folyik. Míg az antik világ tudósainak a bölcsessége az
összefüggő természeti rendszereket és a csillagvilág változás analógiáját jól ismerte, ma már
csak e tudás töredékeiről van sekély ismeretünk, de e töredékek és részletek összefüggéseit
már régen nem ismerjük. A tudás és az ismeret nem azonos a megértéssel, és a megértés
sem teljesen azonos a bölcsességgel. Bölcsnek lenni annyi, mint ismerni a dolgok és
események összefüggését, az ok, okozatok láncolatát. A tenger, nem érthető meg egy
folyóból, a rendszer megértéséhez a hegyek, a medrek és a vízgyűjtő terület is hozzá tartozik.
Platónnak, Arisztotelésznek és Archimédesznek a részletekről szóló megállapításai az antik
világkép természetismereti összefüggésrendszerébe illettek, amely nem csak a részletekről,
hanem azok egységéről is szólt. A nevesített részletek egymáshoz illesztve egy Természeti
törvényrendszeren alapuló együttműködő rendszert mutattak be.

68

A ma embere szédült tempóban él, nem ér rá gondolkodni, a tudós pedig nem mer a
szakterületén kívülre merészkedni, más szakterületét érintő dolgokban bölcselkedni. Az
ember egyre jobban gondolkodás nélkül cselekszik, kapkod, és már régen megelégszik
cirkusszal és kenyérrel. Már az sem érdekli, hogy butítják, lopják az idejét, elorozzák az
életét. A természet abban más, hogy nagyon aránytartó, együttfejlődő rendszert képez.
E rendszerben minden cselekvés egyben kettős nyilvántartással is dokumentálva van, a
változás = információ áramlás, minden érintetnek visszajelzés.
A természet törvényeit szerkesztők felismerték, hogy a titkolózás az Univerzális egyensúlyt
veszélyezteti. A változás egyenlővé vált az információ terjedésével, az érintettek
tájékoztatásával. Ebben az Univerzális információs rendszerben szólásszabadság van. Bárhol,
bármely változás történik, arról az eseményinformáció azonnal világgá röpül, és az
eseményről a távoli régiók érintettjei is azonnal értesülnek. Az értesítés erőssége a változás
nagyságrendjével és kockázatával arányos. Amely régióban a változás megerősödik, abban a
körzetben a hír is jobban terjed. A hatásterjedés egyben hírterjedéssé is vált. A terjedésben az
energia maga a lendület, a hír áramlása. Az élet azért tud a változó rendszerekben
fennmaradni, mert mindig rendelkezik olyan lendület többlettel, tartalékkal, energia
túlnyomással, amely az elégtelen áramlású rendszereken átáramolva az energiaínség idején
azokat működteti. Az ember kihasználta, elfogyasztotta ezt a természetes többletet, a hitet és a
szabad lendületet. A felhasználása már tartósan meghaladja a természetes többlet képződését,
a beáramló energia mennyiségét. Ez egyre nagyobb energiahiányhoz vezetett. A kezdeti
világválságok csak figyelmeztető jelek voltak, csak jelezték, hogy Gaia terhelhetősége véges.
Az ember nem figyelt e jelzésekre, megvárta, míg a Föld átalakítható készletei kimerülnek, az
élet a biodiverzitásban elszegényednek.
A beérkező energia ugyan még mindig jóval több, mint amennyit az ember használ, de ez a
környezetet is működteti, és az emberi átalakítás hatásfoka sem száz százalékos. Éppen abban
az energiaspektrumban keletkezett depresszió, amelyet az ember használ, és ez valószínűen
felboríthatja a teljes élővilág életpiramisában az energia áramlását, a sikeres együttfejlődést.
Az ember által megszerzett, nagyon egyenlőtlenül elosztott energia eltérített mesterséges
csatornákba terelődött, amely a földet és az emberi társadalmat egyenletesen behálózó finom
elosztóhálózat helyett, néhány vastag csatornába terelte a még szabad energiát. A vastag
csatornák nagy áramlási keresztmetszetei miatt, a periférikus áramlások elapadása egyre több
helyen elsivatagosítja a világgazdaságot. Egyes helyi régiókban az áramlás az elégséges szint
alatt vegetál. A nagy rendszer, a világgazdaság egyre kevésbé jól működik. Hogy a baj
nagyságát felmérhessük, ehhez meg kell érteni az energiaáramlás természetét: A
legkönnyebben a gravitáció természetével szemlélhető a rendszer, a vízgőz már bemutatott
buborékjaival:
Ha egy lokális rendszerben sokáig nem történik jelentős változás, vagy/és elmarad vagy
elromlik az állandó megújulás, akkor a helyi hegemónia kialakulhat. Az ilyen zavarok
könnyebben megszűntethetők akkor, ha egy hatóanyag túlsúlya okozza a bajt, a felismerés
után a hatás ellenáramlású hatóanyag fékezésével, de szinte minden esetben nagyobb a zavar,
ha több anyag termelésének a leállása, összehangolt arányának a csökkenése okozza a zavart.
Ilyenkor nehéz az egyensúly helyes arányát beállítani, mert ehhez ismernie kellene a korábbi
egyedek arányait, és az ezekhez képest megváltozott arányok észlelt túlságos eltolódását
kellene visszaállítani.
Mivel a szervezeten belüli kicsi rendszerek át és átszövik egymást, nagy befolyásuk lehet a
közeli szimbiota almezők túlszaporodásának a kiváltásában és fenntartásában. Ha valamely
hatóanyagra szakosodott szimbiota alrendszer sikeresen megvédi magát, a külső befolyástól, a
természet törvényeitől, ha sikeresen kivédi az evolúció folyamatos önszabályzó alakítását, a
változatlan formában átmásolt önreprodukcióval a rákos sejtek önmásoló hegemóniáját
alakíthatja ki. Nem is lenne olyan nagy baj ebből, ha ez nem lógna ki az együttváltozó
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rendszerből, amelyben az együttműködésre, és nem végtelen azonosság igényével működik. A
környezet anyagával elégtelenül keveredő, a fejlődésben elmaradó hegemóniába került lények
gátolják a nagyobb rendszerek harmonikus változását, amellyel a szerveződésben feszültséget,
rákos daganatot okozhatnak. A figyelembe ajánlom az életpiramis fejezethez visszalapozást.

A kisenergiájú információ feldolgozása és az időzavar:
A nagyobb rendszerek lineáris fejlődését a kisebb környezeti és beltéri áramlási rendszerek
nemlineáris eseményei befolyásolják. Az egyenként beépülő, a kölcsönhatással információt
közvetítő részecskék lassan léptetik az időt, a bioritmus percenését. Ha a beépülési sűrűség
növekszik az időritmus és a gerjesztés is növekszik. A nemlineáris eseményekkor lényegében
nagyobb mezőkbe összegyűlt részecskeközösségek, anyagmezők egyszerre és nagyon rövid
idő alatt okoznak nagy változást, és bár valószínűsíthető, hogy ennek is pontos kiismerhető
sorrendje, időrendje van, de a gyors lefolyása, kölcsönhatása miatt ez a lassabb változást
megfigyelni képes emberiség által nem követhető. Ha a mezőkbe hírtelen nagy mennyiségű
feldolgozandó hatásesemény szakad, valószínű, hogy időzavarba kerülnek, és nem biztos,
hogy a rendelkezésre álló idő alatt fel tudják dolgozni. Ez történik velünk is, ha túl sűrűn
zúdulnak ránk az események, ha balesetbe kerülünk, vagy a rendelkezésre álló idő alatt a
megszokottnál sokkal több eseményt kell feldolgoznunk. A mezők tömegméretéhez és összesített

időrés-felületéhez (időkapuk átbocsátó képessége) viszonyított esemény feldolgozási arány,
minden energiaszintű mezőnél nagyon magas fokon meghatározott. Ez meghatározza a mezők
átlagos feldolgozó képességét is, amely az energiaszinttől és a mezők állapotától függően
egyedenként eltérő lehet. A feldolgozó képességet, a határfelületeken áramló járőröző
részecskék mérete, sebessége, távolsága, sűrűsége és a bejutó hatástömeg viszonya,
kölcsönható-képessége határozza meg. A feldolgozó képességet helyesebben
átbocsátóképességnek, rendezési képességnek is tekinthetjük. Ha túl sok az érkező
információ, egy részüket rendezetlenül (elutasítva) visszaverjük. Ha egy mezőbe a nagyon
nagy energiájú, nagy lendületű és apró részecskék beáramlási keresztmetszete, a parallaxissal
módosuló külső időrés keresztmetszeteknél nagyobb, akkor torlódás, időzavar és a mező
külsejénél, a beáramlást feltartóztató határfelületeknél észlelhető nyomásnövekedés lép fel. Ez
sok esetben helyzetváltozást kényszerít ki. Ha mező külső gömbfelületén lévő átáramlási
keresztmetszet nagyobb, akkor a külső torlódás gyengébb, de a mezők belső szerkezetétől
függő belső torlódás alakulhat ki. A belső torlódás fékezi az energia áramlását, amely a belső
szerkezeten kölcsönható, változtató következménnyel jár. A mezők belsejében kölcsönható
változás lendületvesztést és információs energia átadást eredményez. Ilyenkor gyakran alakul
ki olyan helyzet, hogy a határfelületek időrésein az időegység alatt bejutó részecskék tömege,
a lendületvesztés miatt nagyobbá válik, mint a kijutók tömege. Ez tömegnövekedést és
lendület felhalmozódást, és rendszerint belső feszültséget is eredményezi, de ha folyamatosan
fel tudja dolgozni, a mező a tömegméretében növekedhet. Ha a változástól felszabaduló
részecskék jelentős időkésedelembe kerülnek és felhalmozódnak a mező tömegében, abban
időzavar esetén a rendezetlen energia és az információ mennyisége nő. A feszültségnövekedés
addig tart, amíg az egyszerre beérkezett túl sok és összekeveredett anyag információs
rendezettségbe nem kerül. Ez belső áramlással valósul meg, amelykor addig keveregnek az
egymást nem megfelelő sorrendben követve bejutott részecskék, amíg a rendezettség, az
információ megértéséhez szükséges folytonosság az információs lánc ki nem alakul. Ha
megfigyeljük Nostradamus négysorosait, észlelhető, hogy a jövőre szóló információk kétsoros
egységekben érkeznek, és idő vagy logikai rendet sokszor nem tartalmaznak. Ez olyan,
mintha a másik időzónából, a jövőből visszaható gyors részecskék hoznák az információt a
velük már megtörtént eseményekről. Nostradamus, miként Moetrius is, csak közvetítő, csak
érzékenyen hangolt vevőkészülék, a környezeti hulladék információra talán véletlenül
ráhangolódott vevő szerveződés.
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Összefüggés az öregedés, az érzékenység változása, és a vallásosság
növekedése között:
A lélek finomodása:
A nők nagyobb érzékenysége és jobb intuíciója régi talányként áll előttünk, amelynek az oka
eddig nem volt ismert. Ha a holdképződésre gondolunk, akkor az ősi szaporodásban
felismerhetünk egy lényeges különbséget a hímnemű és a nőnemű egyedek között. A nőnemű
holdak rendszerint nemcsak más forgási eredővel rendelkeznek bizonyos keringési
rendszereikben, hanem sokkal nagyobb tömegűek is. A nőnemű holdak valószínűen akkor
keletkeznek, ha nagyobb a becsapódó mezőnek nagyobb a kinetikai energiája, és összetettebb
keringési rendszerrel is rendelkezik. A nagyobb becsapódási energia melléktermékének
tekinthető, hogy sokkal nagyobb robbanás keletkezik, amely miatt a porgomolyagba
szerveződő kezdeti mező rend szerint sokkal finomabbra őrölt, érzékenyebb szemcséket is
nagyobb arányban tartalmaz, mint a kisebb energiájú férfiaké. A férfiak durvaságának,
robusztuságának az oka a durvább szemcsékben, részecskékben lehet, az ő mezőjük nagyobb
energiaszintű részecskéket is nagyobb arányban tartalmaz. A nők tehát jellemzően
érzékenyebb lélekkel, a férfiak több dinamizmussal indulnak. Hasonló aprózódási
következmény növeli az életünk során az emberi érzékenységet és fogékonyságot. A
fogékonyságot valószínűen a keringési rendszerünk irány, síkja határozza meg, amellyel
fogékonyakká válunk az azonos síkban keringő részecskéket tartalmazó információs
szerveződések hatásaira. Az érzékenység növelését az fokozza, hogy az élet kezdetén még
energikus részecskéink az élet folyamán kapott találatokban, impulzusokban egyre apróbb,
finomabb részecskére bomlanak. Ez egy általános folyamat, amelynek valószínűen köze van a
későbbi életperiódusokban nagyobb sűrűségbe épülés lehetőségéhez. A még sokféle
tulajdonságot megtestesítő összetettebb szemcséket tartalmazó dinamikus léleknek az élet
kezdetén még durva részecskéi, egyre jobban felőrlődnek a kicsi energiaszintű nemlineáris
találatoktól, amelyben folyamatosan részesedünk. A felőrlődés megszűnteti az azonos
mezőkben lévő kényszerkapcsolatokat, és lehetővé tesz egy azonosság szerinti új szelekciót,
és ezzel egy nagyobb tömörödést. A periodikus táblázat második felén lévő nagyobb tömegű,
atom energiaszintű mezőkben nemcsak a részecskék száma nő, hanem az egységnyi méretben
csökkenő újra egymáshoz kapcsolódó részecskék azonossága is nő. Ez teszi lehetővé az egyre
kisebb térben, egyre nagyobb számú részecskelény tartós életfolyamatot eredményező
folyamatos változását. A Hold felszínén még nagy azonosságú a holdpor sokkal nagyobb kohéziós,
összetartó erővel rendelkezik, amely miatt másképpen viselkedik, mint a földi por. Az űrhajósok léptei
által letaposott lábnyom szélén a por (a kisebb gravitáció által nem eléggé magyarázva) nem omlik le,
mint a Földön (ehhez bizonyára a kisebb gravitáció is hozzájárul) hanem meredek fallal összetapadva
egyben marad.

Igaz, hogy az életünk során folyamatosan kapunk új és durvább, e minőségben felbontható, és
felbontandó részecskéket, de a finomodó részecskénk egyre nagyobb hányada a hozzájuk
képest növekvő időrések járatain át meg tud szökni, vagy elporlad és elveszik az események
impulzusainak a sodrásában. Ezt a következményt láthattuk bemutatva az agyi neuronok
ritkulásában a 12. ábrán. Érdemes visszalapozni és elgondolkodni.
Az érzékenység növekedése, az egységnyi részecskére jutó energia csökkenés és a durva hatás
elviselő képesség következménye, a belső tűz hamvadásáé. Minél kevesebb nagyobb
energiaszintű, tehetősebb részecskével rendelkezünk, annál kevésbé tudunk ellenállni a
környezet ilyen minőségben támadó, az életterünket átalakító sodrásának. Az élet és a
változás sűrűjétől visszahúzódó, egyre jobban elporladó, elöregedő mezők elkerülik az
agresszív nagyobb változásokat, de ennek az a következménye, hogy a hozzájuk képest egyre
nagyobb külső zaj miatt egyre érzékenyebbekké, fogékonyabbakká válnak a kisebb
energiaszintű kölcsönhatásokra. Nem véletlen, hogy az öregedő emberek többsége a hit felé
fordul. Az egyre kisebb energiaszintű részecskék kölcsönhatására fogékonyság növekedése
megváltoztatja az észlelt kölcsönható sávot, tartalmat, felerősödnek a megérzések és a lélek
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finomabb etűdjei. Az idősödő ember a finomabb változások észlelése felé hangolódik el,
egyre többet ért meg a később várható eseményekből, és az eddig nem észlelt, nem tudatosult
hatásokból. Ha egy részecskemezőt védő határfelületek átjárhatósága növekszik, egyre több
olyan információ bejuthat a mezőnk és tudatunk belsejébe, amely eddig fennakadt,
visszapattant a sikeresebb erősebb lendületű részecskékkel védett határfelületeinken, vagy
kölcsönhatás nélkül átrepült a durva részecskéink nagyobb hatáshézagai között. Ez
megváltoztatja az észlelési frekvenciát, növeli a magasabb frekvenciákon áthatoló-képesebb
részecskék kölcsönhatására a személyi fogékonyságot. Az idősödő ember auramérete és a
keringési rendszerének az energiája csökken. Az élet során a részecskéink megőrlődnek,
elfáradnak, a hitüket vesztik. Egyre kisebb a saját elhatározásuk, egyre kevésbé tudják a
környezetre erőltetni az akaratuk. A részecskék aprózódásával, kifáradásával az
érzékenységük növekszik a kisebb energiaszintű változások észlelése felé. A belső tűz
csökkenése a mezőt érő kölcsönhatások a jelen jellemző háromdimenziós felszínét, amely
eddig az aura valamely szférájában volt, egyre kisebb térben képes csak fenntartani, a védett
élettér csökken. A kölcsönhatási felületek egyre mélyebbre tolódnak a mező központja felé,
egyre több finomabb részecske tud az egyre kisebb lendületenergiával védett térbe behatolni.
Egyre jobban növekvő időzavar alakul ki, az észlelési késedelem növekszik, és ezért a reakció
idő is növekszik. A nagyon öreg, az élete gyertyáját a csonkjáig égő ember tekintete réveteg, a
tekintete a távoli múltba, az elszállt részecskéi és emlékei felé mered. Az őt érő eseményeket
már nem jelen időben észleli, hanem azoknak az őt már megváltoztató, a maradék
részecskéiről visszapattant, eltávozott változásokat észleli. A fiatal korban szerzett
időelőnyért, a sok kölcsönhatásért most fizetni kell, az idő áramlási iránya megfordul.
Érdemes visszalapozni a fiatal és idős emberekben az agysejtek számának a változását
bemutató könyv elejei 12. ábrához.

Az információ szakaszos érkezése és az ugráló gének:
A tudományos kutatók és a nagyobb folyamatossághoz szokott olvasóknak bizonyára felkelti
a figyelmét, hogy az író a szokásosnál többet tördeli a szöveget, néha nehezebben követhető
témaugrásokra kényszerül Az élet úgy hág a rendezettség egyre magasabb fokára, hogy a sok
apró, de nem lineáris rendben érkező részlet információt valamilyen a többség által
egyformán ismert, közösen elfogadott logikai sorrendbe rendezi. A magasabb rendezettség
egyben azt is jelenti (eredményezi) hogy egyre több dolog függ össze egyre több dologgal,
amelyeket egy idő után már nem lehet a síkokba, hanem csak térben elhelyezni. Az élet a
fejlődése során általában egydimenziós állapotban áramlóvá válva kezdi, majd egyre több
dimenzióban kialakuló változást képes egyszerre a figyelemmel és a fejlődő tudatával
megfigyelni, megérteni, és követni, ezekre megfelelően és jelen időben reagálni. A kisebb
részecske mezők, az aminosavak, a gének, mint térszerkezetek sokféle összetett információt
jelenthetnek, de ezek helyesen összeillesztett szakaszai mondatokká, tervrajzokká,
szerveződési renddé állhatnak össze. Az információs csomagok speciális rendezettsége írja le
az életszerű változás tervrajzát, amelyeket többféleképpen is értelmezhető információs
moduloknak tekinthetünk. A modul, a karakter jelentését a környezetbe illesztett ok-okozati
rendezettsége, a megfelelően megállapított bázissorrend határozza meg. A sokféle, de csak
kicsit eltérő nagy azonosságú moduloknak négy fő csoportja sokféle értelmet eredményez,
amelyek együtt egy karakternek tekinthetők. E karakterek sorrendje, mint a távirati szalagon
megjelenő betűk szöveggé, és az információ egységes összeépítési tervévé formálódnak.
A tudományos alaposság a lineáris rendezettséghez szokott aprólékos részleteket igyekszik
ennek megfelelő lineáris rendbe szervezni, és nem tud mit kezdeni az ettől eltérő rendezési
lehetőségekkel. Az élet és a természet törvényei azonban nem csak lineárisan működnek,
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azoknak egyidejűleg többdimenziós rendezettségük is lehet, és még sok egyéb tulajdonság
differenciálhatja egyre finomabban a térváltozást, az információt. A többdimenziós
rendezettségre egy példa, hogy ugyanaz a térállapot változás mást jelent egy kutyának és mást
egy embernek. A változáskor kapott információ gyakorlatilag ugyan az, csak eltérően
rendezzük sorba, logikai rendszerbe a kapott információs modulokat. A kutya a saját
rendezési elvét használja, változás = veszély vagy eleség, esetleg játék. Az embernél ez
változás = esemény, valami történt, amely után valami más is történhet. Ezzel elkezdi
rendezgetni, variálni azokat a lehetséges történési kombinációkat, térállapot átalakulási
variációkat, amelyek kifejlődhetnek az észlelt információs modulokból. Néha rosszul
kombinálunk, kevésbé sikeresen rendezzük. A mesteri rendezettségre jutó tudományos
alaposság azonban leszűkíti a lehetséges következményeket egy magyarázatra, egy
feltételezett eseményrendre. Ha ez néha mégsem válik be, legfeljebb új elmélettel áll elő.
Érdemes egy kicsit visszaemlékezni a nyelvek kialakulására. A pontokból és vonalakból
rajzokat, jelképeket, karakterkészletet fabrikálhatunk. A hangban, képben és más érzékelési
formában kapott információt megpróbáljuk jelképekben kifejezni, egymás tudomására hozni.
Ehhez megalkották elődeink a hang és az észlelés képi kifejezését, az esemény megértett
jelentését más számára is lefordítani. Az egyéni gondolatvilág, a karakterkészlet és a
szubjektív nézőpont azonban egyedenként eltérő információt vesz az eseményekből.
Ha az emberek által könnyen kiejthető hangot egy karakterként, betűként értelmezünk, azonos
hangsávok estén közel azonos hangot kapunk. Az egymás után kiejtett hangok, leírt betűk
rendezettsége is lehet teljesen azonos, de ettől függetlenül eltérő tartalmat, információt
jelenthet egy másik rendezettségű nyelven értőnek. Az be, két azonos sorrendű karaktere mást
jelent a magyarnak és mást az angolul is értőnek. Pl. Az arc angolul ívet jelent, az, akin,
rokont, hasonlót. A boksz a magyarnak cipőkrém és sport, az angolnak puszpáng, bukszus,
doboz, a bolt, magyarul üzlet, angolul szitál, vizsgál, tolózár stb. bent, angolul hajló, hajlott,
görbült, a befog, angolul ködbe borít, elhomályosít, a hang, állás, esés, lejtés. Tehát sokszor
az információ kiejtése, hangzása vagy leírása mást és mást jelent az eltérő karakter
rendezettségű mezőknek. A jelentés tartalmat a mező állapotát keltő és az állapotot, valamint
annak a változását is azonosan értők egyforma, analóg rendezettsége határozza meg, és az is,
hogy a meglévő rendezettségen mit és miképpen változtat. Ez a változtatás alacsony
energiaszinten csak értelemváltozás, de ezzel a hatótartalom módosulás is lehet. Ráadásul, a
háromdimenziós információban teljesen azonos szerkezetű részecskemező mást jelent az
éppen kölcsönhatott mezőnek és ezért eltávolodó, és mást a hatás által megközelítő, tehát
időben később, csak a jövőben változtató, azaz a közeledő vagy távolodó hatás. Mást jelent az
értelem erősödése vagy gyengülése. Ez mind a tartalmat módosító finom artikuláció. A tér
információs rendszer nem lineáris, hanem lineáris rendszerbe épített, magas, de nem teljes
azonosságú, analóg többdimenziós modulrendszer. Ezek az információs egységek
sokféleképpen értelmezhetők, belőle az összeépítő környezet által meghatározott, értelmezett,
ismert nyelv, minta szerinti sorrendben, sokféle egymástól eltérő életszerkezet építhető össze.
A teret és a térváltozást jobban érzők nemcsak a feléjük érkező sorrendet, azok erősségének a
változásait, hanem ezek arányait és egymáshoz és a hozzá viszonyuló hatását, és e hatások az
időbeli változásait is érzik. Bár a tévedésnek itt sokkal nagyobb az esélye, de ez a megérzés
sokszor életet menthet, gyors reakciókra felkészítheti a térváltozást jobban érzők
szerveződéseit.
Az élet a DNS-be rögzült információs terv alapján felépítendő szervezethez, az anyaghoz
szükséges információs alkatrészeket nem lineáris sorrendben kapja meg. Az ember és az élő
rendszerek egy vevőkészüléknek tekinthetők, amelyek a részecskékben kapott információs
energia töredékeket addig keringteti, rendezi a mezőjében, amíg a megértéshez szükséges
rendezettség ki nem alakul.
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A keltődés és a mezőnkben történő kölcsönhatás között, az esemény híreit szállító részecskék
eltérülhetnek, elkalandozhatnak. Ez miatt néha a szavak vége előbb érkezik meg, mint az
eleje, vagy a közepe. Az élet a rendezetlenül és eltérő sorrendben érkező részecskéket a
mezőkben addig keringteti, amíg a megfejtett információs helyes sorrend, a mi, mihez
kapcsolódik ki nem alakul. A még nem rendezett információt szállító részecske csak ahhoz a
részecskéhez kapcsolódhat, amelyekhez pontosan hozzáillik, amely kellő azonosságú
térkombinációval megfelelő folytonosságú információval rendelkezik. Az ilyen
összekapcsolódás a térinformációs modulrendszer speciális megértéséhez és élettörténetté,
analóg életesemény sorrá rendeződéshez vezet. Az élő szervezetekben az információ
rendezését ugráló gének (szakaszkapcsolók, összefüggés felismerők) teljesítik. Az ugráló
gének szerepe, hogy a rendezetlenül érkező információs részecskecsomagokat egy eredeti
áramlási minta szerinti rendezettségbe, megérthető információba kapcsolják. (Egy gén több
enzim) Ez teszi lehetővé, hogy az egymást felismerő, kellő azonossággal egymáshoz
kapcsolódni képes szakaszok hosszú DNS lánccá, élettörténetté álljanak össze.
Az ugráló gén, a szakaszosan érkező információ észlelésének a szerepét a társadalomban azok
a térváltozást is érző magasabb érzékenységű egyedek töltik be, akik kellően észlelik az
egymáshoz kapcsolható információs, vagy térbeli azonosságokat, az összefüggéseket. A
többdimenziós változásból a nagyobb érzékenységű és az ösztönös emberek, a változó
információ kisebb energiaszintű azonosságait és kötődéseit ismerik fel. Sokszor csak érzik a
változást és az összetartozást, de gyakran nem tudatosul a kapcsolat. Ezek a megérzések
azonban sokszor nem kellően pontosak, hibás azonosítások is bekerülhetnek, amely miatt az
élő szerveződéshez hasonlóan a természeti folyamatokba beillesztésük bizonyíthatja a
felismerés helyességét. Ehhez a feltételezés és a valóság összehasonlítása, ellenőrzése is
szükséges. A teóriák és az elméletek felismeréseinek és összefüggéseinek csak azon részletei
vehetők fel a közös rendszerbe, amelyek kellően életszerűek, és a természetben is
rendszeresen megismétlődőek. A térinformáció megérzésként működő felismerése
azoknak a még alacsony energiaszintű változások felismerésén alapul, amelyek még nem
erősödtek meg annyira, hogy a kevésbé érzékeny emberek jelenjének a felszínén
változtathassanak. Az a bizonytalansági tényező az ilyen megérzésekben, hogy a még meg
nem erősödött, tehát teljesen és nagyobb, már megérezhető szinten csak később kifejlődő
hatásokat más gyorsabban kifejlődő, megerősödő hatások felülírhatják, megváltoztathatják.
Az esemény jelenünkhöz érkezését azok a kisenergiájú, de a nagyobb energiaszintű mezőnél
nagyságrendekkel gyorsabban terjedő részecskék továbbítják, amelyek minden nagyobb
sebességgel haladó tárgyról az orrkúpon impulzusba kerülve visszaverődnek és legalább 300
fokos irányban szétszóródnak.
21. ábra: Az üstökösök homlokfelületéről szétszóródó részecskék
egy része a haladási irányba, a gyors repülők orrészéhez hasonlóan
ellencsóvát képez, amely irányba visszapattanó, a közös
szervezethez képest elöljáró részecskék az események kifejlődése,
megérkezése, megerősödése előtt viszik a hírt, és a hatóanyag
összetételéről is finom előjelzést adnak. A megérzett jövő csak egy
lehetséges, valószínű jövőnek tekinthető, amelynek a bekövetkezése
nem törvényszerű. Ha a változásokból a beazonosító jól ismerte fel
az erősödéseket, ha a megérzett jövő folyamatosan erősödik, és nem
változtatják meg máshol keletkezett, azonos irányba, vagy célokra
hajtó hatások, az be is következik, ez esetben hamarosan mások is, a
durvább érzékelő rendszerrel élő materialistábbak is észlelni fogják.
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A későn észlelés esetén azonban sok esetben a kellemetlen dolog elkerüléséhez, a
beavatkozáshoz, legfeljebb módosítási lehetőség, és már csak a következmény mérséklési
lehetősége marad fenn. A Titanic katasztrófáját sokan előre megérezték, de a bekövetkezését
a hajón lévők már nem tudták megakadályozni, elkerülni. A cselekvési lehetőségeik
leszűkültek a kárcsökkenés lehetőségeire. Hasonlóan a szeptemberi merényletben az amerikai
ikertornyokban dolgozók jelentős része, aznap előre beteget jelentett, a tudat alatti részecskék
már ismerték a veszélyes valóság lehetőségét. Aki azonban bementek dolgozni, nem hittek
vagy nem is észleltek megérzéseket, azoknak a sorsa a kifejlődő eseményben a jelenbe, azóta
történelemmé fejlődött.
Moetrius hatalmas csomagokban kapja az információt, az erősödő eseményekről, amelyeket
karcolatszerű eszmefuttatásokba, vagy novellaszerű rövid szakaszokba épít. Ez az információ
még csak a lehetséges változásokat jelenti, amelyeket más, közben máshol fejlődő és esetleg
megerősödő hatások még módosíthatnak, felülírhatnak. Bár a rendezettség, amelyben leírja a
gondolatait novellaszerű szakaszok rendezettségére elegendő, de a nagy rendszert mindenki
által könnyen megérthető, a hagyományos egységes rendezettségű sorrendbe tenni már nem
képes. Az író sok kísérletet tett arra, hogy az észleléseit és az ebből fakadt gondolatokat
közérthetőbb összefüggésbe, a hagyományos, és kevesebb gondolati rendszerbe rendezze, de
mindenkor az eltérő értelmezési rendezés nehézségébe ütközött. Az információt, amely nem
eléggé közismert, vagy a kevesek által értett idegen szavakkal, vagy nagyon sok körülírással
lehet csak kifejezni. Ráadásul ha azokhoz is szólni kívánunk, akik nem rendelkeznek
megfelelő alapismeretekkel, azoknak még az ismert részleteket és az ide beillesztett új
összefüggéseket is meg kell ismertetni, amely szószaporítással, sokszor feleslegesnek tűnő
információs körülírással jár. Meg kellett volna határozni, hogy milyen gondolatvilággal,
információs rendezettségűeknek szánja a könyveit, és ez szerint rendezni, a novellaszerű
leírásait. Ráadásul az írónak is fel kellett ismernie a korlátait, és azt is, hogy a nála nagyobb
lineáris rendezésre képeseknek nem képes a szájízük szerint a témát átrendezni. A téma pedig
nemcsak óriási, hanem végtelen és összefüggő. Ariadné fonala nehezen bogozható, nehezen
gomolyítható. E fonalnak nincs vége és nincs eleje. Csak menetei vannak és gomolyagjai.
Bármerre indul el, mindenütt téma hever, és ezek, akár hol kezdi meg minden irányban
szétágazódnak. Be kellett érnie, az általános műveltséggel rendelkezők gondolatvilága
szerinti rendezéssel, amely a reményei szerint valamennyire sikerült. Ha a nagyobb
rendezettségre képes gondolkodók is megértik, az anyag számukra is lefordítandó lényegét,
talán lesz köztük olyan bátor, aki a leírt szakaszok ilyen igényre rendezést felvállalja. Ez az
információ nem a tudományos gondolkodók lineáris igényre rendezett. A felismert, feltárt
részletek hagyományos lineáris rendbe illesztését, az ilyen képességben jobb rendezésre képes
gondolkodókra bízza.

75

Összefüggés a Makroevolúciós események és a galaxis időspirálján
áthaladás között.
A Galaxisunk, a csillagváros egyre nagyobb, egyre népesebb csillagcsaládokkal rendelkezik.
A fejlődése és tágulása, a térbeli kiterjedésének a növekedése miatt fel kell ismerni, hogy a
Nappal együtt a galaxis központ körül keringő Föld is egyre távolabb kerül a galaxis
magjától. Ezt arra enged következtetni, hogy a néhány milliárd évvel ezelőtt, a még kisebb
átmérőjű galaxist, a Nap és a Föld sokkal kisebb idő alatt kerülte meg. A galaxis periódusok a
galaxis központ körüli keringéshez igazodtak, és ezek határozták meg a Nap és a vele
együttfejlődő Földnek azon időszakait, amikor a galaxis időspirálján valószínűen nem teljesen
merőlegesen, a keringési ciklust a galaxis nagyévben mérve, annak a napéjegyenlőségi
szimmetriasíkján, a tömegfelezőjén, egy keringési ciklus alatt kétszer, de ellenkező irányba,
rétegbe áthalad. A galaxis körüli keringés közben a csillagcsaládok egyre nagyobb
határfelületeket, rendszerhatárokat lépnek át. Ezek a határfelület átlépések periodikus
eseménysort gerjesztettek, amelykor a határrétegről határrétegbe haladás során az energiaszint
is ezzel analóg rendszer szerint változott. A határfelületek átlépésekor a mezők egy neutron
mezővel találkoztak, amelyek föltöltötték energiával és az élénkebb belső változáshoz
szükséges lendülettöbblettel. Mivel a még kisebb galaxis spirált a Nap és a Föld kevesebb idő
alatt kerülte meg, ezért évmilliárdokkal korábban a nagyobb periodikus események is
sűrűbben következtek be. Ha a Földi életfejlődést jelentősen megváltoztató makro-evolúciós
folyamatok periodikusaira figyelünk, akkor fel kell ismernünk, hogy ez mindig a Galaxis
körüli keringéssel szinkron, analóg folyamatokat teljesített ki. Öt-hatmilliárd évvel ezelőtt a
Nap még 200 millió év alatt kerülte meg az akkor még kisebb galaxist. Két-hárommilliárd
évvel ezelőtt ez már 220 millió évet is igénybe vett, míg ma már 250 millió év kell a
körbejáráshoz. A Nappal együttkeringő Föld egyre távolodik a galaxis központjától, egyre
nagyobbak az időspirál meneteinek az átmérői, a galaxis élőrétegek sávszélességei. Ennek a
folyamatnak a megértése a helyére teheti a Földet ért, és ezentúl is nagy valószínűség szerint
érő makro-evolúció változó időpontjait, a periodikus kihalásokban és új, egyre nagyobb
bonyolultság felé fejlődő fajfelfutások változó időintervallumait. Hasonlóan bizonyítható,
hogy a Föld is közelebb volt hajdan a Naphoz, rövidebb idő alatt futotta be a köreit és az év
nem 365 napból, hanem kevesebből állt. Ahogy a bolygók távolodnak a szülő napjuktól,
hasonlóan távolodnak a csillagok a felmenőiktől. Az idő a keringési központtól távolabb lévő
időspirál meneteken egyre hosszabb, időben ritkuló szülői befolyást eredményez, de a saját
rendszeridő a nem elég azonosságú tömeg növekedése miatt ennek ellenére gyorsul.
A Föld történetében ismert nagyobb fajkihalások, periodikusan a galaxis körüli keringés
során, azzal szinkronban, és a fél, valamint a negyed-eseményekben keletkeztek.
Nézzük meg néhány példával a korai evolúció nagyobb léptékeinek időpontjait:
Az élet tömeges megjelenése és az üledékképződés előtti időkből nincs használható adatunk.
Az élet megjelenését követően, már a pörgekarúak és a tengeri sünök, valamint a puhatestűek
szaporodnak el. Az első bizonyított nagy fajkihalási hullám 460 és 440 millió éve, a
Felsőordovícium idején következett be, amelykor a galaxis forduló belső magjához igen közel
volt a Nap és a Föld. Ez jelentős környezetváltozást hozott létre, és kb, két keringési ciklussal
korábban történt.
A második nagyobb fajkihalási hullám a Felsődevon idején 375 és 360 millió év között
következett be. Ez egy negyed galaxisév esemény ideje. A harmadik a Perm/Triász határán,
250 millió évvel ezelőtt, és nagy az esélye, hogy ez éppen egy keringési ciklussal ezelőtt
következett be. Az első két fajkihalási hullám között kb. 90 millió év telt el, de a második és a
harmadik nagyobb hullám között már 115 millió év. A következő, a Felső Triász idején 230240 millió éve volt, amely között csak 35 millió év telt el, amely miatt valószínűsíthető, hogy
ezt egy kisebb energiaszintű kereszteződéssel egybeeső közeli csillag halála válthatta ki.
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A szerző megjegyzése, hogy a 35 millió évenként közelített meg a Naprendszer olyan a galaxisnál
kisebb energiaszintű felmenőket, amelyek ugyancsak jelentős nemlineáris eseményeket keltettek.

Ezután sokáig viszonylagos nyugalom, vagy az üledékhiány miatt nem észlelhető kisebb
mértékű fajváltások következtek csak be. Elképzelhető, hogy a nagyobb esemény kimaradása
a térben és időben nem egybeeső helyszínű randevú miatt következett be. A következő
bizonyíthatóan nagyobb esemény 66 millió év körül, a Kréta és a Harmadidőszak határán
következett be. Az időbeli távolság a Felsőtriászi eseménytől 144 millió év, a Perm végi
időszaktól 175 millió év. Valamennyi esetben egyértelműen növekednek a fajkihalási
időszakok, és ezzel feltehetően szinkronban növekszik a keringési átmérő és idő, a galaxis
körül. A dinók keletkezése és feltűnése egy galaxis keringési ciklusig tartott, de az utolsó
galaxis negyedévben a sorsuk megpecsételődött.
A keringési idő, - a kovalens elektronszerkezetű, (bioszférai) élet a puhatestűek fejlettségi
állapotában – kezdetben csak 90 millió év, a következő nagy energiaszintű határfelület
átlépésekor, vagy galaxis központhoz közeledéskor már 115 millió év, míg a következő 145150 millió év. Tehát a galaxis körüli fordulók kb. 35 millió évvel több időt vesznek igénybe
fordulatonként. Ez egy keringési ciklusban kb. 1/12-ed keringési átmérő, vagy
kerületnövekedést jelent. A galaxisunk ebben az értelemben nagyon gyorsan tágul, a benne
változó élőrendszer azonossága ilyen ütemben csökken, távolodik egymástól. A mai
számítások szerint 250 –255 millió év kell egy galaxis körüli időspirál-menet körbejárásához.
Valószínűsíthető, hogy a galaxis alma nemlineáris felső, vagy alsó külső, nagyobb másságú
rétegébe érkeztünk. Látható, hogy a bolygók evolúcióját jelentősen megváltoztató nagy
nemlineáris események egyre hosszabb időközönként következnek be. Ez azt is jelentheti,
hogy a nagy energiaszintű mezők határrétegei a mezőközponttól távolodva egyre szélesebbek,
de azt is, hogy az idő a külső menetekben egyre lassabban telik. Az utóbbit megerősíti minden
tudományos megfigyelés, de ez csak a keringési központtól távolodásnak arra az
időaspektusára vonatkozik, amelyet az ősszülő, a keringési központ generál. Miközben az
ősök által gerjesztett nemlineáris változások egyre ritkábban következnek be, a saját lineáris
változás, azaz a kisebb energiaszintű nemlineáris változások, a környezet benépesedése,
besűrűsödése miatt egyre növekszik. Miközben az ősök és a múlt által visszaható
energiapótlás csökken, a közvetlen környezet és a közelmúlt visszahatása a jelenünkre
erősödik. Az evolúció, a lineáris gerjesztésre figyelve gyorsul, de ez egyre ritkább nemlineáris
gerjesztéssel egészül ki. A nagyobb energiaszintű, Hold, Bolygó, csillagcsaládok evolúciója
így változik, de ennek alapján feltételezhető, hogy e mezők kisebb energiaszintű szerveződő
lényei is hasonló, analóg periódusokban szerveződnek. Kivételt képeznek azok a közelebbi
csillag elhalálozások, amelyek más nem ismert periódusú, vagy nem észlelt ok miatt kiváltott
eseményekkor, a térbolydulásokkor következtek be.

A Földgyermek kialakulásának a története:
A Föld a holdképződési folyamatoknál leírtak szerint, a Napból, - annak a még a
megtermékenyülésre képes bolygókorában, - egy fejlődési periódus végén bekövetkező
nemlineáris esemény semleges állapotot kialakító, a nagyon gyorsan kifejlődő élet
robbanásából kicsapódott gáz és porfelhőből keletkezetett. A nemlineáris eseménynek igen
kötött feltételeknek kellett megfelelnie. A bolygószerű szerveződési állapotban lévő Napba
becsapódó megtermékenyítő mezőnek valószínűen a forgásiránnyal szemben és megfelelő
alacsony szögben kellett érkeznie ahhoz, hogy a hirtelen keletkező robbanás kicsapódó por,
gáz és sziklafelhő a megfelelő szökési sebességre gyorsulhasson. A kicsapódó anyagnak el
kellett érnie azt a sebességet, amellyel olyan magasra, távolodott el a korai Nap felszínétől,
hogy a Napra záporozó részecskék már nem tudták gravitációsan a felszínre szorítani. Ebben
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valószínűen segített az a Napot is körülvevő gázfelhő, amely az esemény színhelyét olyan
sűrű, a környező sugárzók lendületét elnyelő por és gázfüggönnyel takarta be, amely a
gázfelhőt képező szférában (fejlődési tér, méh) lecsökkentette a tömegközpont felé haladó
irányú részecskék gravitációs leszorító lendületét.

Placenta,
holdburok

22. ábra:

A becsapódódás előtt széttöredező
üstökös alacsony szögben érkezve
megperdül és egy nagyobb egysége
gellert kapva a szökési sebességre
lendül. Az eseményben szétszóródó,
önállósodva leváló, pörgő
gázfelhőben lévő részecskék egy
része balra, más részük jobbra
forgóan egymás és az új
mezőközpont körüli forgásba
kezdenek. Rekombináció kezdődik,
az egymás hatását lerontó lendületű
részecskék felőrlődnek, és a
tulajdonságot érvényesítő hatásuk
alacsonyabb energiaszintűre,
receszívre, lappangóra bomlik.

A gravitáció nemcsak azért csökken ilyenkor, mert a nagyobb mező tömeget veszt, hanem
azért is, mert jelentős mennyiségű anyag kisebb sűrűségűre bomlik fel benne, amely miatt
felfelé és kifelé induló áramlásba kezdenek. Ráadásul, az esemény színhelye körül keletkező
por és gázfüggöny olyan erős elnyelő-képes rugalmas, táguló takarót, fejlődési burkot, méhet
von a két mező köré, de még a nagyobb mező, az anya külső határrétegein belül, hogy ez
megváltoztatja a beépülő és a mezőből kirepülő energia arányát. A felszínen akkora szelek,
tüzek bontják fel, szakítják el az anyagot, hogy ha voltak is korábbi üledékek azok laza kötésű
szerveződései mind az új mezőbe és a placentába vándoroltak. Az anyabolygót ilyenkor a
távoli csillagok sugárzásából származó részecskék, - amelyek a gravitációt is keltik, - csak
csökkentetten érik el, valószínűen csak a fotonoknál sokkal nagyobb lendületű, sokkal
nagyobb időritmusban egymást követő részecskék tudják csak az anya magzati burkát áttörni.
A bolygó, az anya ilyenkor katasztrófálisan energiahiányossá válik, és nemileg, lehetséges,
hogy a forgásában is semleges állapotúra szerveződik. A forgással szemben ható üstökös
lendülete kompenzálja a már túltöltött és megszédült bolygó saját perdületét. Az elektronbőség, az
energiabőség viszont kialakul, mivel a teljes egységbe az eseménykor, a felgyorsuló részecske
cserében hirtelen nagy mennyiségű új jövevény épült be. E jövevények sok változást és
lendületet, a mezőn élő szerveződések által is hasznosítható energiát hoztak magukkal. A
bolygó - beárnyékolódása és saját a forgásának a csökkenése miatt, - felszíne lehűl, (csökken
a felszíni változás is, e réteg a kovalens típusú, egymáshoz és a környezethez csak lazán
kötődő élőlényektől kiürül), és a forró esemény után átmeneti lehűlés és jégkorszak alakul ki.
A saját forgás csökkenése miatt az eseményt követően kiszóródó részecskék nem képeznek
időspirált, elmaradó részecskeuszályt, hanem beépülnek a fejlődő mezőbe, amivel a
kiszóródásban, - mint a Szaturnusz gyűrűinél - folytonossági rés alakul ki. Az anya-magzat
együttest azonban továbbra is védi az idővel korábban keletkezett testvéri, oldalági
részecskékből kifejlődő időspirál, az aurának az a része, amely az eseményt megelőzően
került az időspirálra. A spirál a mezőn kívül a forgás tehetetlensége miatt továbbra is
megtartja a kialakult alakzatot, és védi a fejlődő holdat az anyával együtt a külső téri túl
idegen hatásoktól. Az részben fellazult, kinyílt időspirálba bekerült idegen részecskék
továbbra is bevezetődnek a mező együttesbe, és mint külső táplálék, kihasználható idegen
kisebbség beépülnek a placentába és az új Holdba.
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A Naprendszeri nagybolygók, a Szaturnusz és a Jupiter időspirálként megfigyelhető
gyűrűinek a hézagai a holdképződési fázisokra vezethetők vissza.
Feltételezhető, hogy az időspirálon haladó, fejlődő mezők, ha ilyen széles menethez,
határfelülethez érnek, időugrást hajtanak végre, azaz a radiális irányú távolodásuk ilyenkor a
következő határrétegig, élőrétegbe átáramlás közben megnő. Ez lehet az oka, hogy a permtriász határ utáni nagy nemlineáris eseményt viszonylag rövid idő után, 35 millió év, egynyolcad galaxis év múlva újabb követte. A Földünk egy holdfejlődési hézaghoz érkezett,
amelyen időugrást hajtott végre, és a keringési időspirálján a külső nagyobb szomszédos mező
határrétegén keringő, közös mezőbe szerveződött neutronokkal a szokásos idő előtt ütközött.
Az időspirálokon nem csak a frekvencia rezonancia miatt vannak ezek a Cassini, Encke stb. a
felfedezőikről elnevezett rések, hanem a holdak fogamzása miatt, a holdba szerveződő anyag
miatt az időspirálról kieső anyaghiányokat jelzik. A rések képződésének az idejében a
bolygók forgása lelassult, vagy akár mint a Vénuszé, átmenetileg retográd irányba módosult.
A gyűrűk torzulását nemcsak a nagyobb anya (l Nap) tevékenység, kültéri hatás, hanem a belső
nyomás változása, a magzatfejlődés, tehát a holdképződés is eltorzíthatta. Gondoljunk csak a Fa
évgyűrűire. Az ágképződéseknél, a csomóképződéseknél az évgyűrűk kiöblösödnek, kifelé torzulnak.

A Szaturnusznál megfigyelt küllők, valószínűen a holdképződési kinyílások
menetmegszakadásának a következményei, amelykor az anyag és a holdak a kerületi irányú
keringést átmenetileg megszakítva radiális irányban elmozdulva időugrást hajtanak végre. E
helyeken mágneses csatornákat is kell sejtenünk, azaz a füzércsatornák radiális irányba
fordulását, amelyeken a neutronanyag, ha a spirál meneteinek a végére ér, nagyobb sebességre
gyorsulva kb. 60 fokos szögben, a radiálishoz közelebbi irányban áramlik.
A Föld is először csak egy belül üreges, réteges szerkezetűre fejlődött hidrogénnel és
héliummal kitöltött olyan gázgömbként kezdte, amely kezdetben csak a keletkezésekor
kilökődő és a mezőben és nagyobb sűrűségben maradó belső anyag képezett árnyékolási
központot. A tömegsűrűsödés szerinti elrendeződés, és a belső áramlások, a holdképződés
végére kialakultak, az új hold áramlási szerkezet rendeződött. A rendeződés következménye,
hogy saját áramlás indult meg. A Hold környezeténél nagyobb sűrűsége eredményesen
akadályozta a szabad térbe kerülő részecskék lendületes továbbhaladását, amelytől lineáris
fejlődésbe kezdett. A placenta, amely addig a kettős rendszert védte, lassan leülepedett és a
mezők szilárd határfelületét porréteggel fedte be. Az anyag egy része gravitációsan a bolygó
felé tartó részecskék taszigálása miatt egyre közelebb került a bolygóhoz, majd leülepedett. A
kis új holdhoz közel lévő por és füst, felszíni réteget képezve a holdra ülepedett le. A lendület
terjedését gátló, árnyékolási feltételek teljesedésével előbb gyenge, de önálló gravitáció
fejlődött ki. A lineáris és a nemlineáris események sorozatától növekvő sűrűségű holdacska
tömegközpontja felé tartó lendületű részecskék tömege az idővel egyre növekedett. A hold, a
későbbi Föld, a Napbolygó talán 7. leánygyermekeként önálló életre kelt. A Nap anyja körül
keringő Föld a Napban az árnyékolása, az általa eltakart, elnyelt részecskék lendületének a
befogása miatt árapály jelenséget generált, miként később benne a körülötte keringő későbbi
saját utódja a Hold. Az árapály jelenséget nem a Hold felé fennálló, és kétségtelenül a nagy
azonosság miatt meglévő vonzalom váltja ki, hanem az, hogy a viszonylag közel keringő
Hold mindig eltakarja, elnyeli az irányából érkező részecskéket. Ez miatt a Föld éppen
Holddal takart oldalán kisebb lendületnyomás érvényesül, mint a nem takart felületeken. A
lokálisan körbejáró kisebb nyomás miatt a Föld-hold rendszer gravitációs (árnyékoló)
tömegközpontja a Föld középpontjából mindig a Hold iránya felé tolódik el.
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A sűrűséget növelő események:
A lineárisan beépülő részecskék, neutronok tömegétől a Holdak is egyre sűrűbbé válnak,
amely viszont folyamatosan módosítja, csökkenti az azonosságukat. A szülővel megegyező
azonosság az életfolyamat során a beépülő és eltérő tulajdonságú részecskék növekvő aránya
miatt egyre csökken. Ha a mezőkben keringő részecskék tulajdonságot megtestesítő keringése
folyamatosan változik, egyre nagyobb lesz a mezőbe fogadott, beépült részecskék keringési
mássága. Ennek a másságnak a növekedése növeli az ellentétet a szülővel, a másképpen
gondolkodást. Ez a vonzalom csökkenésében és a távolság növelésében nyilvánul meg. Az
idegen tulajdonsági arányok növekedésével a saját kibocsátású mezők távolodásra
késztetődnek a szülőktől, de ez azt is jelenti, hogy közelednek más kültéri mezőkhöz. Az
anyjuktól, a szülő bolygótól (idősebb korban már Naptól) távolodó holdak, (idősebb korban
más bolygók) az idegenarány növekedésével egymás után metszik a szülői mező körüli
környezetben lévő idősebb és nagyobb mezők ekvipotenciális felületeken keringő neutronból
lassabban kifejlődő, mérsékelten gyarapodó neutron mezőinek a pályáit. Az mezőtől
távolodásban védelmet nyújtó, de a fejlődést meghatározó időspirál olyan kis szögben
keresztezi a neutronkeringési pályákat, határfelületeket, hogy a holdak radiális irányú
távolodása során a téridős egybeeső találkozás a kereszteződésben elkerülhetetlenné válik. Az
anyjuktól távolodó holdakat, bolygókat minden környező mező határfelületének,
(neutronpályának) az elérésekor, a befelé haladása miatt egyre nagyobb energiaszintű, és a
periodikus rendszernek megfelelően egyre összetettebb nemlineáris esemény éri. Miközben az
új mező távolodik az anyjától, egyre nagyobb köröket jár be az időspirálon, és ezzel egyre
beljebb nyomul a környezetbe, a környező mezők életszféráiba, a szomszédos keringési
rendszerek már fejlett mezőket tartalmazó határfelületeibe.
A Szaturnusznál és a galaxisnál megismert időspirál minden forgó mezőnél kialakul, amelyet
a mezőből kiszóródó neutron-párok forgásban elmaradó uszálya képez. A gyűrűk (spirál)
menetei közötti hézagok a holdképzés időszakait jelzik, amelykor a kiszóródó anyag nem
spiráluszályba tömörül, hanem az új holdba. Az ilyen sávok anyagmentes résekként veszik
körül a bolygókat. A határfelületeken viszonylag egyenletes lineáris anyagsűrűség ilyen
helyeken holdakba tömörül. Ha ilyen pályát keresztez egy másik hol, bolygó, (mező) amíg kis
energiaméretű, de nagyobb sűrűségű menetekben jár, addig lineárisan fejlődik, azaz kisebb
energiaszintű neutronokat kap ajándékba. Ezek a neutronok a mező belsejében kifejlett
bonyolultságba épülnek, azt okosítják, annak a tömegét növelik. Ha a befelé hatoló nagyobb
energiaszintű szerveződés (hold, bolygó) elér egy ilyen hiányhelyet, anyagrést, átmenetileg
mindaddig nem kap energiát, új részecskét (elektront) amíg a hiányt jelentő energiamenetben
tartózkodik. Ilyenkor a mezők belső energiavesztesége megnő, a mező határfelületei, mint a
virág kinyílik. Ez a mezőben energiaveszteséghez és káoszhoz vezet, amelynek az egységbe
szerveződött részecskék mezőjével történő randevú vet véget. Ezt Moetrius nemlineáris
eseménynek nevezi. Míg az egyenletes részecskeelosztást tartalmazó rétegekben a mező csak
lineárisan, belülről fejlődik, addig a nemlineáris időszakokkor a teljes mező megváltozik,
átalakul. Ilyenkor nagy mennyiségű energia adag, részecskeadag, bevándorló hullám éri el a
mezőt.
Nostradamus e korra vonatkozó próféciájának az időpontra vonatkozó legpontosabb
meghatározása a Szaturnuszra vonatkozik, amely ismét késve tér vissza. A visszatérés
késedelme nemcsak a bolyongás, hanem az időugrás lehetősége, amelyről az előbb szó esett.
A Szaturnusz csak akkor késhet, ha egy nagyobb rendszer időspirálján befelé haladva elérte a menet
végét, azaz egy bolygóképződési sávhoz ért. Ekkor egy spirálréshez ér, amelykor radiális irányban
halad kifelé és a saját keringési pályáján a résben a pályára terelő részecskék hiánya miatt nagyobb
kerületű külső menetre ugrik. Ez megnöveli az útját a radiális és a kerületi különbség útjával, amely
természetesen időbeli késedelmet okoz, tehát a nagyobbá vált keringési pályán késve ér vissza. Az
esemény valóban az egyik utolsó előjele lehet annak, hogy a hamarosan a belsőbb bolygók, és így a
Föld is eléri e menet végét. A Nappal együtt haladó bolygók bármiképpen is nyomulnak egy nagyobb
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rendszerbe, először a külső bolygók fogják a szomszédos rendszer időrését, időhatárát észlelni. A
résben azért van részecskehiány, mert a nagyobb rendszer e menetre jellemző időszakában a
részecskék nem szóródtak ki, hanem a porfüggönnyel bevont nagyobb rendszer fejlődő holdjába
épültek. Mivel a folyamatos fékezés a rétegek közös rendszerbe globalizálása miatt elmarad, az ilyen
szélesebb résbe érő szervezetek kevésbé akadályoztatnak az áramlásban, ezért egyre jobban
felgyorsulnak a következő határréteg, időhatár felé közeledésben. A spirálrés és a gyorsulás addig tart,
amíg a résben fejlődő, hozzámérhető holdat, üstökös vagy aszteroida mezőt el nem érjük. Mivel a
spirálpályára kényszerítő részecskék száma csökken, a menetek kimaradnak rövid idő alatt igen sokat
mehetnek a bolygók a nagyobb rendszer tömegközéppontja felé, közel radiális irányba. Az időspirál
menetei csak akkor folytatódnak, ha az eseményben megfogant, megszületett hold különvált az
anyabolygótól, és a placenta, a burok is felszívódott. Az anyamezőből akkor szóródhatnak ki az
időspirál meneteit felépítő neutrális részecskék, ha a bolygó forgási egyensúlya helyreállt, a belső
áramlásaival együtt, azaz visszanyerte a szülés előtti, de annál kisebb sűrűségű, karcsúbb állapotát. A
szülő bolygók a holdképződési eseményt követő üvegháztartás végén érik el azt az állapotot, amikor a
belső változás ismét annyira felerősödik, hogy a leülepedő placenta megritkult részecskéi között a
belső részecskék ismét ekvipotenciális határfelületeket hozhatnak létre a mezőbe igyekvő részecskék
megütközésével. A saját forgás a szervezetben megnövekvő aktivitást és a saját perdület, a nemi
töltöttség erősödését is jelzi. A kialakuló neutronréteg a környezet fékezése miatt ilyenkor ismét
elmarad a mezőtől a forgásban és időspirál uszályt újra felépíti. A menetek az átmeneti rés, a
folytonosság megszakadása után tovább folytatódnak, de résben egy később ragadozóvá váló kis hold
rejtőzik. Tehát az időspirált is képező DNS lánc, Ariadne fonala, lényegében nem szakad meg, csak
kerülő útra kényszerülve betér a szervezetekbe, és lokálisan nagyobb változás sűrűséget, nagyobb
tömegsűrűséget hoz létre. A beáramló és a kiáramló folytonosság az aurából újraépül.
A gond az, hogy a két menetvég közötti spirálrésben a mezőből a holdképződés alatt kirepülő, és a
környezetből ugyanezen idő alatt beépülő nagy tömeget képező részecskék a magzatfejlődési idő alatt
egy közös mezőbe, az új holdba épültek, (és ráadásul az óta jelentősen megszaporodtak) amely ebben
a résben kering. Tehát a határfelületek kinyílása és az ehhez kapcsolódó energiahiány azért következik
be, mert átmenetileg a külső gerjesztő energia, a szomszédos nagyobb rendszer időspiráljának a
határrétegeiben érkezők jelentős része kerülő útra kényszerülve kiesik. Ahogy közeledünk a
spirálréshez, egyre kisebb a külső részecskenyomás, amely miatt a mezők virágzásnak indulnak. A
külső környezet és a belső változás megváltozó aránya, a nagyobb belső életnyomás az, amely a
bolygók határfelületeinek a kinyílását, a mezők virágzását is elindítja. A virágok mintájára az erősebb
tavaszi és nyári nap megnöveli a változást, majd az éjszaka lecsökkenő külső részecskenyomás miatt a
virágok egy ideig nettó kibocsátókká válnak, becsukják a szirmaikat.

Az események minden energiaszinten a bemutatottal analóg rendszer szerint működnek. Az
atomi szint periódusaiban fejlődő atom energiaszintű mezők alatt és feletti energiaszinteken,
az anyagmezők megújulása így történik.
Folytassuk tovább Ariadné fonalát a Holdképződési folyamat tömeg és energiaszint
növekedésének a bemutatásával, a sűrűsödéssel járó anyag és értelem fejlődési
folyamattal:
Ha a mező még fiatal Hold, vékony és rugalmas kéreggel, akkor az ilyen nagyobb lendülettel
érkező bevándorlókat a rugalmas kérgen átengedve beengedi a mező belsejébe. A fiatal és
még nagy életrugalmasságú életbuborékot képező holdak a nagyobb beépülő részecskeadagot
is könnyen, felrobbanás nélkül elnyelik, és idővel, a saját részecskéikkel betanított szinkrón
keringésre kényszerítik. Sok fiatal, kis átlagsűrűségű, belülről üreges Holdon észlelhetünk
olyan a méretéhez képest túl nagy krátereket, amelyek egy anyaggal telített mezőt
szétrobbantottak volna. A fiatal és feltöltődni vágyó holdak nyitottak a beépülő tudásra és
energiára, minden változásra. Pl. a Tethys III (a Szaturnusz holdja) 1060 km átmérőjén egy
400 km átmérőjű kráter, a Mimason egy 130 km átmérőjű kráter található. (Valamennyi
bolygó körül találunk olyan fiatal, belül üreges holdakat, amelyeken nagyon nagy
becsapódások nyomai találhatók). Lásd a Holdak leírását.
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A holdak fiatal lánykorban tehát nem megtermékenyíthetők, azok a beépülő megtermékenyítő
anyagot egyszerűen elnyelik. Megváltozik azonban a helyzet, ha a hold eléri a bolygófejlődési
időszakát, ha a benne élő alszerveződések elrontják a szimmetriáját, amelytől egyedivé és
nőiessé válik. Ha a hold belülről is feltelik, vastag kérge, litoszférája fejlődik ki. A kellő
kéregsűrűséget elért hold, bolygóvá (megtermékenyíthető nővé) fejlődik. Ha az anyjától
távolodó nagylánnyá vált hold, vastagodó, szilárduló kérgét a következő határréteg átérésekor
nem tudja a vendég átszakítani, akkor a felszínt átformáló, az ott élő szerveződéseket
lényegesen megváltoztató eseményekre kerül sor. A Bolygó megtermékenyíthető nagylány
lett.
A későbbi nemlineáris események már nem tudják a bolygó belsejét jelentősen felkavarni,
ezért a felületen szerveződő életet alakítják át, annak növelik a bonyolultságát és a sűrűségét.
Ha a bolygó felszínét elérő kérő miatt nagy erejű robbanás tör ki, annak a nyomása egymásba
préseli a kisebb szerveződéseket. Tehát a nemlineáris eseménykor nemcsak a nagyobb
energiaszintű rendszer válik anyává és mind bonyolultabbá, hanem a bennük élő kisebb
energiaszintű szerveződések is új fejlődési periódusba kezdenek. Az egymásba préselődött,
egymás áramlását le nem rontó kisebb energiaszintű szerveződésekből, új és nagyobb
bonyolultságú szerveződések alakulnak ki. Az egymásba préselődött együtt élők, a
továbbiakban együttesen, egy közös mezőben működő szimbiota kényszerszerveződésekké
alakulnak. Amely változatoknál az együttműködés nem sikeres, az nem a nagyobb szimmetria
és az energia megtakarítás felé fejlődik, azok kihalnak. A nagyobb energiaszintű mező
határrétegében élő változómezők ilyenkor együtt fejlődnek, a megmaradók és az új variációk
együtt lépnek egy bonyolultsági osztállyal, szerveződési periódussal feljebb, valójában a
nagyobb összetettség felé. Ha egy atom az első periódus utolsó helyéről a következő periódus
első oszlopába lép, ez azt is jelenti, hogy a neutronjainak a száma egy egységgel növekedett.
Ha stabil volt a belső magszerkezete, akkor a neutron kilökődve egy proton és egy elektron
többletté fejlődött. A nukleonok száma mindenképpen növekszik minden nagyobb
eseménykor, de a lineáris időszakban ugyanez történik a kisebb energiaszintű
alszerveződésekkel. A szerveződésekbe egyre több egység, neutron (nukleon) épül be,
amelytől annak a bonyolultsága és a sűrűsége is folyamatosan növekszik. Ha a nagyobb
energiaszintű mezőt, a bolygót nagyobb energiaszintű nemlineáris esemény éri a felsőbb
szférákba dobódó anyag gravitációsan osztályozódik és a nagyobb sűrűségűek, az egymással
jobban együttműködők, a sikeresebben a bajban is összetartók együtt ülepednek le, és alsóbb,
az energiában és a változtató képességben fejlettebb belső rétegbe kerülnek. A kisebb
energiaszintű mezők fejlődése, sűrűsége addig növekszik, amíg az adott bolygó gyorsító
képességére jellemző fejlettséget el nem érik. Ha már nem sikerül az alszerveződésekbe több
neutront beépíteni, a mezők a meglévő tartalék energiát kezdik elhasználni, amely ellentéthez,
feszültség növekedéséhez vezet. A folyamat vége felbomlás. Ha az alszerveződések elérik a
mező energiával el nem látott mélységeit, (hasznosítható, kitermelhető ásványi anyagok
kimerülése) olyan nagy változás sűrűség alakulhat ki, hogy a magas impulzus sűrűség
felbontja az alszerveződéseket. Ilyenkor kisebb sűrűségre (egységekre) bomlanak és
valamilyen neutrális gáz, pl. radongáz formájában a nagy mező, a bolygó (vagy csillag)
kisebb sűrűségű, külső határrétegeibe húzódnak vissza. Tehát minden bolygó és valószínűen a
csillagok belseje is gázzal telített csökkenő sűrűségű anyagból áll, amely az energia
körforgását erősítve a mező külső határfelületeibe szivárog ki. Nagyon idős csillagmezőkben,
galaxisokban, pulzárokban olyan nagy a mélyben az anyagbomlás, hogy az a pólusaiknál,
mint Jet neutrongáz sugár kettős gázkúpot képez. A fekete lyukaknál is feltételezhető ez az
anyagbomlás, csak ezekben még a fotonnál is sok nagyságrenddel kisebb energiaszintű
neutron párokra bomlik le az anyag. Az ilyen kis energiaszintű részecskéknek olyan kicsi a
méretük, hogy sokkal nagyobb méretű csillagporból képződő gáz részecskéi között a fénynél
nagyobb sebességgel, szinte ellenállás nélkül mozoghatnak. E részecskék a szegények, az új
házas nincstelenek, akik a szebb jövő reményében beutazzák a Világegyetemet.
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A Földtörténeti kormeghatározások hibái:
A Földkéreg megszilárdulásáig tartó időszakot nem ismerjük. Erről egyszerűen nem lehetnek
kezdeti adataink, mert semmi sem maradt változatlan állapotban a korai Föld kezdetben porral
és gázzal burkolt felszínéből. A Föld belsejét kitöltő becsapódásoknak több milliárd éven át
kellett az üreges gázgömb belsejét kitölteni ahhoz, hogy elérje a mai Holdnak megfelelő
átlagsűrűséget. Ha a Hold korát helyesen becsüljük 4-5 milliárd évre, amely Moetrius szerint
elfogadható, akkor el kell fogadnunk, hogy a vizes korszak csak ezután további
évmilliárdokkal későbben kezdődött. A mai Hold a tűzhányók keletkezésének a kései
stádiumában áll, abban a fejlődési időszakban, amelykor a csillagpásztával szülői gondviselés
sikeresen felélesztette a Holdmező, mint élőlény belső keringéseit, az élethez szükséges
energia körfolyamatait. Elképzelhető, hogy a Hold fejlődése során akkor kerül a vizes időszakba,
amelyben a Föld ezelőtt hozzávetőleg négymilliárd évvel ezelőtt ért el, amelykor a Földdel
együttkeringése során egy nagyobb fejlődési periódus végére ér. A Holdunk azonban még távol van a
légkör és egyéb, a vizes korszakot megelőző fejlődési stádiumtól. A Titán, a Gallisto és a Ganimede
idősebb holdaknak számítanak, és ennek megfelelő későbbi fejlődési korszakban tartanak. A Titán

már metán felhőzete és 99%-s nitrogén légköre van. Ezek szerint a Titán a legidősebb
(legfejlettebb) napunoka, a fejlettsége a Merkúrnál előrébb jár. A Titán tehát az első periódus
7. Tömegszámú elemével analóg fejlődési stádiumban van. A Titán lehet a következő lakható
hold, mert hamarosan az oxigén korszakába érkezhet, de a Naptól való nagy távolsága, és
Jupiter csillagfejlődéshez még korai állapota miatt a felszíni hőmérséklet emelkedése,
változása nélkül, az emberféle kovalens lényeknek még nem lakható. Mindenesetre fenn áll a
lehetőség, hogy az oxigén után a fluor és később a neon, majd a nátriumot építő 3. Periódusú,
energiabőséget eredményező fejlődési szakaszába kerül. Addig azonban sok időnek kell
eltelnie, és talán a Vénuszon, vagy a Földnél már idősebb Marson már előbb kialakulnak a
bioszféra kialakulásához szükséges feltételek. Az Io és az Európa sűrűsége már 3.5 és 3
gr/cm3. A holdak fejlettsége valószínűen a sűrűségüktől, és nem a kezdeti nagyságuktól függ.
Akkor érik el az ivarérettséget, amikor a felszíni kéreg sűrűsége elég nagy ahhoz, hogy a
megtermékenyítő mező azt ne szakítsa át, hanem holdfejlődés, külön fejlődés alakuljon ki.
Ehhez a már korábban betelepült részecskéknek megkell tudni védeni az otthont, vissza kell
vernie, és ki kell toloncolnia a benne kialakuló fejlődést akadályozó ellenzékieket. Mivel
ilyen periódus vége felé közeledünk, szerencsés volna a Hold fejlődési állapotát
meghatározni, ebből több és pontosabb információt kaphatunk a korára: A holdunk azonban
még gyermeklány, amely belül még üreges, és bár majdnem a legnagyobb sűrűségű hold,
rövid időn belül nem várható a megtermékenyülése. Tehát egy bolygó nagylány korszakához
nemcsak néhány milliárd év, hanem legalább 7-8 milliárd év szükséges. Természetesen lehet
olyan rendkívüli időszak is a csillagfejlődésben, amikor a közeli hozzátartozó csillag halála
miatt szupernóva és térbolydulás alakul ki, amelykor ennek a maradványa által elért gázköd,
mint termékeny intersztelláris szél eléri valamely mezők fejlődési övezetét, az eleség és a
változásbőség miatt a mezők fejlődése időben felgyorsulhat. A Földet érintő ilyen események
történhettek a nagy fajkihalások időszakában, de meg kell érteni, hogy ahol születés van, ott halál is.
Ha az öreg vagy nem elég harmóniában fejlődő mezőket elérik a galaxis központ nagy
változássűrűségű övezetét, ott az események meghaladhatják e mezők feldolgozó képességét, amelytől
az áramlások a káoszba fordulnak, a mező áramlása összeomlik, a mező, mint élő szerveződő egység
meghal, de átalakul, és egy megváltozott másikként hamarosan újjá szerveződik. Az átlagos

környezetben átlagos fejlődési idő tételezhető fel, amelyben a Holdak csak a születésüket
követő második nagyperiódus végére érik el a termékenység időszakát. A tapasztaltak szerint
ehhez legalább 5-6 milliárd év, tehát legalább 10-20 galaxis ciklus (év) élettartam szükséges.
Ez esetben, a mai állapotban lévő Föld már legalább a 3. Periódusának a vége felé jár, de az is
lehetséges, hogy már a 4. Periódusban lévő fejlődési időszakát éli. Ennek az eldöntése azonban
nem az író feladata, neki a sors, a Természet Törvényeinek a feltárását, másokkal megismertetését, és
a lehetséges fejlődési utak megmutatását határozta meg. A megkezdett téma egy későbbi fejezetben
részletesebben is kibontásra kerül.
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A Földi élet eredete:
A Föld a Nap (talán) hetedik leánygyermekeként látta meg a napvilágot, pontosabban a még
bolygó állapotban lévő Nap valószínűen 7. leány holdjaként született. A kisebb tömegű
fiúmezőket eredményező nemlineáris események következményei gyorsabban eltávolodtak a
szülőtől, azok valahol az Ort felhő környékén fejlődnek. A fiatal Földet még a lányságának a
hajnalán, az archaikumban, kb. 4 milliárd évvel ezelőtt egy jelentős nemlineáris esemény,
nagyméretű üstökös, vagy kisbolygó találta el, amelyből a holdunk egyedi méreteiből
következtethetünk. Valószínűsíthető, hogy több fiú utód is született, de ezeket a nagyanyja
elorozta, talán az Ort felhőben neveli. A túl korán megesett Föld élete változatos lehetett,
éppencsak megmenekült egy közeli szupernóva robbanás hőhullámaitól. Kb. 4 milliárd évvel
ezelőtt, egy közeli öreg hozzátartozó elhunyt, amely a Napcsaládot és a közelben szerveződő
rokonai alaposan megviselte. A térbolydulás nagy felfordulással járt, amely széttolta a család
közelben lévő tagjait, és jelentős nemlineáris eseménysorral meggyorsította a mezők
fejlődését. Lehet, hogy a szerencsénket annak köszönhetjük, hogy a Nap éppen egy távoli
rokonnál járt látogatóba, bemutatta az akkor még gyermeksorban cseperedő Földet, Gaiát.
Elképzelhető, hogy a Földet annyira megviselték az átélt események, hogy túl korán ért, és
ennek köszönhetjük Lunát. Az esemény hatására könnyen előfordulhatott, hogy a tágulásra
kényszerített térben a mezők idő előtt benyomultak egy közeli nagyobb rendszer
határrétegeiben keringő elszánt fiúk övezetébe, amelyek megejtették a fiatal leányzót.
Bárhogy volt is, a dolog megesett, Luna megfogant és megszületett.
A térben növekedő holdak és bolygók természetes lehetősége, hogy miközben távolodnak az
anyjuktól, egymás után metszik a környező nagyobb rendszerek határfelületein keringő
neutronmezők pályáit. Gaia a hold születését követően több ilyen határrétegen is átment,
amelyekben kapott anyagoktól fejlődött, a sűrűsége és a tudása egyre nőtt. Az üreges hold
leírásánál megérthettük, hogy valaha a Föld is így kezdte. Ahhoz, hogy elérje a mai sűrűségét,
számos nemlineáris, beépülő találatot kellett kapnia. Az evolúciós fejlődése során azok a
keresztező pályán lévő nagyobb, (hozzámérhető energiaszintű) mezők, amelyek kellő
lendülettel találták el ahhoz, hogy átszakítva a kezdetben még vékony és rugalmas földhéjat a
bolygónk belsejébe jussanak, beépülhettek az esetben, ha a keringésük nem zavarta a nagyobb
rendszerét. Gaiának ezzel nemcsak az anyagtömege nőt, hanem információt hordozó
részecskéiben is gyarapodott, azaz folyamatosan okosodott. Hamar megtanulta a csillagtéri
KRESZ-t, ezért a kisebb konfliktusokat ügyesen elkerülte, és hogy mi emberek élünk, a
bizonyíték arra, hogy jól lavírozott. Valószínűsíthető, hogy az első beépülő idegen rendszer az
addigi keringési rendszerre merőlegesen épült be, amely így nem sok zavart okozott, a
továbbiak pedig mindig szögfelezőkként. A beépülés bolygószinten is együttélési szimbiózist
eredményezett, a közös mezőbe épült részecskék jelentős együtt energiát takarítottak meg. A
mezőnk növekedése a változás és impulzus sűrűség folyamatos növekedésével járt, amely
megemelte a bolygónk belső hőmérsékletét. Az evolúciós fejlődésben először s (gömb) alakú
elektronfelhővel, aurával rendelkezett, majd a fejlődése során végigment a periodikus elemsor
analóg fejlődési rendszerének az első periódusán. Most valahol, mint bolygó, még fiatal korú
nő lehet, amely nemcsak átélt már több kalandot, de eljuthatott a második x-nek, a periódus
végére. A bolygónkban uralkodó káosz és energiahiány a bolygónk fejlődési állapotának
tudható be, és hamarosan jelentős, nagyobb, nemlineáris esemény várható. A végére értünk a
második periódus sorának, a neon, kén és klór térszerkezeti, szerveződéssel analóg neutrális
állapot kialakulása várható. Ez azt is jelenti, hogy gyorsan közeledünk egy nagyobb
környezeti rendszer olyan határrétegéhez, amelyen már nagyobb tömegméretű, lassan fejlődő
neutrális egységbe, pl. üstökös magba szerveződött a kisebb töltéssel, de nagyobb
szimmetriával rendelkező, kisebb sűrűségű részecskeanyag.
Az Aspektus sorozat 4. Könyvében, A gravitáció és az idő törvényeiben Moetrius már leírta
azt a ritmusrendet, időharmóniát, amelyet a csillagtéri környezetben észlelt környezeti
mezőkhöz közeledésünk, vagy azok időspiráljának a metszésekor, a térben és időben
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egybeeső találkozásokkor a bolygónk elviselt. A különböző harmóniát jelentő határfelület
átlépések attól függően változtatnak a bolygónkon, hogy milyen nagy energiaszintű rendszer
határfelületét keresztezzük. A Nap, mint közvetlen felmenő még nem okoz nagy változást, a
tavaszi és őszi napéjegyenlőségek csak erős szelet, a napfordulók legfeljebb El nínót (ENSOt) okoznak. Más a helyzet az egyel idősebb felmenő és a Napi nagybácsik, a nagyév és a
nagyhónapok idősíkjának a metszésekor, vagy hozzájuk túl közel kerüléskor. Ezek a 4500,
9000 12000 évenként a Föld életében ismétlődő ciklikus események olyan határfelületek,
keringési övezetek átlépésének tekinthetők, amelyek léptetnek egyet a Föld periodikus
változásán. A Krisztust megelőző időkből és a korai kultúrákból ránk maradt legendák, a
vízözönről, a jelenések könyvében és az ókori kultúrák legendái a természet törvényeinek
eseményeire hívják fel a figyelmet, amelyet az őseink, elődeink már ismertek, átéltek. Az
angyal, eredetileg küldöttet jelentett, amely tudósított a természet törvényeiről.
A nagyobb fordulókon, 25 ezer és 50ezer évente megismétlődő, bekövetkező események egy
nagyobb rendszer, a nagyszülői határrétegek átlépését eredményezte, amelyekkor az
energiapótló nemlineáris események nagyobb szinteken is megismétlődtek.
Az emberi élet kifejlődését, a jelen ismereteink szerint, a mostani civilizációt megelőző 2-6
millió évben határozzák meg az antropológusok. Nem sok vita van arról, hogy az embermajom közös ős milyen emlősállatból fejlődött ki, az élet tudomány által feltárt eredete a mi
civilizációnkra vonatkoztató leírása nagyjából helytálló lehet. Viszonylag sok a földtörténeti
hézag, amelyek olyan nemlineáris időszakoknak tekinthetőek, amelyekkor a jelentős esemény
megváltoztatta a bolygó felszínének arculatát. Átrendeződhettek a pólusok, a földrészek, az
üledékek megsemmisülhettek, az időszakban és az előtt kialakult evolúció maradványai még
nyomokban sem található. A hold keletkezése előtti időszakban szintén lehetett valamiféle
ionos élet, de ennek a felszínen szerveződött kezdetleges változatait a nagyenergiájú esemény
a környezetbe repítette. Nincs nagy jelentősége a jelenünk szempontjából annak, hogy
előttünk hány fejlett civilizáció élt, a természet törvényeit e nélkül is megismerhetjük,
megérthetjük. Kezdjük el a tudomány által feltárt idő és eseményrend elfogadásával, amelyet
erősít a Föld periodikus fejlődési rendje. A vizes korszak csak nagyon alacsony energiaszinten
ismétlődhetett meg, ezért fogadjuk el, hogy a térbolydulást kiváltó eseménysor hozta a
bolygónkra a bórnál nagyobb sűrűségű állapot kialakulásához szükséges anyagokat. Talán az
Archaikumi térbolydulás kényszerítette a közeli csillagrendszerek szén és jég mezőit a Földbe
csapódásra, vagy a periodikus rendszerben éppen akkor kerültünk egy nagyon öreg rendszer
ilyen anyagú részecskemezőkből szerveződött üstököseinek a pályáiba. Nem lehetetlen, hogy
a Föld ekkor lépte át az atomi szerveződési szint második periódusának az első csoportjait. Az
a nagyszámú esemény, amely az őskorban történt, inkább közeli rokon, elhalálozását, és
szupernóvává alakulását sejteti. Ebben az időben nagyon sok fejlett szerveződési szinten és
állapotban lévő anyag érkezett a Földre. Az őskontinenst és az éppen-csak kialakuló sekély
tengereket e találatok kimélyítették, megváltoztatták. Hegyeket nyomtak fel, nagy
sűlyedékeket mélyítettek a korai tengerekbe és a szárazföldekre Az Archaikum mintegy 1.5
milliárd éve alatt, a Föld hatszor kerülte meg a galaxist, amely miatt ez idő alatt legalább 18
nagy energiaszintű nemlineáris esemény érte. Az ennél kisebb energiaszintű rendszerek
határfelületének az átlépése több százra becsülhető, tehát már legalább ennyi nagytömegű
idegen mező illeszkedett a Föld keringési rendszerébe. Ezek az események sok idegen
anyagot hoztak, amelyekben az ionos szerveződésű élet már magas szinten képviselve volt.
Az események jelentős részében olyan szén és jég, de a periodikus rendszer valamennyi
elemére jellemző eredőtulajdonságú részecskemezőket tartalmazó anyagok érkeztek, amelyek
változatos fejlődési korszakban lévő elemekkel népesítették be a Földet. Igen sok esetben
olyan fejlett régióból, csillagból származó aszteroida, vagy csillag körül lassan fejlődő
neutrálisabb részecskékből szerveződött, és üstökösmagba tömörült részecskeinformáció is
érkezett, amely a fejlettségben már eljutott, vagy túlhaladt a vizes korszakán. Ezekben a
mezőkben, a vizes korszakban biozóna és szénalapú élet is kifejlődhetett, amelyek az
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aszteroidákban már magasabb szerveződési állapotba kerülhettek, de az ennél sokkal kisebb
töltésű, és ezért lassabban fejlődő neutrális részecskék a szénkombinációkban még megőrizték
a kovalens elektronszerkezethez szükséges kötési, fejlettségi állapotokat. Feltételezhető, hogy
a csillagmezők körül a külső határrétegekben keringő szén, jég alapú üstökös mezőkben a
fehérje alapú élet alacsony változási szinten jelen volt. Ma is kimutathatók az üstökös
magokban szerves vegyületek, de az öregebb üstökös magokban ez a variáció már magasabb
szintű fejlettséget is elérhetett. A becsapódó üstökösök szó szerint elszórták az élet magvait.
A már annyira megszilárdult (kitöltődött), de még mindig rugalmas földkéreg, amelyet az
ilyen becsapódások nem szakítanak át, mélyen besüllyedt a beérkező vendégek becsapódásai
nyomán, de a kéreg kitartott. Az először a csillagos égig felcsapódó por, füst, és hamu mellett
a vendég részecskéi is szétszóródtak, és elég nagy területre visszaesve leülepedtek. A
becsapódási mélyedéseket a környező vízgyűjtő területekről leérkező csapadék, és a magával
hozott hordalék lassan feltöltötte. Előbb vízzel kitöltött, majd feltöltődött, elmocsarasodott
mélyedések alakultak ki, amelyek lassan kiszáradtak, a hegységképző erőktől felnyomódtak.
A szén mocsarak is így alakultak ki. A 3880 és 2100 millió évvel ezelőtti eseményekben
szinte mindenféle elem nagy mennyiségben érkezett. Az első felszínen maradt üstökös
becsapódások földre hulló maradványai az afrikai földrész déli és keleti területét és az ókori
kultúrák vízgyűjtő területén szóródtak szét. Nem lehet véletlen, hogy a korai
mikroorganizmusok, az első mikro-flórák és életfaunák ott alakultak ki, ahol a legelső
felszínen maradt üstökös és kisbolygó maradványok szétszóródtak.
A későbbi ábrákon bemutatott szórási sávok, több nagyobb méretű, fejlett életet szállító
üstökös, vagy kisbolygó széttöredezett maradványainak az útvonalaként értékelhető, de az is
lehet, hogy egy azonos irányban keringő részecskeszórások több egymást követő periodikus
alkalommal történt analóg ismétlődése.
Mindenesetre a keletről a fél világot beterítő üstökös egy leváló (vagy különálló) darabja a
Sárga folyó (Kína) vízgyűjtő területén szóródtak szét, a táplálékláncon az emlősökbe is
bejutva, az Anjangi korai kínai kultúra kialakulását eredményezve. Ugyan ebben a szórási
sávban az Indus vízgyűjtő területén Harappa, Mohendzsodáró, Csanhudáro térségében a folyó
deltájában hasonló fejlett korai indiai kultúrák alakultak ki.

23. ábra:

A Perm -Triász idején becsapódó óriás üstökös
ebben a szórási sávban terített. Valószínű, hogy
a Föld egyenlítője akkor e vonallal párhuzamosan
annak a közelében, a berajzolt szerint volt.

Hatvanötmillió évvel ezelőtt ilyen irányú
lehetett a Földi egyenlítő állása, a fél világot
beterítő üstökös szétszóródása idején. Minden
érintett sávban fejlett korai élő és emberi
kultúrák, az első társadalmak itt fejlődtek ki.

Mind a két eseménykor a galaxis spirált, vagy igen idős rendszer határfelületeit kereszteztük,
tehát nagyon öreg, és fejlett részecsketársadalmat tartalmazható üstökös érkezhetett. A
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későbbi 24-26. ábrán bemutatott jellemző szórási síkból, amely többnyire a mindenkori
egyenlítő és vidéke, arra lehet következtetni, hogy a szórási sávok idejében a sáv az
egyenlítővel közel párhuzamos volt. A földrészek mozgását ugyan valószínűen helyesen
rajzolták be a térképészek, de ezt helytelenül a mai ovalitás és forgástengely helyzetére
másolták. Sokkal nagyobb annak a valószínűsége, hogy a Föld egyenlítője a találat idején a
szórási síkkal majdnem párhuzamos volt. Az üstökös leszakadt darabja a Tigris és az
Eufrátesz szórási sávba eső földrajzi vízgyűjtő területen szóródhatott szét, amelyből
kifejlődött részecskemezők késői szerveződése a korai Babiloni, Mári, Ur, Assur, Susa fejlett
települések gyorsabb fejlődését eredményezték. A kelet-nyugati szórási sáv harmadik jelentős
szakasza a Nílus vízgyűjtő területére esik. A területen szétszóródott részecskék a Nílus
áradásaival a folyó alsó szakaszára kerülhettek, amelyen a lelassuló deltában szétterültek.
Valószínűen nem véletlen, hogy a korai emberi kultúrák is éppen ezeken a helyeken fejlődtek
elsőnek ki. A részecskedús hordalékok a vízgyűjtő területekről a folyók alsó lelassuló
folyásában koncentrálódtak. Ha meghosszabbítjuk a kelet-nyugati szórási sávot, akkor annak
egy korábban levált darabja, vagy éppen a fődarab a mexikói öböl, Yukatán félsziget
környékére is eshetett. Lásd az előbbi és a 26. ábrát. Jó ok van annak a feltételezésére, hogy
Amerika első benépesedése nem a Bering szoroson át történt, hanem közel egy-időben
fejlődött ki közép-Amerikában, és a dél-amerikai Titikata tó környékére esett törmelék
kultúrából. Az viszont nem lehetetlen, mint Ázsiában és másutt is, hogy az elszigetelődés
miatt belterjessé váló helyi törzseket a később bevándorló fejlettebb technikát használók
kiszorították, és részben összeolvadtak, részben idegen vírusokkal megfertőződtek és kihaltak.
Dél Amerikában több millió éves üledékekből is előkerültek emberi foszíliák.
Egy másik, valószínűen korábbi szórási sáv is felismerhető, amely elsősorban a kelet,
északkelet és a dél afrikai térséget szórta meg. Richárd Leakey régész és kortársai számos
afrikai lelettel bizonyították a 2-6 millió évvel ezelőtti afrikai emberré válás folyamatait. Az
érdekessége a lelőhelyek térképeinek, hogy ezek is szórási sávot képeznek, egy jelentős
afrikai törésvonal irányában. Mivel erről az emberiség eredete című fejezetben több szó esik
és az ábra is bemutatásra kerül, ezért most csak a szórási sáv azonos következményével
foglalkozunk. A sávban azok a legkorábbi szárazföldet ért szórások feltételezhetők,
amelyekből a dinoszauruszok kipusztulása után az emberré felé fejlődő korai emlősök
elszaporodtak. Nem kizárt, hogy Afrika az emberré válás bölcsője, de valószínűbb több szálon
párhuzamosan kifejlődő kultúrák folyamatos együttfejlődő térnyerése. A későbbi fejlettebb
fajmódosulások, a hosszú evolúciós időszakban lelépték, kiszorították, vagy csak egyszerűen
túlélték a korai emberi variánsokat.
A neutrális tulajdonságú részecskék, amelyek átkerültek a földre sokkal terhelhetőbbek,
megértőbbek, kiegyensúlyozottabbak, és jobban feltalálják magukat. A becsapódáskor életben
maradt szerveződések kedvező körülményekre és magasabb hőmérsékletet találtak a
bolygónkon, amely lehetővé tette az újjászerveződést és a szaporodást. A feltételezés szerint a
nagyobb körzetben szétszóródott intelligens részecskék a vízgyűjtők területéről a folyók
deltájába szállítódtak, amelytől a részecskék koncentrációja és ezzel a dominanciája is egyre
erősödött. E szerveződések létrehozták és továbbfejlesztették a földön azt a társadalmi és
szervezési rendszert, amelyben korábban éltek. A csillagközi térben a gyorsabban szerveződő,
hamarabb felbomló szerveződéseket fogyasztották, amely piramis rendszerű táplálékláncot
képezett. E részecskék itt a földön is létrehozták, vagy megtalálták a táplálékláncot, és a
hosszú evolúciós idő alatt egyre nagyobb és fejlettebb szervezetekké, részecsketársadalmakká
fejlődtek. Az élet az együttfejlődő rendszerben a megszórt területeken párhuzamosan és
a környezeti versenyben fejlődött ki. Valószínűen jelentősen befolyásolta az evolúció
fejlődését az, hogy milyen fejlettségű részecskék hozták el a társadalomépítő tudományukat,
és az is, hogy ezek milyen körzetekben és milyen időrendben érkeztek. Az együttfejlődés azt
jelenti, hogy a rendszerek közötti kor és tudásbeli különbség, ha valami nem gyorsítja meg a
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fejlődést, az állandó marad. Ez hasonló, mint két nem egyidőben született ember közötti kor
és fejlődésbeli különbség is nagyjából állandó. A legelőször és legfejlettebb
részecskekolóniákat sikeresen deportáló üstökös-mezők szóródási területében és a vízgyűjtők
alsó, az anyagot kiterítő szakaszán, a folyók deltájában sokkal nagyobb szervezettségi
koncentráció, nagyobb tudásbeli összetettség alakulhatott ki. A szervezettség növekedése az
élő rendszerek, egyre nagyobb bonyolultságához vezetett. A periódusos rendszerrel analóg
szerveződésben fejlődő részecske kolóniákból először csak mikroorganizmusok fejlődtek ki,
majd ebből kialakult a nagyobb szervezettségű mikroflóra, amelyből az evolúció egyre
változatosabb, most-már a földi körülmények között felvirágzó gazdagsága fejlődött ki. A
táplálékláncban a részecskék tovább koncentrálódtak, szakosodtak, a bonyolultság azonban
együtt növekedett. A bolygónk határfelületek átlépéseikor, továbbra is érkeztek a vendégek,
amelyek nagy robbanások közben hatalmas nyomással néha egymásba kényszerítették az
egymástól más irányba fejlődő közösségeket. A bonyolultság kényszerfejlődés
következménye. A tipikus és a folyamatot jól szemléltető képlet a sejt evolúciójában
megismerhető. A sejtbe nyomódott különféle szerveződések, ha meg akartak maradni, meg
kellett tanulniuk az új helyzethez alkalmazkodni és együttműködni. Az együttműködésekből
egyre bonyolultabb szerveződések épültek fel, amelyek a korai ionos anyagszerveződés
sémájára egyre nagyobb bonyolultságú és nagyobb energiaszintű mezőkbe szerveződtek.
Megjelentek a növények, kifejlődtek az állatok. A dinoszauruszok példája a korai
hegemóniájuk ellenére, a természet csodálatos példájával szemléltette előttünk, hogy az élet
kifejlődött virága, a természet rendszerébe, az életpiramisba illeszkedése esetén sokmillió
évig fenntarthatja egy faj a hegemóniáját. A több-százmillió évig uralkodó dinoszauruszok
sok nemzedéke, lehet hogy viszonylag értelmes lénnyé fejlődött, de éppen a hegemónia
kialakulása okozhatja az ilyen fajok vesztét. Az alkalmazkodási kényszer megszűnése, egy
idő után a vetélytárs hiánya miatt csökkenő képességeket eredeztet, amely miatt a faj
túlszaporodottá és betenyésztetté válhat. Ha a szerveződések nem alkalmazkodtak a tágabb
környezeti faunák változásához, az ellenálló képességük nem alakult ki, vagy lecsökkent.
Ehhez elég az is, hogy sokáig kimaradjanak a nemlineáris téresemények, vagy éppen
elkerüljék a lakókkal benépesített övezeteket.

Az emberi faj eredetéről:
Az antropológusok az emberi faj emlősöktől elkülönülését 5-7 millió évvel ezelőttre datálják.
2.5-1.5 millió évvel ez előttről származnak az első tudatosan készített eszközök, és ettől
bizonyítható az agytérfogat megnagyobbodása is. Jelentős bizonyításnak fogadja el a szakma,
a 2.5 millió évvel ezelőtti kétlábon járás kialakulását és az emberi koponya (öreglyuk) ennek
megfelelő agytengely középre áthelyeződését. Sokat vitázik e szakma azon, hogy a mai
emberi faj egy lokális területen történt mutáció következménye e, vagy párhuzamos több
központból közel egy időben fejlődtek ki az őseink. Moetrius szerint mindkét érvelés
elfogadható, de a párhuzamos kifejlődés ténye nem cáfolható. Valószínűsíthető, hogy a
lokális túlszaporodás miatt kialakuló elvándorlás és elterjedés, a nagyobb mutációs
alkalmazkodási kényszer, a környezethez sikeresebb alkalmassága miatt lelépte a helyi
változatokat. A mutációt, talán az Afrika keleti vidékén a Turkana tó (széntartalmú meteorit,
üstökös hozta létre) körül szétszóródott és a táplálékláncba beépült intelligens, széntartalmú
részecskeszerveződések dominanciájának a növekedése okozta, amely az addigi emberi
szerveződést alkotó atomi rendszer magasabb energiaszintre kerülése váltott ki. A becsapódó
üstökös hatalmas robbanással nemcsak megváltoztatta a környezetet, hanem a meglévő élő
rendszerekbe újabb neutron préselésével megnövelte a szerveződések energiaszintjét és
bonyolultságát. Azok a kis energiaszintű szerveződések, amelyek a körülmény és a
szerkezetváltozást elviselték, vagy az esemény megnövelte a szimmetriájukat, a régióban
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növelhették az arányukat és a befolyásukat a megmaradt, újra kifejlődött, esetleg bevándorolt
részecskekolóniákból szerveződött élőlényekre. Az esemény valószínűen sokmillió évvel
korábban is történhetett, akár milliárd évekkel előbb, de a bonyolultságot növelő
következmény a közben kifejlődött élőláncba, táplálékláncba beépült. A kelet afrikai nagy
törés által geológiailag és tájszerkezetében megosztott vidék elvágta egymástól az ott élő
élőközösségek populációit. A nagytömegű meteorit, üstökös, aszteroida korábbi
becsapódásban átadódó kinetikai erő, lendület nem szűnik meg a becsapódáskor, hanem
átalakul az érintett területi földkéreg, lemez különböző mozgásirányú komponenseivé. A
kéreg az ilyen helyen folyamatosan lesüllyed, és a becsapódás vízszintes irányú
erőkomponense miatt a bioszféra rétegének a kerületi irányába is elindul. A mozgás nem
pillanatnyi és végleges állapot, hanem olyan sebesség/tömeg arányban változik, amilyen a
becsapódó tömeg lendülete határoz meg. Ha a becsapódó test tömege az érintett kéreglemez
milliomod része, de a sebessége 4 km/sec, azaz 240 km/perc (14400 km/óra) akkor a
leszakadó lemez helyi része szinte folyadékszerűen áramlani kezd az átvett lendület irányába.
A környezet felé elvesző hullámok energiáját leszámítva a lemez évi 1-5 -cm-res mozgásra
gyorsulhat, amelynek a föld tömegközéppontja irányába ható lendületkomponense miatt a
süllyedés is tartósan folytatódik. Ez a mozgási energia a nagyobb afrikai táblának ütközve
magasföldeket, hegységeket torlasztott fel, egészen addig, amíg a mozgási energia ismét át
nem alakult gravitáció ellenében a földtömeget megemelő hegységképződésben egyensúlyt
képező erővé. A megindult földtömeg ilyenkor rendszerint leszakad az addigi táblától, amely
és az eltávolodása miatt geológiai törésvonal, nagy hasadék alakulhat ki. A kelet-afrikai
területen valamennyi feltétel együtt állt a geológiai törésvonal és a hasadék kialakulásához,
amely nemcsak vízválasztót képzett, hanem elválasztotta egymástól az addig együtt élt fajok
állandóan keveredő együttfejlődő kolóniáit. A fejlődés ettől kezdve két külön ág felé
folytatódott, és az eltérő körülmények eltérően módosították a populációk alakulását.
A kelet-afrikai terület egy szórási sáv nyomait viseli,
amelyben egy fejlettebb, idősebb aszteroida érkezett.
Vagy több egymást követő becsapódás azonos
szórási sávban terítette be e földrészt. Érdemes
figyelni arra, hogy a becsapódás idején a földrészek
nemcsak-hogy nem a mai területükön voltak, hanem
a Föld forgási tengelye is valószínűen másképpen ált.
A sáv iránya a becsapódáskor kelet-nyugat irányú
lehetett, mégpedig közel és párhuzamosan az akkori
egyenlítővel. Az előző 23. ábrákon bemutatásra
került az eseménykori Föld és földrészek állása.
A szórási sáv egyben azt a kelet-afrikai hasadékvölgyet jelképezi, amelyen a jelenlegi
civilizáció előőrse, az első emberi kultúra 2-6 millió évvel ezelőtt kifejlődött.
A 24. ábrát, a Richárd Leakey antropológus könyvéből másoltuk.
A szórási sáv északi vége Izrael, Holt tenger, Kineret tó és környékét érinti, amelyet ráadásul
a kelet nyugati szórás is keresztez. Tehát Izrael és környéke olyan többszörös szórási sáv
kereszteződésében fekszik, amelyik a szén jellegű üstökösökből több találatot is kapott. Ez
nemcsak erős hatóanyag feldúsulást eredményezett, hanem többszöri utánpótlást is. A
szórásban érintett Babilon és környékének a területe, a Nílus felső, a Tigris és az Eufrátesz
vízgyűjtője is. Talán ennek köszönhető e területeken a korai kultúrák felvirágozása. A közép
keleti régió dupla szórást kapott. A táplálékláncon bekerülő hatóanyagok, intelligens
részecskék feldúsulásának. Az ember az élővilágból azért emelkedett ki, mert mindenevő
csúcsragadozóként sikeresebben építette magába a növényvilág és mikrovilág által feltárt,
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azokban már magasabb szervezettségbe került szén alapú és víztartalmú intelligens
részecskék Földre szállított aktualizálódó tudását. Az Izrael és a területek népe nem
kiválasztott, de szerencsés, amely a korai civilizációkba épülésüket segítette.
Érdemes megjegyezni, hogy a kelet Afrika térképére rajzolt korai fejlődést eredményező élőhelyek
egy szórási sávban helyezkednek el, amely értelmében akár közös eredetű, a légkörben szétszóródó,
több darabra váló, vagy egyidejűleg érkezett üstökös becsapódása egy vonalban dúsította fel
intelligens részecskékkel a kelet afrikai szurdokvölgy környékét. Még az is lehetséges, hogy a törési
vonal annak a becsapódásnak a következménye, amelykor a benyomódó felszín a belső nagyobb
nyomás kialakulása miatt az esemény után visszarúg, kiepedezik.
Fontos annak az észrevétele, hogy a kelet északkelet irányban a Földbe csapódó másik kisbolygó vagy
óriás üstökös szintén egy szórási sávot képezve Kínától az indián át, a babiloni, a jeruzsálemi holt
tenger térségét, és Egyiptomot is érintő sávban, a Yukatán félszigetig szórta szét az intelligens
részecske állományát. Mindkét irányban korai kultúrák és az első társadalmilag is fejlett
élőközösségek, államok virágoztak fel.
Az afrikai szórási sáv északi vége, a Földközi tenger medencéjét egészen a görög félszigetig érintette,
és valószínűen köze van a balkáni hegyek kialakulásához, és a későbbi görög, Helén kultúrák
felvirágzásához. A Jón tenger, és az Égei tenger területére, a krétától északra csapódhattak be egyes
darabjai.

A Kelet-Afrikai hegyek mögötti szélvédett területeken a nyugati szelek által hozott
csapadékfelhők a nélkül vonultak át, hogy a csapadékot kiadták volna, ezért a keleti rész
egyre jobban elsivatagosodott. Az antropológusok megegyeznek abban, hogy a két lábra állást
a szavannásodás és az elsivatagosodás, azaz a körülmények megváltozása kényszerítette ki. A
keleti síkságokra szorult populációk életmódja megváltozott, a kevesebb élelmet nyújtó
területen ki kellett egészíteni az egyre kevesebb magvas, növényi táplálékot. Az élelem
kiterjedése a vadászat, halászat, tehát a húsevés felé, kényszer, amelyet ma is gyakran
megfigyelhetünk az eredeti táplálékban hiányos körülmények közé kerülő állatokon.
Ha nincs elegendő plankton, az eredetileg növényevő nagy ponty a kishalat is megeszi. A táplálék
csökkenése egyre nagyobb területi mozgásra kényszerítette a részben majom, részben már
ember jegyeket is viselő elődeinket. A kb. 2 millió éve északkelet felé vándorolt Homo habilis
szükségszerűen elkerült a Turkana tó körüli síkságra, ahol az étrendjébe kerülő nagyobb
energiaszintű és nagyobb bonyolultságú (intelligens szénrészecskékkel dúsított) táplálék
beépült a szervezetébe. A Turkana tó üstökös, vagy aszteroida eredetű bemélyedés!
Ma a hivatalos biológiai tudomány álláspontja szerint, az ember sejtjei, - mint a folyóké - két
háromévente 85 %-ban kicserélődik. Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy az emberbe is
bekerülő újfajta hatóanyagok megváltoztassák az egyedek bonyolultságát, és viszonylag rövid
idő alatt komoly mutációs változat, új egyediség alakuljon ki. A Moetrius által felállított
periódusos evolúciós fejlődés szerint egy együttfejlődő rendszerben élünk, amely azonban
nem egyszerre változik. A tágabb csillagtéri környezetből a bioszférát érő hatáshullámok,
energiaváltozás végiggyűrűzik az érzékeny életláncon, de továbbgyűrűzik a lassabban változó
rendszereken is.
Miközben az ember mutációk kisebb nagyobb sorozatán át, az egyre nagyobb bonyolultság
felé fejlődött, a fejlődésben hol késve, hol sietve a környezet is lépést tartott. A növények is
fejlődtek, az állatok is egyre nagyobb bonyolultságra tettek szert. A szétszóródott üstökös
maradványok több fejlődési hullámot indított el, amelyek a becsapódásoktól körkörös irányba
kiterjesztették a változás hullámait. Ezek a hullámok a természetes akadályoknál, torló
hegyeknél lelassultak esetleg elapadtak, így a hegyek közé zárt, vagy ezektől elvágott
populációkra a változás nem, vagy csak kerülő utakon, áttételesen és időben később
teljesedett ki. Az Univerzumban az energia állandóan hullámzik, és ez a Földön is hasonlóan
működik. A táplálékláncba bekerülő változások könyörtelenül végigmennek a táplálékot
fogyasztó láncon, egyes fajokban ez a szaporodás növekedését, esetleg az ellenségeinek a
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csökkenését okozhatja. Ha egy eleségláncban egy hatóanyag felszaporodik, akkor kicsit
később a fogyasztólánc azon tagjainak az energiaszintje és dominanciája is megerősödik,
amelyek szervezetét ez a hatóanyag növekedés a magasabb szimmetria felé segíti. A
hatóanyag feldúsulás, mint az evolúción változtatást végigvivő hullám a lánc végére kerülő
csúcsragadozóban az életpiramis felsőbb szintjén lévő fogyasztóban összegződik. A korai
mindenevő Homo habilisbe, és elődeibe így kerültek át, halmozódtak fel az összetettebb
tudást biztosító részecskék. Eközben a konkurens fogyasztókba is bekerültek, tehát az
evolúciós lánc más hullámai is elindultak, de a csak kis területen élő, nem vándorló
africanusba sokkal kevésbé változatos, nem annyira összetett táplálék épült. A Homo
leágazása ezzel felgyorsult és az elkülönülés genetikai jegyekben is megerősödött.
Felegyenesedés után a fej súlypontja áthelyeződött, a koponya formája az agytérfogat
növelésével módosult, a hátsó végtagok meghosszabbodtak, az elsők a járás monotóniájának a
megszűnése után egyéb célra váltak egyre alkalmasabbá. Az eszközhasználat korai
kialakulása talán a szabaddá vált kéz sokoldalúbb használati lehetőségéből fejlődött ki, a
valamit kezdeni kellett vele, hogy el ne csökevényesedjen. Bizonyítható, hogy a két lábon
járás kialakulási időszaka alatt a kéz használata, a famászásban nem szűnt meg. A kéz, azaz
az első láb használata csak összetettebbé, sokoldalúbbá vált. Gyakran előfordulhatott, hogy a
sivatagosodó, kiszáradó félben lévő fákra a ragadozók elől felmenekült egyedek alatt a
szárazabb árak letörtek, és a ragadozó elé a talajra pottyanó ősünk rémülten szorongathatta a
kezében maradt letört ágat, husángot. Talán ijedtében a ragadozó felé csapott, és szerencsés
esetben az ággal eltalált állat, a zsákmányszerző helyett zsákmánnyá maga vált. Ha ennek
tanúi voltak, a példa ragadhatott, megmaradt emlékként, és most-már tudatosodva elkezdődött
a bot és a természet által nyújtott eszközök ,,tervszerű,, felhasználása. Előbb egy bot, majd
egy kődarab, amellyel nagyobbat lehetett ütni, talán véletlenül fellelt utolsó kísérlet a
védekezésre, az életben maradásra. Később a követ már dobni is megtanulhatták, és hamar
megismerhették a kő alakjának a dobásban ütésben, vágásban eltérően megnyilvánuló
előnyét. Ha a csoport eleségben és táplálékban dúsabb élőhelyet talált a Turkana tó vidékén,
huzamosabban ideig ott tartózkodhatott, a fejlett részecskék környezeti hatásként, táplélék
láncon át beépülhettek a letelepedőkbe.
Hasonló esemény nemcsak itt történhetett meg. Ismerjük, hogy a korai civilizációk ott
virágoztak fel, ahol a valamilyen természeti nemlineáris esemény, meteorit, aszteroida, vagy
üstökös mag becsapódása a mutációk sorozatával a helyben élő letelepedett lények
csúcsragadozóit megokosította. A különböző helyeken eltérően kifejlődött elődök eltérő
fejlettségű szintjeit sokféle környezeti hatás módosította. Az egymással találkozó, eltérő
irányban fejlődő nemzettségek dominanciáját, érvényesülését, - az adott időben és
térhelyzetben sikeresebb populáció megmaradását, - a fejlettségben, tudásban,
eszközhasználatban sikeresebb előnybe kerülését eredményezte. Nem hozható fel érvül, hogy
a fejlettebb maradéktalanul kipusztította a kevésbé fejletteket, és az sem, hogy nagyobb
arányú, vagy totális összeolvadás történt. A genetikai állomány kiválasztódását sokkal
intenzívebben befolyásolhatta, hogy a nagyobb tudású részecskékkel rendelkező fejlettebbek
nemcsak több tudással és nagyobb összetettséggel rendelkeztek, hanem beoltódtak a beléjük
épült hatóanyagokkal, az immunrendszerük bizonyos hatásoktól védettebbé vált. A
részecskéik nagyobb bonyolultságával korszerűsödtek, ellenállóbbak és védettebbek lettek
olyan későbben a Föld térségébe, légkörébe és a táplálékláncba is bejutó vírusoktól,
hatóanyag kombinációktól, amelyek az ilyen védelemmel nem rendelkező népességet
egyszerűen kiirtotta.
A nagyobb üstökösök, és életet hozó kisbolygók nem ionos kötésszerkezetűek, mint a
fejlettebb aszteroidák és csillagmaradványok, ezért ezeknek a gyengébb kovalens kötésben
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álló szerveződései a Földhöz közeledve még a becsapódás előtt feltöredeztek, nagyobb
darabok váltak le róluk és ellentétben az aszteroidákkal szétszóródhatnak.
A következő időben ismét szén, vízjég és metánjég tartalmú, főleg kovalens elektronkötésű,
tehát kisebb kötőerővel összekapcsolódó üstökös várható, amely miatt számítani lehet arra,
hogy a beérkezése előtt darabokra szakad és hosszú, széles sávot szór meg. Ha a periódusos
rendszer szükségszerű és előre látható következményeire gondolunk, akkor megérthető
Nostradamus jóslata, amely a 45. Szélességi fok körüli sávban határozza meg a következő
üstökös becsapódását. Az érintett terület a 45. Foktól kicsit dél, délkeletre húzódó, az
egyenlítővel kicsi szöget bezáró, hagyományos szórási sáv. Franciaország déli része, Itália
majdnem egésze. Az égen egy szakálas csillag tűnik fel, amely 7 napig látható, és a tűz eléri a
roppant új várost. A szórási sáv vagy Amerikában kezdődik, vagy itt ér véget a becsapódás
fődarabja. Ha jó Moetrius logikai rendszere, akkor keletről nyugat felé kell jönnie a nagy
üstökösnek. Eszerint a Balkán félsziget alsó részén, a Görög félszigeten kezdődik el a szórás
és Monaco, Ravena, Pisa, Verona, Asti, Ferrara, Torino sávban, amelyek tiltott területek. A
keletről jött lehetőséget megerősíti az alábbi négysoros. ,, A fekete tengeren és a Nagy Tatár
Birodalmon túlról egy király ellátogat majd Franciaországba. Átkel az alánok földjén, Amerikában és
Bizáncban hagyja véres pálcáját.,, Az időpont meglehetősen pontos, a vízöntő jegyébe forduláskor,
,,midőn a Nap 20 foknyira lesz a Bika jegyétől, földrengés lesz … sötétség és zűrzavar. A Szaturnusz
ismét megkésve tér vissza. A birodalom egy fekete (brodlde) nemzet felé tolódik el. Ez valószínűen a

szénalapú üstökösre utal, amelynek a részecskéi erősítik a földön a befolyásukat, a
részarányukat.

A földi élet származása és keletkezése, egy kicsit más aspektusból:
A Naprendszer, egyre jobban a galaxis időspirál foton övébe merül, és amíg áthalad rajta, az
2500 évig is eltarthat. A galaxis idősíkjának a Napot is tartalmazó menetében sok szénpor és
nagy tudású, a térváltozást évmilliárdok óta ismerő intelligens részecske kering. Ezek a
részecskék a tér impulzusaitól kiszorultak e határrétegekben keringő üstökös-magot képező a
Nappal egyidős csak lassabban fejlődő hímnemű matuzsálem mezőkből. A Napcsalád
keringési síkja a Földdel együtt a foton-öv áramlási síkjához közelit, hamarosan valamely
galaxis spirálon áramló nagyobb csillag határfelületén szerveződött anyag keringési pályáit
keresztezzük. A Nap szülői csillaga merőlegesen keresztezi a galaktika spirálját, de az erre
merőleges Naprendszer a síkkal majdnem párhuzamosan merül bele a szén és jégbolygókkal
tarkított keringési pályákba. A spirálon keringő mezőkből kiszóródó részecskék egyre
nagyobb mennyiségben kerülnek a Föld pályájába és bekerülnek a rendszerünkben keringő
részecskék közé. A mező előtt járó részecskék jelzése folyamatosan erősödik, a várható jövő
információja fejlődik, erősödik a bolygónkban. Ez az, az alacsonyabb energiaszintű
információ, amelyet az alacsony energiaszintű változásokat jobban érző emberek hamarabb
észlelnek.
A gabonaköröket a Földbe érkező, már a bioszféra sűrűségével megegyező átlagos sűrűségű
összetettebb részecskemezők keltik, amelyekből sok információt kapunk a várható
eseményekről, a lehetséges és valószínű jövőkről. A sűrűségük miatt már gravitációsan a Föld
felé kényszerülő intelligens, de csészealjszerűen torzult plazmagömböket UFÓknak is
nézhetjük, főleg ha a légköri részecskék kölcsönhatástól részben felbomlanak, és ettől
csökken a sűrűségük. A sűrűségében csökkenő, vagy növekvő kiterjedésű mezőknek a
gravitációs eredője megváltozik, amelytől azok képessé válhatnak a számukra sűrűvé vált
légkörből akár függőleges irányban, vagy a Földfelszínt ferdén metsző határrétegen, gyorsan
emelkedő ferde íven a bioszféra rétegét elhagyni. Amely buborékmezők a becsapódást nem
kerülik el, a felszínen kirajzolják a becsapódáskori alakzatukat, és hajszálvékony elektromos
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vezető áramköröket, töltésáramlási köröket rajzolnak a becsapódás helyére. E nagyobb mező
alszerveződései, akisebb részecskéi nemcsak átvészelik a landolást, hanem szinte azonnal
beilleszkednek a számukra otthonos, de a korábbinál kedvezőbb, nagyobb hőmérséklet és
ezzel időben nagyobb ritmusú változást lehetővé tevő új környezetbe. A becsapódási helyeken
az intelligens részecskék aránya növekszik, esetleg hamarosan dominánssá válva beépül a
bioszféra változó mezői között kialakult táplálékláncba. A hatásuk, az információjuk már
megjelent a nagyobb érzékenységű növényekben, állatokban, emberekben. Lehet, hogy a
csonthéjasok tűzelhalásáért részben ők a felelősek, és ők okozhatják egyes levéltetvek
kolóniáinak időnkénti hatalmas elszaporodását.
Érdekes tény, hogy a plazmagömbök és az Ufójelenségek sok esetben éppen ott jelennek meg,
ahol a hajdanán az ősi rokonaik a földbe csapódó üstökös maradványként szétszóródtak.
Érdemes visszatérni arra a megfigyelésre, hogy a galaxis síkon tett korábbi látogatásunkkor,
egy hatalmas, de fejlett összetett részecskékkel zsúfolt üstökös-mező, vagy kisbolygó, esetleg
ennek a becsapódás előtt széttöredezett nagyobb darabjai beszórtak egy röppályát a földön.
Ahol a becsapódó mező darabjai földet értek, vagy a föld felszíne felett felrobbanva
szétszóródtak, ott domináns arány alakult ki, amikor a földre visszahullva beépültek a
táplálékláncba.
Az életet hozó mező egyik fődarabja a Sárga folyó deltájába csapódhatott be, vagy ennek a
vízgyűjtő területén szóródhatott szét, hulltak le a szétszóródásból földet érő részecskéi. Nem
véletlen, hogy itt nagy szén és kőolajmezők, kátránymocsarak alakultak ki, és az sem, hogy itt
alakult ki az első Kínai civilizációs társadalom alapjai.
25. ábra: A képet a Föld krónikájából másoltuk, amely vastag tengeri üledékeket mutat be.
Ha a kínai Sárga folyó deltájától a nyíl irányába szóródott szét egy
az emberi kultúrát is megalapozó magas széntartalmú üstökös, az
érinthette valamennyi ősi civilizáció, a Gangesz delta, a
Mezopotámia, Babilon, Izrael, Holt tenger, Egyiptom és a közép
amerikai szóródási, becsapódási hely, Puerto Rico, a Mexikói Öböl,
a Yukatán félsziget. A térképen jól látható, hogy a szórási sávban a
Csendes óceán is kapott. A sötét sávban nagy mennyiségű radiolaria
(fejlett milliméternél kisebb szerveződés) iszap található, amely a
kultúra jelentős térségi felszaporodását eredményezte.

Az üledék valószínűen, a Yukatán félszigetbe csapódott üstökös maradvány által felvert,
kidobódott élő-anyagban dús törmelékkel került a tengerbe, kb. 64-55 millió évvel ezelőtt. Ha
a kelet-ázsiai becsapódási terület 40. Szélességi fokától az amerikai kontinens egyenlítői
vidéke felé tartó röppályát rajzolunk, akkor felismerhető a szétszóródó mező fő becsapódási
helyei. Egy nagyobb darab az Indus vízgyűjtő területére érkezett, és az Indiai ráktérítő
vidékén Harappa, Mahendzsodáro, Csanhudáro térségében épült be a táplálékláncba. A
harmadik nagyobb darab a Tigris és Eufrátesz völgyébe, vagy annak a vízgyűjtő területén,
Babilon környékén szóródott szét, míg egy negyedik nagyobb darab a Nílus alsó folyásán
terítette szét a részecskéit. A mező maradék része már korábban kettéválhatott, amely miatt
egymástól nagyobb távolságban a Mexikói Yukatán félsziget környékén és a dél-Amerikai
fennsíkon, a Chavin de Huantar környékén terült szét. Valamennyi szóródási terület a
legkorábbi emberi kultúra és társadalmi szerveződés bölcsője, amelyben szétszóródó
intelligens részecskék beépültek a táplálékláncon át az emberbe. Lehet, hogy az ember azért
vált a földön a legnagyobb tudású lénnyé, mert csúcsragadozói volta miatt a tápláléklánc
végén helyezkedett el. Ez esetben szükségszerű a hatóanyagok, az intelligens részecskék
feldúsulása és dominánssá válása az emberben. Valószínűen hasonló élő anyag lokális
szétszóródása és felszaporodás tette lehetővé a korábbi időszak csúcsragadozó dinoszaurusz
egyedeinek a 150 millió évig tartó lassú, de nem biztos, hogy töretlen evolúcióját.
A népi hagyományok valamennyi ókori kultúra helyszínén ugyanazokat az egymástól
függetlenül kifejlődő analóg hitrendszerre és tudásra épültek.
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Ezeken a területeken fejlődtek ki az első vallások, az első kormányozott, magasabb szinten
szabályozott közösségi társadalmak. A Kínai, a Mezopotámiai, a délnyugat Indiai korai
civilizációkhoz hasonlóan valamennyi más helyen, a becsapódó üstökösök nyomán kialakult
szén és kőolajvidékeken, mocsarakban, sűlyedékekben koncentrálódott az élő hatóanyag. Az
Izraeli Kineret tó és a Holt tenger környéke, az egyiptomi Nílus torkolati mélyföld és
környéke, a Tanganyika és az Andok fennsíkján, (ma Peru) a Titikata tó környékén. Szinte
valamennyi kőolaj vagy jelentős szénlelőhelyen, egymástól látszólag független korai fejlett
kultúrák alakultak ki. Ilyennek tekinthető az angliai Megalitikus kultúra és vallásrendszer, az
azték, a későbbi inka, a Yukatán félszigeten kifejlődött Olmék kultúra. A nagy világvallások
bölcsői innen kerültek ki, és innen terültek szét a hitterjesztők a világ más égtájai felé. A délafrikai nyersanyagokban gazdag lelőhelyek hasonló beterítést kaphattak talán egy korábbi
időben bekövetkezett üstökös és csillagmaradványtól. Ezt a korábbi 24. ábrán és szöveggel
kiegészítve már bemutattuk.
A tényekhez tartozik, hogy a Földet eltaláló üstökösök, aszteroidák mindig az egyenlítő
környékét szórták meg, de a Földön nemcsak a földrészeket is tartalmazó lemeztáblák
változtattak helyet, hanem egy–egy jelentős találattól a Föld is elfordult. Ez az oka annak,
hogy a pólusok nemcsak felcserélődtek időnként (amit más folyamat váltott ki), hanem a
trópusi helyek a sarkokra kerültek és fordítva is.
A 26. Ábrán a Földet az utóbbi párszáz-millió évben
ért ismert szórási főirányokat mutatjuk be, amely
mindig az akkori egyenlítő körüli a rák és a baktérítő
közötti terület érte. Természetesen, ha e sávba, az
esemény időpontjában éppen az Antarktisz vagy
Európa állt akkor azt érte több találat, ha Afrika,
akkor annak a területén szóródtak szét a jövevény
becsapódás után leülepedő részecskéi. A nagy és
nemlineáris változások idején sok hasonló idegen
genetikai anyag áramlott a földre.

A fő szórási irány, kicsit rézsút de, az egyenlítővel majdnem párhuzamos. Az életet hozó
üstökösök fő becsapódási, szóródási irányai. Természetesen semmi sem zárja ki, hogy a
becsapódáskor egészen más irányban álljanak egymáshoz képest a kéregtáblák és a
földrészek, és az egyenlítői és a pólus iránya is másképpen alakult.
A galaxis síkba kerülő földet és a Naprendszer térségét, minden 250 millió évben és ezek
negyed eseményeikor jelentős térségi gerjesztés érte, amely miatt viszonylag közeli
csillaghalálok, szupernóvák keletkeztek. Az események térbolyduláshoz vezettek, amely a
megszűnt áramlási rendszerek körül keringő mezők, üstökösök és aszteroidák szétszóródását
eredményezte. Az árvává vált mezők szétszéledtek a környezetben, térbolydulást, felfordulást
okozva a közeli csillagok és nagyobb mezők között. Egyes mezők megszelídülve besoroltak
más csillagcsaládok közé, vagy egyesülve azok bolygó leányaival új holdak születését
eredményezték. Sok esetben nem volt felkészülve a mező, vagy nem volt elégséges a kinetikai
energia, vagy valamely más ok miatt a megtermékenyítés elmaradt, és holdképződés helyett
csak a mező evolúcióját részben módosító nemlineáris esemény következett be.
A beérkező vendégek olyan nagy robbanásokat okoztak, hogy a már kialakult rendszerek és a
jövevények egymásba préselődtek. A szimbiota kapcsolat kényszerű együttélés eredménye,
amelyet a nemlineáris események váltottak ki. Lásd a Szintézist.
Ha metánjég érkezett, a mezőnk körüli hidrogén kultúra fejlődött, ha nagyobb sűrűségű
széntartalmú vízjég, akkor özönvízszerű égszakadások keletkeztek és a bioszféra fejlődött. Ha
nehezebb elemekkel dúsított, idősebb korú aszteroida érkezett, földfémek, esetleg nátrium,
kálium, magnézium és alumínium szaporította a bioszféra alsó határán változó anyag
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kultúráját. Az aszteroidák, csillagmaradványok nehezebb elemeket, aranyt, ólmot, ónt, uránt,
esetleg a szénmezőre hullva gyémántot eredményeztek, vagy a mélyebb szférákban fejlődő
anyag evolúcióját fejlesztették.
Valószínűen a Földi életperiódus e szakaszában törvényszerű, hogy az emberi és a bioszférán
élő, szén alapú, fehérje kultúrákba, a hasonló sűrűségű, és fejlettségű részecskekultúrák
épültek be, halmozódtak fel az emberben. Jellemzően szénből és vízből vagyunk, a
bioszféránk jellemző felszíni anyagaiból.
Kétségtelen, hogy a részecskék egyszer összetartozó rendszerben lehettek, vagy/és nagy a
csillagtérről hozott ismeretük, amely az egyre bonyolultabb mezőkbe épülve, ismét
összerakta, rendezetté tette a már ismert információt.
A tudás és a vallások analóg fejlődése olyan Univerzumra utal, amelyben a részecskék magasfokú fejlett információval bírnak, de ezek energiaszintje nagyon kicsi ahhoz, hogy a tudat
magasabb energiaszintjében kölcsönhatást és ezzel észlelést eredményezzen. A beérkező
anyag feldúsulása, élelmiszerekben és csúcsragadozókban történő felhalmozódása az
információ összegződéséhez és ezzel a megerősödéséhez vezetett. Ahogy nő a hatóanyag, az
élő széntartalmú részecskék szervezetünkben erősödő dominanciája, úgy erősödik az
emberiség tudása és felismerése, a tér és a természet törvényeiről. Közben más hatóanyag
tartalmú részecskék is beépülhettek, ezek módosíthatják, megváltoztathatják a bennünk keltett
információt, de jellemzően vizet és széntartalmú élelmiszereket fogyasztunk, amely miatt
egyértelműen főleg a szén és vízkultúrák információs befolyása határozza meg a tudatunk.
A Napból származó energia, a fotoszintézisen keresztül is növeli a széntartalmú
anyaghányadot a bioszférán, és ezzel az ilyen információt közvetítő részecskék befolyását a
tudásunk szerkezetére. A Földön összekeveredett, többszörösen átalakult, idegen
információval szennyezett vegyes összetételű anyagok sokszor fals információt kelthetnek, de
a Napból származó, majdnem radiális irányban érkező rendszersértő részecskék információja
naprakészebb, aktuálisabb. Ők a fejlett jövő állapotban lévő mező, a Nap belsejéből - amely
állapotba a mi bolygónk csak sokára kerül - hoznak friss, tiszta és eredeti információt. Ez az
információs energia, a Föld körül keringő neutronoktól találatot kapva töltötté válik, a vízben
és a csapadékban könnyen elnyelődik. A növényekben, mint a fotoszintéziskor beépülő proton
hajtóanyag segíti az energia a táplálékláncba kerülését és ezzel az információ, a tudás
aktualizálását. Azok a részecskék, amelyek az eredeti tudást szállítják, nemcsak a múltban
történtekről, hanem a később várható történésekről is friss aktuális információval
rendelkeznek. Csak a figyelem és az összpontosítás, a zavaró környezeti zaj és hatás
kikapcsolása szükséges, hogy rájuk hangolódva megérthessük természet törvényeiről szóló
üzenetüket, és a közeljövőben várható törvényszerű eseményekről. Valószínűsíthető, hogy a
Földön fellelt kristálykoponyákban nagyon nagy mennyiségű információs tudás rejlik, amely esetleg a
Föld történet, vagy az Univerzum történetének, szabályainak a jelentős részét, és talán a lehetséges,
vagy valószínű jövőjét is tartalmazza.

Az emberi civilizáció generációkról generációkra fejlődik. Az elődök tudása, bonyolultsága
beépül a tudás megszerzése után fogant utódokba, igaz hogy nagyon kicsi energiaszintű
formájában. A másolási minta normál környezeti gerjesztéskor 1 milliomod hibát tartalmaz,
ennyi az átlagos mutáció, az elődtől való eltérés. Ez az eltérés, genetikai módosulás csak a
nagyobb energiaszintű mérhető tartományban van. Az ennél alacsonyabb energiaszinten már
jelentős olyan módosulás gerjesztheti az utódok genetikai változását, amelyet mi még nem
észlelhetünk. Ha a kisebb energiaszintű már módosult alszerveződések genetikai információs
eredője felerősödik, átválthatja a genetikai kapcsolókat, amelyek a dominancia demokráciája
szerint működik. Ez azt jelenti, ha a kisebb energiaszinten nagy a bizonytalanság, a
módosulás akár 20 %-kal dominánssá válhat, és az ezután születő utódokban a környezet
változásához jobban alkalmazkodó maradandó evolúciós változtatást generálhat. Ez az arány
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azonban azonnal jelentősen megváltozik, ha a környezet nagyobb gerjesztése miatt jelentősen
nő a bioritmus. Ha a mezők gerjesztése nagyságrendekkel növekszik, márpedig ez történik a
galaxis időspiráljába kerülésünkkor, olyan nagy lehet a környezet ritmust növelő hatása, hogy
a feszültséget nem jól viselő szerveződések tömegesen felbomolhatnak, megszűnhetnek. Ez
láncreakciót indíthat el egy-egy körzetben, amely egyre nagyobb energiaszintű mezők
áramlási, keringési szervezettségét is elronthatja. A folyamat könnyen a már leírt nemlineáris
eseménysorhoz vezethet. A nemlineáris eseményekkor a változás és ezzel a gerjesztés nagyon
rövid idő alatt sok nagyságrenddel növekszik, amely miatt az érintett mezőkön bolygókon a
változást már kompenzálni nem képes alacsony kötésszilárdságú (gyenge azonosságú) mezők,
alszerveződések felbomlanak.
A bolygószintű nemlineáris esemény, először az alkalmatlan életszerveződéseket bontja le,
majd ezek és a vendég kicsapódó porából a fényt elfogó porgomolyagot, placentát épít a mező
köré. E porfelhő a környezeti és a napból érkező sugárzás jelentős részét befogja, csak a
sokkal nagyobb frekvenciájú, és nagyobb áthatolóképességű kicsi energiaszintű részecskék
lendülete ér le a felszíni és az alatti rétegekre. Mivel a földet fűtő belső változás, az átmenő
energia ilyenkor jelentősen csökken, ez nagy lehűléshez, eljegesedéshez vezet, amelynek az
esemény sikerétől függően jégkorszak a következménye. Míg a bolygó porából, gázából a
bolygó körül egy új hold fejlődik, addig a bolygón a változás lecsendesedik, a mező kómába
süllyed. A periódus végén, a kicsapódó anyagnak a bolygóval ellenkező irányba forgó
részecskéi egyre közelebb, az új hold egyre sűrűsödő, a nemétől függő irányba forgó anyaga
egyre távolabb kerül. A gravitációsan visszahulló és leülepedő anyag a felszínen a sűrűség
szerint is szelektálódik. Mindig a nagyobb sűrűségben maradó, tehát a nagyobb kötőképeséggel, nagyobb azonossággal összeépült részecskéket szorítja le jobban a gravitációs
kölcsönhatás. A lehullott por és hamu a mező felszínét sötétebbre festi, de a légkörben lévő
könnyű poron már áttörő Napfény jelentős üvegháztartást létesít. A besugárzás nő, a hő
csapdába kerül, viszonylag gyors idő alatt jelentős felmelegedés történhet, amely véget vet a
jégkorszaknak, a tengerszint emelkedik. A gyenge Nap a felmelegedő Földön sok
építőanyagot talál, amely az aktualizált tudású fejlettebb részecskéket korszerűbb
mezőszerkezetekbe, a kialakult állapothoz alkalmazkodó élőlényekbe szervezi.
A virágos növények és a szalamandrák, a kétéltűek már több hasonló eseményt átélhettek,
valószínűen ennek tulajdonítható a nagy genetikai állományuk. A virágpor az űrben töltött idő
alatt is megőrizheti és átmentheti az áramlási mintáját, a visszahulló azonos sűrűségű porból
új növénykultúrák fejlődhetnek ki. A kétéltűeknek szintén magas a genetikai tartalékuk,
nagyobb esélyük van a csak szárazföldi, vagy csak a tengeri élethez szokott lényeknél a
megújulásra. A téma a Szintézisben jobban ki lett fejtve, ahol az élet alapjaiból vett ábrával is
kiegészítettük. Az evolúció, kicsit más, korszerűsített változatban újra indul. A megváltozott
helyzethez alkalmazkodó-képesebb új kultúrák, táplálékláncok fejlődnek ki, a változás virága
ismét felelevenedik.
Az idő azonban közben a Vénusznál tapasztaltak szerint visszafelé lépdelt. Ennek kétféle
lehetősége van. Az egyik, ha az eltalált bolygó a kapott kinetikai lendülettől néhány
határréteggel, időspirál menettel ismét közelebb kerül az őt kibocsátó anyjához. A belsőbb
határrétegekben kevesebb idegen gerjesztés éri, átmeneti nagyobb védelemhez jut, de a külső
gerjesztés csökkenése miatt a környezethez alkalmazkodása romlik.
Hasonló történhet, ha hirtelen külsőbb határrétegekbe lökődik, amelyekben hirtelen túl sok
idegen hatással találkozhat. Bár a saját rokoni köréből érkező gerjesztés ilyenkor csökken, a
változása lelassulhat, vagy/és túl idegen állománnyá fejlődik, a szülőtől való eltávolodása a
tömegben való növekedés előtt a külső határrétegekbe röpíti. Nem lehetetlen, hogy a Plútó
rendellenessége egy ilyen esemény következménye, amely miatt a fejlődésben lemaradt lassan
fejlődő, csökött férfinemű bolygó maradt.
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A szerveződési rendszer része a visszalépés az időben:
Ha a bolygó a szüléskor sok anyagot veszít, a hiányzó anyag miatt az árnyékoló képessége, a
gravitációs ereje is csökken. Az átmenetileg kisebb energiaszintre került bolygó kisebb térre
tudja kiterjeszteni a hatását, amely miatt a szféráiban, határrétegeiben az időegységre jutó
változás csökken. Ekkor tényleg a múltbeli körülményekkel megegyező kisebb változási
ritmus alakul ki. A fejlődés nemcsak a múltbeli állapotoktól kezdődik újra, hanem a változás
is annak megfelelő lassulást szenved, a bolygó egy korábbi állapothoz nagyon hasonló, azzal
analóg változású mezővé válik. Néhány határréteggel közelebb kerül az anyjához. Ez hasonló
a szülő fiatal nő érzelmi változásával, amelykor az addig nagyobb ellentétben is álló nő, a
szülés során érzelmileg ismét közelebb kerül az anyjához. A Szülő mező és az anyja között a
kapcsolat harmonikusabbá vált, a sorsazonosság növekedése miatt a taszító erő csökkent.
(Valójában az idegentartalom is csökken az eseménytől, a szüléssel a beépült idegen
részecskék egy része is a holdmagzatba kerül.) Az evolúció kb. 10-100 ezer évet visszalép, és
a múlttól folytatódik, de az eseménykor a megmaradt mezőkbe beépült szerveződésekkel
nagyobb bonyolultságban folytatódik. A nagyobb bonyolultságú szerveződések sikeresebben
oldják meg a problémákat, amelyek sikeresebben együttműködő szerveződésekbe épülhetnek
össze.
Az esemény megváltoztatja a kifejlődő új mezők, alszerveződések szerkezetét. A becsapódási
robbanáskor sokféle új variáció és ezzel életképesebb, de egyben nagyobb bonyolultságú
szerveződések alakulhatnak ki. Miként a sejtbe a hasonló korábbi eseményekkor beépültek a
kényszerű együttműködést vállaló, és ezzel nagyobb sűrűséget és összetettséget eredményező
alszerveződések, a Golgi készülék a Liposzómák és a Mitokondriumok stb., úgy most ez a
rendszer továbbfejlődött. Az együttműködést, a szimbiózist bemutató képet, a sejtet és
készülékeit, a sejtben szimbiózisba kapcsolódott élőlényeit a Szintézisben ábrázoltuk. Az ábra
a biológiai szakkönyvekben és lexikonokban is megtekinthető. A visszafelé futó idő hamarosan

ismét előre megy, a mező tömege ismét növekedni kezd, de a mezők túlélő,
újjászerveződő lényei magasabb bonyolultságú osztályba léphetnek. Ha az asztrál-lét
aspektusából közelítjük meg az eseményt, akkor egy életszinttel közeledtek a
tökéletesség felé.

A részecskemezők nemlineáris események utáni fejlődése:
Ha a mezőre az esemény után felbomlott szerveződések részecskeanyaga visszahull, a
bőségesen rendelkezésre álló alapanyag újra beépül a most-már nagyobb bonyolultságú
egyedekből, nagyobb együttműködő képességre szert tett szerveződésekbe. A változó anyag
és élőmezők így tökéletesednek egyre nagyobb sűrűségbe és bonyolultságra jutva. Miközben
egyre több alrendszer épül azonos szerveződésbe, a szerveződés energiaszintje, tudása és a
sűrűsége, valamint az együttműködő képessége, készsége is nő. A sűrűség növekedése miatt a
gravitációs térerő különbözetben beérkező részecskék áthatolóképessége csökken, egyre
jobban elakadnak a mind bonyolultabbá váló részecskemezők egyre sűrűbbé váló
részecskéiben. A fejlettebb mezőkre egyre nagyobb gravitációs tömörítő erő hat, amellyel a
lágy porban, iszapban egyre lejjebb kerülnek. Ha a nemlineáris téresemények
megismétlődnek, a nagyobb sűrűségbe épülő anyagok egyre alsóbb rétegekbe kerülve
közelednek a mező tömegközéppontjához, miközben tovább tömörítik az alattuk lévő rétegek
részecskemezőit. Az alsóbb rétegekre egyre nagyobb nyomás nehezedik, amely miatt a
változás és a hőmérséklet ismét egyre nagyobbá válik. Az új ismereteink alapján
feltételezhető, hogy a bolygók vasmagja felé az anyag nemcsak megfolyósodik, hanem a
legbelső rétegekben elgázosodik. A bolygónk központjában nem tömör vasmag, hanem annál
sokkal kisebb sűrűségű, radon-gáz, még beljebb illékony neutrongáz található.
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A mezőnk mélyén történő nagy változásban, a kötési energiák felszabadulnak, az egymásba
préselődött buborékok kiszabadulnak a nemlineáris eseményekkor rájuk kényszerített
fogságból. A mélyben lévő gáz, viszonylag nagy sűrűségű, apró rugalmas buborékokra
bomlik, a vaskatlanban forr, és könnyű neutrongőzzé, (gázzá) válik. Az ilyen anyag sűrűsége
a környezethez képest jelentősen lecsökken, amely miatt nagy felhajtóerő ébred. A
rugalmasságot ismét visszanyerő, az atomok körül keringő elektronok részecskék közötti
időréseknél sokkal kisebb méretre bomlott részecskék, szinte akadálytalanul távoznak a
bolygó külső, távoli határrétegeibe. Mivel a felszíni rétegek felé áramlás során a nyomás
csökken, a bolygó belsejében még kisméretű részecskék térfogata nő, amely a
sűrűségcsökkenéssel arányos felhajtóerőt továbbra is biztosítja.
A felbomlott részecskebuborékok mindig az adott mező tömegétől (az árnyékoló
képességétől) meghatározott szintig bomlanak csak le. Ez meghatározza azt is, hogy a
lebomlás után milyen távoli, és milyen sűrűségű határrétegbe kerülhetnek. A csak
hidrogénszintre visszabomlott részecskék a légkör felső szféráiba kerülnek, de az ennél sokkal
kisebb méretre (sűrűségre) lebomlott részecskék távolabbi szférákba, a mezőközponttól
messzebbi határrétegekbe kerülhetnek. A bolygó mélyében a párra nem találó, nem kellő
lendülettel elrugaszkodó részecskék csak kicsi időciklusú körforgásba kerülhetnek, esetleg
csak néhány réteggel kerülhetnek feljebb. A párkeltés akadályát sikeresen vett részecskék,
(diploidba kapcsolódva) az összeadott perdületi lendületük sugár irányú mozgássá
szerveződésével nagy lendületet vehetnek. A haploid állapotba szerveződve, neutrálissá
(érdektelenné) válva a környezet eseményeire, nemcsak kikerülhetnek a mező valamelyik
külső határfelületére, hanem az összeadott lendülettől, és a maradéktöltéstől is függően,
időutazásra, vagy visszatérő ciklusba kezdhetnek. A részecskék élete ezután határrétegről
határrétegre folytatódik. Ha csökken a sűrűségük, energia veszteség következik be, egyre
kijjebb, távolabb kerülhetnek, egyre hosszabb, de kevesebb eseménnyel járó életciklust
folytathatnak egészen addig, amíg be nem kerülnek egy másik nagyobb energiaszintű
rendszerbe. Ha a kívülről jövő beépülő részecskékkel ismét növekedni kezd a sűrűségük és
ezzel a bonyolultságuk, új életciklust járhatnak végig valamely mező körüli határrétegekben,
az adott mező tömegközpontja felé araszolva. Ha nem hagyják el a Földet, és visszafelé
araszolva elérik a légkör felső határát, már fejlett Hidrogenoszómáknak is tekinthetők, ha
tovább sűrűsödnek, elérhetik a hélium, majd a nitrogén és az Oxigén bonyolultságot. A
bioszférától lefelé az anyag tovább nemesedik, az információ tartalma és az összetettsége nő,
hogy ismét elérve a felbomlási változásszintet, egy újabb körciklust, életciklusba kerülhessen.

A migráció és a keveredés, a tulajdonság módosulás és átadás szabályai:
A Naptól, az anyjuktól távolodó bolygók a Nap körüli határrétegekben keringve a környezet
dominanciája által meghatározva bolyonganak. Ez nemcsak cikk-cakkos pálya bejárását
jelenti, hanem folyamatos spirál alakú lassú távolodást a szülőtől, a tér tágulását kettőjük és
testvéreik között is. A tágulás, pontosabban a távolodás oka az, hogy folyamatosan nő az
idegentartalmuk, az idegen részecske arányuk, azaz az egymáshoz és a szülőhöz viszonyított
másságuk. A másság növekedése azt jelenti, hogy a genetikailag örökölt áramköreik, a
szerveződést meghatározó szabály térbeli elrendezése és időrendje ugyan keveset változik, de
egyre több idegenebb másabb tulajdonságú alrészecske épül be a szerveződésükbe. A beépülő
jövevények, vők, menyek beházasodnak a mező alrészecskéinek a családjaiba, amely miatt a
már felesben eltérő utódok tömege folyamatosan szaporodik. A tömeg szaporodásával a
korábban szülői részesedés, az eredeti dominancia egyre csökken. A lineáris fejlődés során
befogott sok apró idegen részecske beszállításra kerül a mezők belsejébe és ekkor a
tömegsűrűség által meghatározott mértékig lebontódik, és betanítódik az örökölt információ
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(helyi szokás) szerinti rendre. A lebontás mértéke azonban sohasem teljes. A viszonylag kis
tömegű mezők sohasem érhetnek el akkora gyorsítást, mint a nagy tömegű csillagok,
galaxisok vagy és a fekete lyukak, amelyekben a befogott részecskék kisebb energiaszintű
neutron párokba épültek. A kisebb mezőkben a nagyobb egységek, társadalmak, városok,
családok lebontásakor az információt eredetiben megőrző kisebb energiaszintek neutron párjai
változatlanul maradnak, ezért ők tovább örökölhetik, ápolhatják az eredeti hagyományaikat.
Szerencsésebb olyan befogott, nagyobb máságú kolóniáknak tekinteni a részecskéket,
amelyek viszik magukkal az eredeti helyen megtanult információikat, szokásaikat,
nemzetiségüket és az nemzeti öntudatukat is. Ha az új helyen részleges lebontásra kerül a
kolóniájuk, közösségük, a le nem bontódott közösség együtt maradt tagjai, családjai megőrzik
a hagyományként régen megszerzett, beléjük ívódott ősi tulajdonságaikat. Az eredetei
információ és tudás átmentése, az új generációkra átörökítése, az új közösség folyamatos
elhangolását eredményezi. Ha az Amerikába betelepített négerek, az Európába bevándorolt
dél-indiai származású roma közösségek, vagy a palesztin zsidók a helyi őslakosokkal
keverednek, viszik magukkal a szokásaikat, a nemzeti tudatukat, és a génjeikben, a kisebb
energiaszintű alszerveződéseikbe rejtett, örökölt belső információjukat. Hiába keverednek,
bontódnak le kisebb közösségekre, az eredeti információ nagy része, a kisebb
energiaszinteken, átvitt eredetei információként megőrződik, átörökítődik. Ez az információ
abban a pillanatban megerősödik, ha a közösségek ismét nagyobb csoportba gyülekezése
miatt az ősi tulajdonságok megerősödő dominanciája az újonnan tanult információt
felülbírálja. Mendel szabályai itt is érvényesek.

A környezeti állapottal befolyásolt átörökítés szabályai:
Egy új mező létrehozásakor három tényező határozza meg a fő tulajdonságokat: A szülőtől
kapott anyai és apai genetikai információ (alacsony energiaszintű anyag) áramlási mintába
keveredése, és a fogamzáskor és a szerveződési idő alatt a genetikai anyaghoz keveredő
környezeti hatásként érvényesülő, az apai és az anyai öröklődést módosító részecskék. Az
utóbbiakat a hozzámérhető tömegű és információ tartalmú környezeti hatás, azaz a fogamzási
helyen kialakult térállapot alacsony energiaszintű részecskéinek az aránya határozza meg.
Tehát a szent hármas, az atya a fiú és a szentlélek Moetrius értelmezése szerint úgy módosul,
hogy az utódokba átkerülő tulajdonságokat, az átörökítést, három környezeti tényező
határozza meg. A két közvetlen, az apai és az anyai, bennük a felmenői tulajdonságok, és a
közvetett, a lokális fejlődési térben érvényesülő dominanciás rend, a szűkebb és a tágabb
térségből származó, helyileg ható részecskékkel. A Moetrius szó és jelkép, ezt a hármas
végtelent jelenti, ábrázolja. A pillanatnyi helyi erőviszonyok beleépülnek az újonnan fogant
mezők örökítő anyagába, és ott maradva egy életen át befolyásolják a mező gondolkodását, a
reakcióit, a lappangó, rejtett, de sok esetben később a felszínre kerülő tulajdonságait. Ez
egyszerűsítve fizikai keveredés alapján is megérthető, értelmetlen a fizikai tudományok
tagadása. Ha a genetikai anyagnak a fogamzási pillanatában kialakuló új áramlási mező
tulajdonságmódosítását meg akarjuk érteni, akkor, a szerint kell megközelíteni az eseményt,
amiképpen az a valóságban történik.
Képzeljünk el két mező impulzusba kerülésekor a szétfröccsenő részecskékből kialakuló
áramló porgomolyagot, amelyekben tulajdonságokat és ezzel a későbbi mező információs
tudását is meghatározó, gáz és porszerű buborék részecskék keringenek egy belső mag körül.
A mezőbe kerülő idegen buborék, vagy alkalmazkodnak a nagyobb lendülettel bíró többség
által meghatározott áramlási rendhez, vagy állandó konfliktusokba, impulzusokba kerülve
felőrlődnek, szétforgácsolódnak. A közös rendszerben maradás, alkalmazkodást igényel. Az
új közös áramlási rendszerben akkor lehet megmaradni, ha a lehető legkevesebb a
tulajdonsági másság, a szabálytalan irányban és szemben keringés, ha kevesebb az ellentét.
Többféle lehetőség szerint is kialakulhat olyan diszkrét szimmetriában változó új áramlási
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mező, amelykor az egymás mellé kerülő anyagmező részecskéi úgy keverednek össze, hogy a
keveredés egy maradandó, életképes közös áramlási rendbe szerveződő új mezőt eredményez.
Mindazon egyedi sajátságok, ősi tulajdonságok megmaradhatnak e rendszerben, amelyek nem
rontják le számottevően az egész keringési rendszert. Az ilyen alacsonyabb energiaszintű
tulajdonságok receszív, lappangó tulajdonság átörökítést eredményeznek. A lappangó
tulajdonságok azonban azonnal a felszínre törnek, ha a dominanciájukban a hasonló áramlási
rendű részecskéktől energia utánpótlást kapva a lendületükben, az energiaszintjükben
megerősödnek. Az új mező életfolyamatának tekinthető változási eseménysor során, az
egymás után kifejlődő belső tulajdonságok egy biológiai időritmusú életfolyamatot
eredményeznek.

A melegfúzió, mint impulzus, mint ütközet és nemlineáris esemény:
A nap és a szervezetben energiát termelő nukleoszómák melegfúziót megvalósító
impulzussűrűbb ritmusú szerveződések. E szerveződési rendszerek az egymásba érő
egymással szemben áramló részecskéket tartalmazó nagyobb energiaszintű keringési
rendszerek között helyezkednek el. A működéshez szükséges energiát a határfelületeiken
egymással szemben haladó, ellenkező lendületirányú, a Napban és a nukleoszómákban ütköző
részecskék állandó ütköztetésével fedezik. Az energia és hőtermelést, a nagy
impulzussűrűségű folyamatos események tartják fenn. A Nap állapota háborús zónát,
részecske ütköző teret jelent, mely állandó hadszíntér. E rendszerek állapota egy fejlődési
folyamatsor átmeneti következményének tekinthető, amely időben és térben változik. Ha az
egymáshoz érő de ellentétes irányban forgó mezők egybeérő határfelülete részben átfedi
egymást, és az ellentétes irányban áramló részecskék között sorozatos ütközés, impulzusok és
ezzel torlódás alakul ki, a mezők részecskeanyaga felaprózódik és az idegen tulajdonságú
részecskék, részben összekeverednek. A folyamat alacsony energiaszintű nemlineáris
események sorozatának, anyagbontásnak tekinthető, de mivel folyamatos és igen rövid idő
alatt játszódik le, jelentős hőt termel. Az ütközés, az impulzus katasztrófa helyszínéről a
szétforgácsolódott mezőcsaládok megmaradt részecskéi a fénysebességgel távoznak.
Számukra ez a mező a kellemetlenségek helye, ahol nem elég, hogy karamboloztak, de
elvesztették a családjuk, esetleg a hazájukat is. Ha a két áramlás egymásnak ütköző részecskéi
között diszkrét lendület és perdületszimmetria alakul ki, ez egy örvényes keresztirányú
áramlást hozhat létre, amelyben az impulzusok időbeni növekedése miatt a helyi nyomás nő.
Ez a helyi nyomás széttolja a tér két szülői szereplőjét,(eltávolítja a családokat egymástól) és
helyet biztosít az új fogantatású mezőnek. A szülői mezők az átfedő részecskéik folyamatosan
adott lendületével az örvényes áramlás fennmaradását (energia adásával) mindaddig segítik,
amíg az önálló energia átalakítóvá nem válik. A tér e tartománya, ahol a kis mező kifejlődött
nem volt üres, és ezért nemcsak a két mező részecskéit tartalmazza. Először is a két mező,
főként a korábbi elődöktől kapott és betanult részecskékből, azok örökítő anyagából épült fel,
így értelemszerűen a szerveződési piramis alsóbb szintjein viszik magukkal a szülői,
nagyszülői felmenői információkat. Minél kisebb piramis szintre figyelünk, annál nagyobb
felbontásban (tisztábban) kapjuk meg az örökítő arányt, azaz a származási dominanciát. Bár
az alsóbb szintek részecskéinek az egységenkénti energiája, információja nem erős, de
mennyiségben és így hatásértékben (számszerűségben) sokan vannak. Az információs
energiaszint, amelyen a keveredés megtörténik, nemcsak az adott szinten domináns
részecskéket tartalmazza, hanem azok alatti örökítő szintek kisebb energiájú részecskéit,
(rejtett) örökítő anyagát is. Az idő haladásával ezek a kisebb szintek megerősödhetnek, a
változó környezet miatt a domináns arányok megváltozhatnak és a biológiai óra bekapcsolását
eredményező módosításuk miatt más meghatározó rend, együttélési szabály alakulhat ki. Ezt
tulajdonság módosulásként, magatartásbeli változásként fogjuk észlelni.
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A keringő részecskéket tartalmazó buborékmezők minden energiaszinten pontosan kialakult
szabályok szerint közelítik meg egymást. Amikor két mező megközelíti egymást, vagy
valamelyik időspirált képező szórási síkja, vagy nagyobb sebességgel kiáramló neutronokat
tartalmazó Jet sugara átvonul a másikon, akkor azt nemcsak gerjeszti. Az információt közlő,
szóró mező, a rá jellemző egyedi összetételű információt, alacsonyabb energiaszintű
részecskéket juttat az így megvilágított, megszórt mezőbe, amelyben a részecskearány, a
hatóanyag tartalom ezzel megváltozik. Ha egy mező sokszor, vagy tartósan befolyásolja egy
másik mező részecske (hatóanyag) összetételét, akkor a befolyásolt mezőben a befolyásoló
mezőre jellemző tulajdonságok, hatásinformáció megerősödik. Mivel a látszólag üres
csillagközi tér valójában nagyon kicsi méretű, kis sűrűségű részecskéket mindig tartalmaz,
ezért nincs a térnek olyan része, ahová a csillagpor ilyen apró, de rendszerint nagy lendülettel
rendelkező részecskekeveréke nem jutna el. A mezők közötti szimmetriában kialakuló új
porgomolyagban, az új kis mezőben nemcsak a szülői és a felmenői örökítő anyag keveredik,
hanem ehhez mindig hozzákeveredik a térségben lévő közeli és távoli mezők, csillagok éppen
ott lévő, átutazó finom részecskepora. Ráadásul ez a por tartalmaz egy dominancia arányt is, a
fogamzási pillanatban a fogamzás helyén éppen érvényesülő kisebb energiaszintű hatóanyag
(részecske) arányt. Ez az arány nemcsak rögzítődik az új mezőben, hanem később a mező
élete során, - ha utánpótlást kap - jobban érvényesül. Az életfolyamatnak tekinthető változás
lényegében e részecskék, hatóanyagok arányának és dominanciájának a megváltozása. A
változás, ha a hatóanyag származási helyéről újabb részecskeszórás, befolyásolás és ezzel a
dominancia módosulása, erősödése éri a fejlődő mezőt, tulajdonságokat, képességeket
módosít. Az emberek, az élőmezők folyamatosan változó tulajdonságait nemcsak a szülői
örökítő anyag határozza meg, hanem az élet során a változó környezet által a belső részecske
összetétel folyamatosan módosuló dominanciája is. Az ember már tudatosan keveri ezeket az
általa is termelt hatóanyagokat, de még messze nincs tisztában azzal, hogy az általa a
beavatkozással okozott változás a megmaradást, a diszkrét szimmetriát ezen anyagok
alacsony energiaszintű hatóanyagainak a feldúsulása miképpen befolyásolja. A termesztett
élelmiszer, a szintetikus vegyi anyagok lényegében speciális, jellemző összetételű, egyedi, de
változó hatóanyag tartalmú anyagnak, részecskemezők egyedi keverékének tekinthető.
Az emberhez hasonló sűrűségű, jellemzően szén és vízbázisra épülő életszerű folyamatban
változó anyagok, elsősorban a növények és az állatok speciális hatóanyag arányt termelnek,
rögzítenek és örökítenek át, a már leírt szabály szerint. Az egymástól eltérő
tulajdonságeredőjű anyagoknak nemcsak az összetétele más, hanem a részecskéik
dominanciája is más és más, de a növényben, az összetételt meghatározó csillagmezők
érvényesített arányára jellemző. Ez meghatározza a mezők szaporodásának ritmusát, élőtömeg
arányát és tulajdonságainak azonosságát vagy másságát a más mezőkhöz képest. Ha a
Földünket egy speciális egyedi hatóanyag tartalmú mező a részecskéivel feldúsítja, mindig
azon növényeknek, rovarok, állatok vagy kártevők élőtömege, e mezőre jellemző
hatóanyagok szaporodnak fel. Mindig azoknak növekszik észrevehetően a dominanciája,
amelyek a mezőkben már meghatározó arányban jelen vannak. Tehát a közeli és távoli
környezet hatóanyag összetétele állandóan változik, keveredik, és a dominancia erősödése, a
jellemző tulajdonságú részecskék, hatóanyag felszaporodása tulajdonság változást vált ki. A
biológiai órát ez a rendszer működteti. Ez a folyamat nemcsak a távoli csillagtérben működik,
hanem kicsiben, a legkisebb energiaszintű élő szerveződésekben is. A bevitt hatóanyagok a
részecskemezők által megszórt gerjesztéssel folyamatosan léptetik és módosítják az érintett
terület hatóanyag összetételét, és ezzel változtatják a kialakult egyensúlyát. A szerveződések
sejtjei atomjai hasonlóan gerjesztik egymást, és valószínűen ez alacsonyabb és magasabb
energiaszinteken is így működik.
Az asztrológusok által felismert, megérzett, megértett rendszer nemcsak az állítottak szerint
működik, hanem az áramlásfizikai és keveredési következményeik materialista alapon is
megérthetők. A folyamat ma már olyan szinten feltárt, hogy mindazon tudományos igényűek
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előtt is megvédhető, akik nem dugják a homokba a fejüket, azzal, hogy ha nem látom, ha nem
érzem, akkor le is tagadhatom. A megállapítások igazságát nem a végtelenül konzervatív,
struccpolitikusok, hanem a nyitottan haladó gondolkodó tudósok erősítik majd meg.

Az információtovábbítás lehetősége, gyakorlata:
A hidegfúziós, háború nélküli diploid egyesülés, kiegyezés, nagyobb keveredéshez,
túlnépesedéshez és haploid elvándorláshoz, emigrációhoz vezet.
Az új mezők kialakulása nemcsak meleg, ütközéses, impulzusos keveredéssel, hanem az
egymás mellé, közös síkra kerülő, a határrétegben azonos áramlásirányú részecskék útjaiban
egymással összeérő, ellentétes forgásirányú mezők, szerveződések párosodásával is
lehetséges. Lásd a 9. Ábrát. Ha a közös síkon egymással érintkező mezőrészeknél,
határfelületeknél közel azonos az áramlási sebesség, és közel azonos a lendületirány,
célazonosság alakulhat ki. A diploid (egybeérő) rendszerben keringő részecskék, egy közös
rendszerben egyesülve lefűződő, neutrálisabb és nagyobb sebességen áramló, (emigráló,
népvándorló) részecskecsoportot alakíthatnak ki. Ha két egymással szemben forgó, és ezért
eltérő töltésű részecskemező összeérő határfelületén közel azonos kerületi sebességgel áramló
részecskék egymás mellé kerülnek, az irány (cél) azonosság miatt nem kerül sor torlódásra,
sőt közöttük az egymás mellett haladás, és az iránytulajdonság (dimenzió) azonossága miatt
egymás felé közelítő következményű erőhatás fog fellépni. A háború (impulzuskonfliktus)
nélküli barátságos találkozás népességvegyüléshez és túlnépesedéshez vezet
Az azonos irányú áramlásban a perdület csökken, célazonosság alakul ki. Ilyenkor az egyenes
irányú lendület, az elvándorlási hajlam nő, és az egymásba kapaszkodó részecskék egységnyi
felületére jutó közegellenállás csökken. Ez áramlásnövekedést, gyorsulást vált ki. Az azonos
irányban áramló részecskék között csökken a nyomás, az egymás felé ható ellentét jelentősen
lecsökken, de mivel a környezeti nyomás nem változik, az oldalirányú hatáseredők aránya
megváltozik. Míg az izotróp környezetben a részecskékre minden irányból egyforma
közegellenállás, részecskenyomás érvényesül, addig az azonos irányba egymás mellett áramló
részecskék között az izotróp egyenlő hatásarány megbomlik. Ez is gravitációs érvényesülés,
azaz olyan árnyékolás, amelykor a részecskék egymást kölcsönösen védik, leárnyékolják a
külső tér felől jövő részecskék támadásától. A következmény az, hogy az egymás felé eső
oldalon a másik részecske által felfogott idegen hatással, lendülettel kisebb részecskenyomás
érvényesül, mint a külső felületen. Ez miatt a részecskék akár párhuzamosan, akár
csavarvonalban egymás és az útba eső akadályokat kikerülve, keringve de azonos irányba
áramolhatnak. Közöttük mindenképpen egymás felé ható összetartó erő, pontosabban
eltávolító erőhiány lép fel. Ezt az erőt gravitációs (árnyékoló) hatásként ismerjük, és ez a
Casimir hatás alapja. A két részecskemező közötti erőhiány, és a külső téri lendület többlet
különbözete építi össze hidegfúzióban az egymással párhuzamos irányban áramló anyagot.
Ezt az erőt vonzalomként ismerjük. E részecskék gyermekei az együtt utazás során
megismerhetik egymást, új párokba kapcsolódhatnak és egyre népesebb közösséget,
részecskekolóniát hozhatnak létre.
Ha a kisebb részecskék vagy azok morzsái, pora azonos irányban áramlik, a közöttük a
környezethez viszonyított eltávolító erő hiánya összeépíti őket. Mindegy hogy az azonos
irányú áramlás nem egyenes vonalú, hanem a környezet által állandóan módosított íves pályán
történik, az erőhiány a kültéri erőtöbblettel együtt tartós összeépítő gravitációs erőként hat.
Az ilyen hidegfúzió, lineáris anyagfejlődésnek tekinthető, amelyhez nagy tér és hosszú idő,
hosszú áramlási pálya szükséges. A makrokozmoszban és a határrétegekben, időfolyókban
áramló részecskéknél ez a lehetőség, feltétel biztosítva van.
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A térben időutazásra kelt, azonos cél felé együtt haladó részecskék megismerkedhetnek
egymással, elég időt kapnak az ellentétek másságuk megismerésére és megértésére és
elfogadására. Kapcsolatok alakulnak ki, az alacsony energiaszintű apró eltérések, a diszkrét
tulajdonsági másságok vonzókká válnak az olyannal nem rendelkező, de az adott
tulajdonságokra vágyó részecskéknek. Az együtt utazó családok leszármazottai között
érzelem, és a megérzett megfelelő kiegészítési tulajdonságok felismerése esetén szerelem,
párba épülési (kiegészülési) vágy és párkapcsolatok alakulnak ki. A kicsi részecske családok,
csoportok nagyobb energiaszintű közösségekbe épülnek, családokat alapítanak, új kisebb
részecskemezőket nemzzenek. E nemzedékek felnőve, egyesülve más családokkal még
nagyobbakká, a speciális genetikai információjukban még erősebb kolóniákká,
részecskemezőkké szerveződhetnek. Ha valamely részecskecsalád dominanciája változik, a
tömege a hatása a más családokéhoz képest felszaporodik, a dominanciája, a környezetre ható
befolyása nő.
A hidegfúzió abban más, hogy sokkal lassabb és kiszámíthatóbb, lineáris és követhetőbb az
anyag, a részecskecsaládok nemzedékeinek a keveredése. Az impulzusos, melegfúziós
keveredés, nemlineáris gyors, ugrásszerű anyagfejlődéssel jár, amelyeknek az impulzuskor
szétszóródó, elvesző anyag távozó és ismeretlen összetétele miatt kevésbé kiszámíthatóak a
maradó következményei.
Az impulzus, a melegfúzió, újra összeépülő de eltérő és nem kiszámítható hatóarány
összetételek kialakulásához vezet. Mind a két folyamat keveredés, az eltérő tulajdonságú
életszerűen változó élő anyag élő részecskéinek a keveredése, szaporodása és a hatóanyag
tartalom változása, fejlődése. A keveredés és az örökítés szabályai azonban nem végtelen
lehetőségűek, magas szinten kialakult szabályok szerint történik. Ez nem véletlenszerű
keveredés, még a nemlineáris eseményekkor sem feltétlenül káosz, hanem pontos
megismerhető szabályok szerinti gyors anyagfejlődés, a részecsketömeg és tudás egyre újabb
és egyre nagyobb bonyolultságú analóg szerkezetekbe épülése.
Ez a szabály egy periodikus fejlődési sort eredményez, amely spirál-ciklikus, látszólag
ismétlődő, de a fraktál-szabályként ismert, a nagy azonosság mellett a részletekben mindig
eltérő, analóg önfejlesztő rendszerré szerveződött. A pénzvilág kamatos kamata ehhez
hasonló. A rendszerbe beépülő kicsi eltérés, változás módosítja a rendszert, amelytől
megváltozó rendszer mindig egy eltérő összetételben, egy kicsit másképpen alakul ki. A
rendszer, miközben támogatja az evolúciós fejlődést, a szerveződési szabályokat tekintve
nagyon konzervatív, és csak lassan, vagy a nemlineáris eseményekkor változik. A
konzervatívság ez esetben azt jelenti, hogy a ciklusváltozásokkor a tulajdonságként ismert
eredő, csak nagyon kicsi arányban, a lineáris fejlődésben csak a milliomod részében változik.
Más a helyzet, ha a lineáris fejlődés elmarad a környezet fejlődésétől.
Ez egy együttváltozó rendszer, amelyben, a fejlődésben elmaradó régió, mező a nemlineáris
eseményekkel aktualizálódik, utoléri, sőt rendszerint meghaladja a környezeti fejlődést, az
információs energiával való feltöltődést. Ezt energia-kölcsönnek tekinthetjük, amelyet a
lineáris fejlődési szakasz végén törleszteni kell.
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Az Akasa krónika, a véletlen és a sorsszerűség:
A térben az események 80%-ka vagy ennél is nagyobb hányada kiszámítható módon az Akasa
krónika szerint zajlik. Ez esetben feltételezhető, hogy az adott térponton és a környező térben
történések, a távoli térségekben kibocsátott impulzusok részecskéinek a lokális területen
történő térben és időben egybeeső találkozása.
Ha feltételezzük, hogy az együttáramló mezők egy csigavonal alakú időúton, spiráluszályban
keringenek a felmenői rendszerek körül, akkor az egymás mellé kerülő spirálmenetekben,
egymáshoz képest a múlt és a jövőbeni állapotok alakulnak ki. Ha a Nap körül kifelé nyíló
spirálon keringő Föld ugyanarra a kerületi pont közelébe ér, amely mellett egy évvel korábbi
állapotban volt, és ekkor radiális irányba is részecskéket kibocsátó erőteljes téresemény
történik, az abból származó nagyobb lendületenergiájú részecskék rendszersértő időutazóvá
válhatnak. Ilyenkor a belső menetben a múltbeli állapotokra, vagy a külsőbb menetben a
jövőbeni állapotokra fejthetnek ki kölcsönhatást. Ha a mezőben keletkező változáskor
kialakuló impulzusban elrugaszkodó részecskék radiális irányú lendülete nagyobb, mint
spirálra terelő környezeti részecskenyomás, akkor az időspirál menetei között áthallás,
információ átáramlás jöhet létre. Ilyenkor az információt szállító részecskék a lendületükbe
csomagolt hírfoszlányokat továbbíthatnak, a múltból vagy a megérthető lehetséges jövőről is
hozhatnak üzenetet.
Tételezzük fel, hogy a mezők körüli részecskefejlődést biztosító időspirál olyan idősík,
amelyen a történések, az információ nagyobb része, mint a bakelit hanglemezeken nagyon
magas fokon meghatározott. A lemezre, az Akasa krónika van felvéve, amely menetről
menetre a térszerveződések részecskéi által már ismert, már sokszor lejátszott dallamot
tartalmaz. Mi emberek és a részecskék keringünk a lemezen, és éljük a tű által az adott
spirálszakaszban rögzült rezonanciánkat. Ha magasabb az energiaszint, hangoskodunk,
ugrándozunk egy kicsit, ha alacsonyabb, akkor nyugton maradva pianínóban elcsendesülünk.
Ha a lemez valamelyik barázdája megsérül, akkor a hang és a rezgés, az esemény ott
megváltozik, falsra vagy felcsendülőre módosul. Ha egy környezeti esemény miatt egy
porszem a spirál menetre kerül, a vevőnk egy darabig a porszem szerint megváltoztatott kicsit
eltérő, de alapjában analóg melódiát játssza. Ha a menetekben lévő részecskebarázdák
valamelyik összetettebb információ hordozó részecskéjét egy környezeti esemény, hatás
kimozdítja a barázdájából, - márpedig ilyen nagyon gyakran megesik – az átkerülhet egy
mellette lévő barázdánkba, és az információját egy (vagy több) fordulattal korábban vagy
későbben adhatja le. Képzeljük azt, hogy a lélek a vevőkészülék, amely végigjárja, végig
fejlődi az Akasa ösvényét, barázdáját, az időspirál meneteit. A test, csak a vevőkészülék
erősítője, a lélek nagyobb energiaszintű energia tartaléka. Mivel a térben az életünkön és a
bennünket érintő eseményeken kívül folyamatosan más történések is jelen vannak, előbb is
voltak események, ez után is lesznek események, ezért a menetek a részecskék életidő alatt
megtett útvonalait jelzik. A lélek utazása a múltból a jövő felé történik. Ha valamely már
megtörtént eseményt a szerkezetébe rögzítő információt hordozó részecske a múltból a mi
időmenetünket tartalmazó vevőkészülékünkbe kerül, az információt venni fogjuk. Az
információ beépül a mindennapjainkban beépülő információk közé, emlékkép elevenedik fel,
a már valahol megtörtént, átélt, nem szükségszerűen felismert dologra emlékezünk. Ha olyan,
a jövőbeni történési helyszínről érkezik a vevőkészülékünkbe egy ottani epizódban az
eseményt információba rögzítő részecske, amelyet mi még nem éltünk át, de a részecskéink
hasonlót már igen, a tudat alatti kisebb energiaszinteken beazonosítódik, és megértésre kerül
az esemény. Ha az energiaszint még gyenge, csak kevés beépülő részecske jelzi, legfeljebb
előérzetként, megérzésként észlelhetjük. Ha valami olyan folyamatos és erősödő esemény
történik, fejlődik a jövő menetében, amelyből folyamatosan egyre több információhordozó
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részecske kerül át a mi idősávunkba, a kezdeti észlelés, megérzés megerősödhet, tudatossá (de
nem bizonyossá) válhat.
A fejlődésben a belső
menetek a múltat, a
külsők a későbben, a
legkülső láthatók a
jelent ábrázolják.
A múltban beépült
torzító hatás kifejti a
következményét a
jelenre is.

27. ábra: A fa mezőt felépítő részecskék időtengelyre merőleges időspirálja, a természet szép példája:

A külső térben, a környezetben történő változás impulzusaiban keletkező nagyobb lendületű
részecskék azonban behatolnak a spirál (és a fa) belsejébe, és ezzel formázzák, módosíthatják
a jövőt. Ha sok részecske épül be két menet közé, az a helyi nyomást megnöveli és a kifelé
engedő szerkezetben rügy, és ág fejlődik. Ha egy szú megrágja a fa belsejét, és az ott
elfogyasztott hatóanyagot, - mint végtermékét - a külső menetekbe rakja le, a külső menetek
fejlődése módosulni fog. Mindaddig, amíg oda nem érkezünk a jövőbeni helyszínre, ahol az
események sodrásába kerülünk, addig csak lehetséges és valószínű jövő jelzéseként szabad
elfogadni az észlelt információt. Amíg gyenge a jel, amíg időben távol vagyunk a
bekövetkezhető eseményektől, még bármi véletlen megváltoztathatja.
Hans J. Eyseneck és Carl Sargent, a Mégis van magyarázat című könyvben megismételhető és
bizonyítható kísérletek tapasztalatai alapján állítják, hogy a változás kiszámítható aránya igen
magas, közel 80%. A véletlen ilyen szintű redukálása csak óramű pontossággal működő
precíz rendszerben lehetséges, amelyben a folyamatok nagyon magas szinten
meghatározottak. Úgy is mondhatjuk, hogy meg van írva az Akasa krónikában. Ha az
időspirálokban analóg módon lezajló anyag és lélekfejlődésre figyelünk, feltételezhetjük,
hogy a dolgok még ennél is magasabb szinten előre meghatározottak. A véletlen szerepe igen
kicsi, de valós lehetőség. A folyamatosan erősödő jövő azonban statisztikai lehetőség,
statisztikai valóságot képez. A véletlen egy-két esetben módosíthatja, megakadályozhatja a
jövő kifejlődését, de ez esetben azonnal egy másféle jövő fejlődik tovább, amely változatlanul
analóg eseményrend, időrend által meghatározott. A véletlen egy odakerült morzsa, vagy a
karcolási hiba a lemezen változtat egy kicsit az eseményrenden, de a főfolyamat, az idő kereke analóg
ritmusban játssza tovább az élet melódiáját. A környezeti zajt kikapcsolni képes, érzékeny vételi
lehetőséggel rendelkező emberi vevőkészülék azonban képes érzékelni a lélek lágy rezdüléseit, a
jövőnek a jelen szimfóniájába áthallatszó Editűd, fals módosításait. Ezek a módosulások évek óta
folyamatos erősödést jeleznek, amelyekből az író által megértetteket az Aspektus könyvekben írta le.

A parapszihológia, ezt EPS-nek, azaz az ismert érzékszerveken kívüli észlelésként ismeri.
Ezek az észlelések a bennünket alkotó kisebb energiaszintű változásokat is megérző, megértő
részecskék, a sejtjeink, az atomjaink és az elektronjaink észlelései. Az észlelést, mint
információt, hírt, ha az tovább erősödik, egyre magasabb energiaszintű mezők (kormányzás)
felé közvetítik, amelyet, ha elér egy energiaszintet (hírerősítést, dominanciát, nagyobb arányt)
feladnak az emberi szerveződési rendszert igazgató, kormányzó léleknek. A hír további
megerősödése esetén az érzékszerveink megkerülésével megérzést kelt, majd a további
erősödésekor tudatosul. Nem szabad feledni, hogy minden sejtünk tudatos érzékelési
lehetőséggel bíró alszerveződés, miként az atomjaink és az elektronjaink is. Mindig azon az
energiaszinten élő részecskék észlelik először a lineáris fejlődést megzavarható eseményt,
amelyek energiaszintjében az eseményből áthallatszó, átvett részecskék észlelhető
kölcsönhatást keltenek. A részecskéinkben, a belsőnkben fejlődik, erősödik a jövőből érkező
időutazó részecskék kölcsönhatással, közvetített információja.
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A mezők szaporodását kiváltó folyamatok:
A mezők a részecsketömeg növekedésével állandóan módosuló tulajdonság változással
fejlődnek. A Szintézisben leírtak szerint ez lineárisan lassan, és többféle nemlineáris
következménykor rövidebb idő alatt gyorsabban is történhet.
Ha a mezők valamiért elszigetelődnek a nagyobb rendszert képező környezettől, a fejlődésük
a környezethez képest elmaradhat. Ilyen lemaradás esetén a szaporodás frissülése csökken, túl
nagy homogenizáció. Az ilyen faj, részecsketörzs, kolónia, belterjessé, túltenyésztetté válhat,
és könnyen alfaji hegemónia alakul ki. Ha nem következik be a rendszeres megújulást,
keveredést biztosító vihar, a nemlineáris esemény, nő az elkorcsosulás és a hegemónia
kialakulásának a veszélye. Ilyenkor a mezők összetett szimmetriája egyre jobban elromlik és
nő a valószínűsége annak, hogy a lineáris fejlődési időszak után egy felzárkóztató,
immunizáló nemlineáris esemény történik. A fejlődésben elmaradó változás egyedi
monokultúrák kialakulásához vezet, romlik a biodiverzitás, a sokféleség magas szintű
egyensúlya. Ez rendszerint olyan hegemóniába kerülő szerveződések kifejlődését
eredményezi, amelyek túlságosan is specializálódnak, ezért folyamatosan növekszik a
befolyásuk az őket is eltartó mezőre, és annak alszerveződéseire is. (Ilyen specializálódást jelent
némely szakmai terület túlszűkülése, túl kevesek áltat történő működtetése. Pl. Ha túl kevés az építész,
a politikus vagy az ítélkező Bíró, ezek túl meghatározóvá válhatnak, amely miatt a szerveződésük
befolyása növekszik, a kamarájuk túl nagy részt kanyaríthat ki az egészből.)

Ha a mezőben lévő egyensúly eltolódik és a hegemónia alakul ki, folyamatosan romlik a
mezőben élő, alá és fölérendelt de egymásra utalt, életpiramist képező szerveződések
egyensúly körüli állapota. A hegemóniába került szerveződés túl sok energiát használ fel, azt
nem a kapcsolódó tápláléklánc igénye szerint alakítja át, ezért megbontja a nagyobb
életpiramis szintjei közötti áramlási harmóniát. Ez azt eredményezi, hogy a környező
szerveződések egyre kevésbé képesek tolerálni, kompenzálni a hegemóniába került
szerveződés által kiváltott hatásokat. Ha a környezethez viszonyított ellentét folyamatosan
növekedik, ez az alkalmazkodás képtelenség kialakulásához vezet. Az egyik következmény,
hogy a rendszer a környezetével képtelenné válik együttműködni, azt hegemonikusan
elnyomja, amely a nagyobb rendszerbe illeszkedéstől elszigeteli. Az együttműködésre
képtelen mezők elszigetelődnek, és előbb utóbb az őket eltartó rendszer diszharmonikussá
válását és összeomlását eredményezik. A betegségeket is okozó monokultúrák túlszaporodása,
fejlődésbeli egyensúlytalanságot, díszharmóniát vált ki. A szervezetünkben kialakuló tartós
monokultúra diszharmóniáját rákként ismerjük.
Ha az alszerveződéseknek életteret adó szerveződés egyensúlya, diszkrét szimmetriája
elromlik, a tulajdonságai, (a fogyatékosságai és erényei), az egyedisége, az eltérése és a
mássága egyre dominánsabbá válik. Az egyediség növekedése vonzóvá váláshoz vezet, a nő
egyediségének, nőiességének a növekedése vonzóvá válása megkívánáshoz, kapcsolatba
épüléshez és szaporodáshoz vezet.
Az ivarérettséget elérő mezők, a töltési többletet eredményező sajátos tulajdonságú
részecskéiket, - mint a hatóanyag hormonjaikat - már elég hatékonysággal szórják szét a
környezetbe, így azok egyre távolabbra jutnak el. A természet szaporodási rendje úgy alakult
ki, hogy a hatóanyagok, a feromonok és a hormonok, hírvivő anyagok, a speciális
összetételükre jellemző információk továbbításával vonzóvá teszik a környezeti mezők
részére a hírvivő anyagait szóró azon mezőt, amelynek a tulajdonságai a szimmetriájukhoz
éppen hiányzik. A balra forgó női, és a jobbra forgó férfi ivartulajdonságú mezők nincsenek
forgási szimmetriában, amelyet csak egyesülve érhetnek el. Ha az eltérő tulajdonságú mezők
sikeresen egyesítik a hiányokat a többletekkel kompenzáló hatóanyagokat, azokból magasabb
szimmetriába kerülő, kiegyensúlyozottabb, nagyobb energiaszintű, az adott körülmények
között alkalmazkodás képesebb szerveződések alakulhatnak ki. Az örök élet és a
tulajdonsághiány kiegészülése, a nagyobb harmónia és a nagyobb tudás felé ébredő vágy
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olyan erős vonzalmakat alakíthat ki, hogy az egymásra fogékonnyá vált mezők minden
lehetségest megtesznek a kiegészülés, az egyesülés érdekében. Nagy távolságról is
megközelíthetik egymást, követhetik a feromonok és a hormonok szagösvényeit. Ha elég idő
van az egyesülésre, és ezt más esemény nem akadályozza meg, ez hamarosan meg fog
történni. Gaia peteérési folyamata 32 millió évente következik be. Tehát a szaporodási
folyamatot és vágyat, az egyéniség megjelenése, a szimmetria elromlása okozza. Az
emberi hegemónia elrontotta Gaia szerveződési szimmetriáját, amelytől a bolygónk egyedivé,
nőiesebbé vált.
Az egyedi tulajdonságban megerősödő, (nőiesedő, férfiasodó) mezők így válnak vonzóvá az
adott tulajdonsággal nem rendelkezők számára. Ez a vonzalom, minden energiaszinten
hasonlóan működik, a feromont érző rovarnál, a megporzásra vágyó növényeknél, a sejteknél
és az egyedi tulajdonságúvá váló, romló szimmetriájú atomoknál is. A vonzalom annál
erősebb, minél egyedibb olyan többlettel vagy szimmetriahiánnyal, rendelkezik egy mező,
amelyből egy másik nemű, forgási állapotú, savas vagy bázikus tulajdonságú mezőnek éppen
kiegészülésre van szüksége. A sav a bázissal, a negatív, balra forgó töltés a pozitív jobbra
forgó töltéssel, a magas azonosság mellett, a kellő diszkrét különbség esetén vonzóvá válik.
Az egyesülés eredménye minden energiaszinten nagyobb energiaszint és neutralitás. A
következmény a nagyobb stabilitás, és a megváltozó körülmények között is stabil, nagyobb
energiaszintű állapot, amely új és alkalmazkodásképesebb áramlási szerkezetek, részecske
utódok keletkezéséhez vezet.
Az energiaérték nem függvénye e szaporító, alkalmazkodást segítő aktualizáló folyamatnak,
az valamennyi energiaszinten hasonlóan történhet, de egy-egy faj-azonos csoporton belül csak
azonos áramlásszerkezettel rendelkező részecskemezők egyesülhetnek eredménnyel.
A kiegészülési vágy, a szerelem és ennek a betetőzése által keltett nemlineáris esemény, nem
véletlen szerencsétlenség, hanem minden energiaszinten egy szaporodási folyamat része. Ez
nem tévesztendő össze, a térbolydulásokkor kialakuló véletlen szerencsétlenségekkel,
amelyek kozmikus balesetnek tekinthetők, azonban az elképzelhető, hogy a csillaghalálok
felgyorsítják a tér magas energiaszintű mezőinek a keveredését, vágyakat ébresztenek a halál
elkerülésére és ezzel a szaporodásra. Lehetséges, hogy a térbolydulást követő baleseti
helyzeteket, az egymással magas szinten folyamatosan kommunikáló, a reakcióképes
részecskéikkel fékezni, kitérni képes mezők, sokszor el tudják kerülni, az csak véletlen
balesetekkor okoz az evolúciót megváltoztató maradandó eseményt. Ilyenkor utód, a
szükséges feltételek hiánya miatt rendszerint nem alakul ki. A véletlen balesetek, hasonlóan,
mint az embereknél, elronthatják, a térbolydulást követő baleset miatt hirtelen túl egyedivé
vált mezők vonzó hatását, és a szükségesnél nagyobb másság miatt a szerelem nélküli
kapcsolat beteljesülése elmaradhat.

A mezők fejlődésének iránya, korszakai, állapotváltozásai:
A mezők halála és szaporodása lehetővé teszi a nagy azonosságú, analóg áramlási
szerkezetek megújulását, önjavító alkalmazkodó képességét. Ha a környezeti feltételek
nagyon megváltoznak, az egyedivé váló romló életesélyű, (szimmetriájú,) mezők
képesek a megváltozó körülményekhez alkalmazkodó képesebb, megújult változat
létrehozására. Az utódok a kialakult élethelyzettel indulnak, a kezdeti állapotok nekik
természetesebb körülmények, amelynek a változásaihoz jobban képesek
alkalmazkodni.
A generációváltásoknál az idő iránya meghatározó, amely a kialakult és tartós
egyensúlyban változó szerveződések növekedése és egyre nagyobb tömegbe épülése
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felé vezet. A növekedést az energiában feltelés és az élet közepén túl a csökkenő
energiaszint jellemzi. Az energia, azonban a térben hullámzik, mint egy láthatatlan
labda ide-oda áramlik. Az idő is hullám, amelyben a tömeg és bonyolultság növekszik,
majd ismét csökken. Az energia térben és időben hullámzása az energia helyi
összesűrűsödését és ritkulását eredményezi. Amely mezők képesek a változás
ellenhatására kifejlődött tartalékolással, fékezni az energiatenger ide-oda áramlását,
azok változása időben tartósabb és kiegyenlítettebb életszerű változó folyamatot
eredményezhet. A kis energiaszintű mezők csak rövid ideig képesek a változást
fékezni, tartalékuk csak rövid időre elég, és bár nagyon gyors ritmusban változnak, a
megújulásuk, generációváltásuk nagyon gyors egymást követő életciklusokat
eredményez. Az életciklus letelése után a mezők, mint - nagyobb energiaszintű,
egyedi, individuumot képező közösségek, - részecskeszerveződések felbomlanak. A
kisebb energiaszintű részecske közösségek a nagyobb szerveződések felbomlásakor
nem szűnnek meg, azok egy energiaszint alatt mindig tovább szaporodhatnak,
átvihetik, továbbadhatják az általuk őrzött hagyományok, ismeret és tudás információs
morzsáit az utódaiknak, azok pedig az általuk képzett, benépesített új áramlási
szerkezetbe.

Az ősrobbanás alternatív aspektusai:
A kezdet talán egy ősrobbanással kezdődött, vagy legalább nagy térre és időre kiterjedő
részecskeszerveződési átalakulással, amelykor egy hatalmas sűrűségű mező olyan apróra
őrölte a felbontott csillagmezők porát, hogy azt már nem tudjuk vizuálisan megérthető
értékekkel kifejezni. A szétröpülő portöredékek, egyre távolabb kerültek egymástól egyre
nagyobb lett a magányuk, vágyakozva társakra, közösségre vágytak. Megérthetjük, hogy a
távolság, az érzéseknek és a vágyaknak nem állít akadályt, akit szeretünk, arra, bármely távol
van térben és időben, ugyanakkora, vagy a hiánya miatt nagyobb vonzalommal gondolunk.
Ha csak materialista anyagnak tekintjük a részecskéket, az ősrobbanás után nem
egyesülhettek volna, az anyagnak visszatérítő környezet hiányában megritkulva szét kellett
volna szóródnia. Ha élő részecskéknek, akkor bármilyen nagy ősrobbanás történt a részecskék
egymás és tudás iránti vágya lefékezte a tágulást. A pulzáló Univerzum, csak élő, tudattal és
vágyakkal rendelkező részecskék, vagy hasonló környezet megléte esetén fejlődhetett csak ki.
A csillagtér és az Univerzum csak akkor lehet olyan, amilyennek megismertük, ha élő
részecskékkel, vagy legalább hasonló környezettel telitett. Ahhoz, hogy a mai állapotok és az
egyre sűrűbb szerkezetbe egyesülő részecskemezők kialakuljanak, valaminek vissza kell
téríteni a robbanással szétszóródott részecskéket. A visszatérítő erő a vágy, a változás és a
szeretetre és társra vágyás, vagy csak fizikai rendszernek tekintett korai szerveződés esetén a
hasonló részecskékkel telített külső környezetnek. Ha egy felrobbanó, és élettelen
részecskékre bomló mező környezetében nincs anyag, semmi fizikai hatás nem térítheti el az
egyenes vonalú távolodó mozgástól, attól, hogy a többi hasonlóan a térirányba szétszóródó
részecskétől egyre távolodjon. Így nincs esélye a részecskeanyag ismételt egyesülésére. Az
szétszóródik, és a tér kihal, lehűl, változatlanságba merevedik.
Van egy gyenge esély, a szétszóródó részecskék egy töredék részének az egyesülésére, ha az
ősrobbanás (miként a valóságban is) nem pontszerű állapotból, hanem nagyobb háromdimenziós
térből indult ki. Ilyenkor az egymástól nem széttartó, hanem összetartó irányú részecskék
hidegfúzióban egyesülhettek, egyre nagyobb mezőkké fejlődhettek, és a robbanási hely körül
kialakíthattak egy ekvipotenciális gömb alakú táguló térrészt, amelyen belül a visszaható,
visszapattanó részecskék a kiürülő mező közepe felé egyre sűrűbb térállapotot alakíthattak ki.
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Ez a térállapot körül táguló, kiürülő tér azonban nem engedne izotróp térállapotot
kialakítani, a belsőtérre visszaható lendületnyomás a tágulás irányából szükségszerűen kisebb.
Az ilyen végtelen határok nélküli térben a belső téri energianyomás miatt a térben
szétszóródott részecskék szétszélednek. Ahhoz hogy ilyen magas egyensúlyban lévő tér
kialakuljon, zárt térre van szükség, amelyet a környezetben lévő anyag határol, vagy a kifelé
egymással párhuzamosan, azonos célirányba áramló részecskék életre és tudatra keltődésére.
Ha élő rendszer, élő, érző részecskéi szóródtak szét az ,,ősrobbanáskor,, akkor a magány és a
vágy erősödése az összekapcsolódásra, a kiegészülésre megfordíthatta a tágulást, és a
párhuzamos irányban áramló részecskéket a legközelebbi részecsketárs vagy/és közösség felé
terelhette. Tehát ha a terünkben és időnkben lévő részecskék valamikor összetartoztak, amely
már nem kétséges, ez esetben élő rendszer, a Mindenség, az Isten, az Ősmező egységbe
szerveződött végtelen tudásának a töredék részleteit a szétszéledéskor magukkal vihették. Az
információ tehát megőrződik, és kétségtelenül olyannak tűnik, mintha valamikor egy nagy
szerkezetben ez egy közös rendszer összes információjaként összetartozó volt. Ez megerősíti
az egyre nagyobb mezők és ebből az egyre nagyobb térosztódások lehetőségét.
A lokális mezők születnek, de a születés csak egy újabb összetételű aktuális keveredés.
Elhalnak de a halál csak a szerveződés káoszba kerülésekor annak valamilyen szintű
felbomlása és őstojás állapotból újjászerveződése. A felrobbanó, elhaló mezőkből mindig
marad egy központi sűrű maradék egy mikrokozmoszt képező áramlási minta, amely körül a
szétszóródó részecskék a kitágult teret képező makrokozmoszban keringhetnek. A
szupernóvává váló csillagok maradványa egy neutroncsillag, egy változó csillagként is ismert
nagy sűrűségű mező, amely a robbanástól még jobban összesűrűsödő áramlási mintát képez.
Ezt az áramlási mintát, mezőmagot egy sokáig táguló, kifelé haladó részecskéket, majd
összehúzódó, befelé áramló részecskéket tartalmazó tér veszi körül. Ez alapján feltételezhető,
hogy a Világegyetem hasonlóan pulzáló, nagy de véges térre és időre kiterjedő szerveződés,
amely még nagyobb szerveződés, az Univerzum belsejében periodikusan változik. A
térátalakulás periódusaiban egyre nagyobb sűrűségű és egyre nagyobb méretű szerveződések
alakulnak ki. Az életciklusok után mindig nagyobb bonyolultságú, egyre nagyobb maradandó
tudású, és ezzel egyre nagyobb tömeget közös mezőbe építeni képes, mind nagyobb
részecskekolóniát együttélési harmóniába szervező, áramlási minták, magas szimmetriát
megvalósítani képes részecskeorganizációk, mezőirányító, kormányzó lelkek fejlődnek ki. Az
idő fejlődés iránya önmagába visszatérő körciklust képez, az Oskorbus, a farkába harapó
kígyó ezt jelképezi. A részecskékben őrzött egyéni tudás töredék, az isteni szikra energia
részecskéi ciklikusan egyre nagyobb energiaszintű mezőkbe szerveződve megpróbálják a régi
teljessé vált szerveződést újra létrehozni. A kezdetben sokszor sikertelen, az alacsonyabb
energiaszintű szerveződésen át vezető, fejlődést, egyre több részecskét, és az általuk képviselt
tudást közös mezőbe sikeresebben bevivő szerveződésbe épüléssel egyre sikeresebben, de
hosszú idő alatt teljesítik. Az Isteni cél, a megbékélésre és a szeretetre megtanítás az ősmező
felrobbanásával járt, az Isteni önfeláldozással járt. A Nagy mező felrobbant a kévés
változással elégedetlen részecskék türelmetlensége és tudásvágya miatt. Az Önfeláldozás, a
nagy mező apró részecskékre esése során ismét lehetővé vált a másik részecskék elfogadása,
az együttélésük, a tűrésük és tolarítás növelése, a megértés és a lélek fejlődése a nemesedés
felé. (Feltételezhető, hogy a nagy társadalomban is akadtak elégedetlenkedők, széthúzók,
amely végül az ősrobbanáshoz vezetett.)
A nem pontszerű mező, térátalakulásakor szétrepülő anyag kicsi részecskéi bármelyik leírt
folyamatban egymással azonos irányba áramoltak, vagy a térben és időben egybeeső ponton
keresztezték egymás pályáját, amelynek egyesülés és keveredés lett a vége. Az
irányazonosságból kifejlődő hidegfúziós egyesülések egyértelműen tömegnövelő, a
részecskéket mind nagyobb mezőbe építő hatáskövetkezményt építettek ki. A pályakeresztező
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impulzusoknál ez nem feltétlenül érvényesül, ilyenkor a keresztezési irány, a hőmérséklet,
rugalmasság és egy sor feltétel szükséges ahhoz, hogy az anyagcsere helyett a tömegbe épülés
megtörténjen. Ezek egyik igen fontos feltétele, a nagyobb mezőkbe szerveződés. Ha a kezdeti
lineáris szerveződés során egyre nagyobb társadalomba épültek a részecskék, e nagyobb
mezők belsejében kialakuló impulzusok vesztesége már nem ment veszendőbe. A szétszóródó
lendület kisebb energiaszintű részecskéit a részecskemezőkkel telített környezet hasznosította.
Az impulzus inkább apróz, és bár az ütközés melegebb körülmények között tömörít is, a
hidegebb körülmények között csak széttördel, visszafelé hajtja az időt. Valószínű a részecskék
újbóli egyesülését eredményező folyamathoz mindkét hatás szükséges. Az egymással
impulzusban ütköző részecskék, az ütközési centrum körül létrehoztak egy részben
szétszóródó, részben egy kisebb tömegű, de nagyobb sűrűségű áramlási magot képező
szelekciót. A porossá vált környezetben az impulzusokkor apróra töredezett és szétszóródó
kisebb részecskék egymás vagy az ütközési pont körüli keringésbe kezdtek. Ha ilyen keringő
rendszerben áramló porral telítődött a tér egy része, akkor az állandó áramlás egyre több
impulzust eredményezett az egymásnak ütköző részecskék között. A balesetek
következményeként a tér fölmelegedett, a részecskék rugalmassá váltak, amely miatt ide –
oda pattogtak az impulzushelyek között. Az egymásba épült és ezzel sűrűbbé és nagyobb
tömeggé egyesült részecskék sikeresen gátolták a pattogó részecskék áramlását, amely miatt a
közelükben elhaladó, áramló részecskéket a kialakuló gravitáció egyre közelebb
kényszerítette a nagyobb sűrűségű részecskékhez. Ha csak ez a hatás segítette volna az anyag
összeépülését, csak felületi kapcsolódású, kovalens jellegű anyagcsere alakult volna csak ki.
Ahhoz, hogy belső anyagcsere is kialakuljon, pórusos, üreges szerkezetre volt szükség. A
részecskék között az időrésen behatoló, de a mezők belső térében a kölcsönhatásban energiát
leadó, a lendületvesztés miatt kijutni már nem tudó részecskék a mezőkben elakadtak és
sorozatos összetűzésekbe kerültek. Miközben a beépülők egyre jobban akadályozták a kisebb
részecskék mezőn történő áthaladását, egyúttal lehetővé tették a szükséges mértékű
anyagcserét. Az első magok akár hidegfúzióban is kialakulhattak, amelyek már kellő sűrűségű
mezőt képeztek ahhoz, hogy a mezőt keresztező terjedési irányú részecskék impulzusesemény
nélküli áthaladását megakadályozzák. Az impulzusban, a kis mezőkben lévő részecskékből
porfelhő verődött fel, (ki). A porfelhőket, a mező tömege által gátolt lendület nem tudta
eltávolítani, ezért a kis részecskemezők felé ható erők differenciáltabban, összeépítő tömörítő
erőként érvényesültek. A nyomás, azaz az impulzusokból származó részecskelendület
növekedésével egyre több finom, de saját perdülettel, lendületértékkel rendelkező
részecskepor keletkezett. A lendületet vesztett, megperdülő és ezzel töltötté vált port, a
gravitációs erőként ismert lendületkülönbség a kis mezők tömegközéppontja felé
kényszeríttette. Az azonos irányba, a kis mezők tömegközpontja felé kanyarodó gravitációs
áramlás már olyan részecskelendülettel nyomott közegben következett be, amely a kölcsönös
árnyékolás miatt a tömegbe épülést segítette.
A kezdeti felületi anyagcsere a részecskék áramlásával közvetített hatást egyre jobban
késleltető, a növekvő mezőkbe időveszteségre kényszeríttette. Valószínűsíthető, hogy a
részecskék tömegbe növekedése az, amely az idő fő irányát meghatározza. Lehetséges, hogy
kezdetben csak pulzáltak, hol összeépültek, hol felbomlottak a kezdeti szerveződések. A
hidegfúzió feltalálása megalapozta a tömeg növelését, amely miatt egyre több részecske
épülhetett össze közös mezőbe. A hatásterjedést a növekvő tömegű mezők egyre sikeresebben
gátolták, egyre több részecske torlódott bennük össze. Ha az idő irányát, az események
sorrendjének az alakulása szempontjából vizsgáljuk, akkor meg kell állapítani, hogy a
sorrend, kicsit tétován, a villámmal ábrázolható grafikai alakzatban, az egyre nagyobb mezők
kialakulásához vezet.
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Az idő iránya:
Az idő csak az adott szerveződést ért eseményrendet jelenti. Ha a szerveződések épülése
helyett a szerveződés lebontása az időirány, ekkor is megállapítható egy eseménysorrend, de
ez a sorrend, mint idő visszafelé halad. Az idő valójában a bennünket érintő események
egymás után történése. Ez egy eseménysor, impulzusrend, függetlenül attól, hogy éppen
összeépítő vagy bontó hatása volt az impulzusnak. Tehát a kölcsönhatások észlelése lépteti az
időt. Ha nagyon gyorsan követik egymást a kölcsönhatások, az idő rohan, pereg, ha ritkábban
történnek az események, az idő vánszorog. A viszonyítási alap a szervezetünk feldolgozó és
áteresztő képessége. Ha ennek a felső határa felé közeledik az eseményszám, a belső ritmus
felgyorsul, az események pörögnek. Mivel a mezők feldolgozási áteresztőképessége változik,
ezért a nagy feldolgozó képességű fiatal időszakban az idő vánszorog, lassan telik, a fiatalok
sürgetik az eseményeket. Az öregedő, csökkenő képességű mezőkben a normál változás is
egyre jobban meghaladja a feldolgozó képességet, az időzavar hamarabb kialakul. Az öregedő
mezőknek az idő rohan !

Az idő nem folyamatos, hanem lüktet a jelen felszínén keresztül.
Hol előre, hol visszafelé megy. A visszalépések után egy kicsit előre, a tömegnövekedés
irányába araszol. Ha a mezőkben a népesség (felhasználók) túlszaporodnak, az egy főre jutó
energia csökken, a mezőben ez válságot, és az idő átmeneti visszafordulását eredményezi. Ha
energiaválság kialakult, a megtermékenyítő nemlineáris esemény felhúzza a mező óráját, de
közben visszaveti az alszerveződései fejlődését a korábbi szerveződési állapotokba. A mezők
keringési tömegközpont felé közeledésével hamar lejár az evolúció nemlineáris eseménnyel
felhúzott rugója, és ismét a múlt, az energia csökkenés állapota ismétlődik periodikusan.
A jelen felszíne, a mezőket határoló olyan réteg, amelyen a makrokozmoszból visszaható
múlt és a mikrokozmoszból visszaverődő jövő ütközik. A mezőkbe bejutó részecskék a mező
magjáról nagy sűrűségben, viszonylag rövid idő alatt de kicsi energiával verődnek vissza. A
Mikrokozmoszokból, (a mezők belsejéből) visszaverődési idő hosszát a részecske méret és
lendületen kívül a befogadó mező bonyolultsága, részecskéinek a finomsága, sűrűsége is
befolyásolja. A belső bonyolultság egy útvesztő rendszer, áramlási minta, szerveződési
program, amelyen a bejutó részecskék csak a minta által meghatározott, de a változó
körülmények által állandóan módosított pályát és időt járhatja le. A jelen felszínén kifelé
áthatoló részecskék lehetősége ugyan ez, csak ezek nagy térben és hosszú idő alatt járhatják át
a nagy téridős pálya lehetőséget. Ezek a részecskék az állandóan változó környezet
(makrokozmosz) által meghatározott útidős pályát járhatnak csak be, amelyen hosszú idő alatt
nagyobb energiaszintű mezőkbe tömörülhetnek. A jelen felszínét kívülről a hosszú idő alatt és
nagy térben szerveződő részecskék mező felé tartó összegződései alakítják, míg belülről a
rövidebb idő alatt sokkal sűrűbb kicsi energiaszintűek.
A jelen egy olyan ütközőfelszín, impulzuszóna, amelyen a belülről kifelé és a kívülről befelé
haladó részecskék ütköznek, amelyen állandóan változó pillanatkép tükröződik, mint a jelen
valósága. Mivel a két áramlás mérete és lendülete nincs egymással teljesen időszinkronban,
ezért egy életprogramként cserélődnek az egymással ütköző részecskék. A nagyobb térben
hosszú utat és időt lejáró részecskék csak későn érnek vissza jelen felszínére, amely alatt a
befelé pattant részecske már végigjárta az életprogram útvesztőit, és elvégezte a sors által
elrendelt, szükséges változtatásokat, leadta a felesleges lendületenergiáját, ismét kirepülhetett
a szabad térbe. Az evolúciós keveredésben az egymással ütköző, sokféle tulajdonságú
részecskék állandóan cserélődnek, az arányuk és az összetételük az életprogram lefutását
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eredményezve változik. Mivel a jelen ütköző felszíne nemcsak a látszó képből, a mező
külsejéből áll, hanem 3 dimenziós mélysége is van, ezért valójában a jelen felszíne a mező
tere az idő program szerint változó élőmező 3 dimenziós mélységét és az a körülötte áramló
kisebb energiaszintű részecskékből álló aurát is tartalmazza. A fókuszálástól, és a bennünk
lévő részecskék finomságától is függő felbontó képesség, a személyi érzékelési frekvenciasáv
határozza meg, hogy mekkorát és mit látunk az időben változó háromdimenziós
valóságképből. A kisebb energiaszintű változásokra érzékenyebbek, amilyen a most fejlődő,
felnövő új nemzedék lesz, valószínűen látni fogják az aurát is. Annak is nagy a valószínűsége,
hogy az észlelési lehetőségük az egyre alacsonyabb energiaszint érzékelése, a telepatikus
információcsere, a gondolatátvitel felé fejlődik. Nemcsak a számítástechnika halad az egyre
kisebb energiaszintű információtárolás, használat felé, hanem az egész környezet ebbe az
irányba fejlődik.
Azzal, hogy egy nagy és öreg mező, keringési (szórási) síkját képező időspirálban befelé
haladunk, a menetek metszésétől függően a szokásosnál szakaszosan nagyobb a gerjesztés éri
a földet. A nagyobb rendszer időspiráljának a réséhez közeledve, egyre több energiahiányos
menetet metszünk, nemsokára elfogy az idő menete, amely miatt a kiáramló energia változó
lendülete a Föld határoló héjait, védőfelületeit kinyitja. A Föld kinyílt védőhéjai miatt sokkal
nagyobb az időegységre jutó részecske (energia) kiáramlás, ezért gyorsul a változás, de egyre
kisebb az időegységre jutó hozam, azaz az energia leadás. Ez az, az ok, amely miatt a totális
gazdasági káosz kialakul, az egyre nagyobb időzavar. A gazdaság pontosan követi a
környezet változását, azaz miközben egyre nagyobb ritmusra gyorsul, a nagyobb forgalmon
egyre kisebb az elérhető, maradék energia, a haszon. Ugyanez történik a bolygónkkal is.
Egyre több energia áramlik át rajta, egyre kisebb kölcsönhatás, azaz egyre kisebb maradó
energia, haszon nélkül. Mivel a kinyílt védőhéjak nem tudják (illetve nem a Földre) verik
vissza a bolygónkról visszaverődő részecskéket, ezért a veszteség aránya növekszik, a
nyereségé csökken. A bolygónk virágzásba és pólusváltási folyamatba kezdett.
A folyamat legalább kétféleképpen lehetséges:
Az egyik, hogy az alsó és fölső buborék között ingázik a Földünk, és a nagyobb
Napesemények, napkitörések olyan nagy kilengésekre, amplitúdókra kényszerítik, hogy ez
miatt egyre mélyebben merül bele az alsó vagy a felső mező határrétegeibe.
A teória szerint az eddig északi irányban lévő nagyobb öreg áramlási mező többletenergiája
működtette a bolygónkat. Az ott lévő nagyobb részecskenyomás folyamatos átáramlást, és (a
zártabb hatásfelületekről a mezőnkbe (bolygóba) visszaverődő részecskék,
energiatartalékolási lehetőséget biztosítottak a bolygónknak. Azzal, hogy a déli buborékban is
növekedett a részecskelendület, azaz a nyomás, az átáramlás és ebből a mezőnk tartalékolási
lehetősége, az időbeli nyeresége folyamatosan csökken. Valószínű, hogy a csökkenés a teljes
energiaátáramlás megszűnéséig (az alsó és a felső buborékban történő lendület és
nyomásegyensúly eléréséig tart, amelykor a póluscsere bekövetkezhet. Lásd a 16. ábrát:

A másik elképzelés szerint nem a két mező között, hanem egy nagyobb szomszédos mező a
határrétegeiben befelé haladunk, (ez nagyobb valószínűséggel bír) amely haladás során
periodikusan keresztezzük a mező különböző határrétegeit.
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A Föld keringés közbeni
haladási iránya
A Nap iránya

+
Az esemény előtt járó, orrkúpot
képező, hírvivő részecskék, a
mező részecskéihez keverednek
és beszállítódnak a mezőbe
A nagyobb
rendszer
tömegközpontja

A nagy mező időspiráljának azon a
szakaszán, amelyen a kis holdja
fejlődik, a menetben olyan rés van,
mint a Szaturnusz gyűrűi között.
A 28. Ábrán a két mező időspiráljának a metszését mutatjuk be a spirálréssel.
A befelé haladás során, amikor a nagyobb sűrűségű határrétegek keresztezik egymást
szakaszosan egyszer nagy impulzus sűrűség és ezzel sötét, nehéz töltésekkel teli felhők
keletkezhetnek, amikor meg nem ütköznek a határfelületeken keringő neutronok, akkor túl
tiszta ég és erős UV sugárzás alakulhat ki. Az üstökös által begyűjtött részecskék miatt, ilyen
határrétegekben az időspirál résében túl kevés az impulzus. Ez leginkább a mezővel ellentétes
oldalán keletkezik a Földnek, ahol az azonos lendületirány miatt gyorsulás, részecske
elvándorlás lép fel. Ettől tiszta az égbolt. A mezők haladási iránya általában közel merőleges
a keringési síkra. A haladási irányt az a nagyobb energiaszintű töltés, vagy mező, keringési
központot képező (anya, a Földnél a Nap) haladása határozza meg, amely, mint neutronmező
körül keringenek a töltöttebb mezők a bolygók.
A 29. ábrán a Szaturnusz időspiráljának a meneteit és az időréseket mutatjuk meg.
A képen a Szaturnusz időspiráljának egy gyűrűrést tartalmazó
szakaszát mutatjuk be. A rés előtt folytonos neutronanyag
kiszóródás épített a forgásban lemaradó részecskeuszályt,
időspirált. A spirál a nagyobb téreseményekkor torzulhat, de az
időmenetek állománya ettől lényegileg nem változik meg. Az
A gyűrű és a B gyűrű (spirálmenetek) között a 3570 km széles
Cassini rés található, amelyet valószínűen a 3138 km-es Európa
hold minden fordulaton metsz. A négyzetben B és a C menetek
(gyűrűk) között sávot felnagyítva is bemutatjuk. A folytonos
Ariadné időspirált képező fonalát a rések nem megszakítják,
hanem ezekben a spirálmenetek anyag gomolyagba, nagyobb
mezőkbe szerveződik Ezek a nagyobb mezők a bolygó holdjai.
A holdak keletkezésekor, az egyszerre kilökődött anyag nem
folytonos spirálba elvándorló anyagba épül, hanem diploid
gömbszerkezetbe. A felnagyított B és C gyűrű közötti résben
valószínűen a részecskeanyag az IO holdba gyűlik, amelyet a
nyíllal jelölünk. A holdak a gyűrűt metszve, minden
alkalommal feltekernek az anyagból és a tömegűk és
átmérőjük növekedése közben, szélesítik a rést. A Szaturnusz
körül a távoli gyűrűkben már nem látható a menetekben lévő
anyag, mert ezt begyűjtötték az idősebb holdak, amelyek a
gyűrűsöv, az időspirál külső, nem látható meneteiben
keringenek. E menetekben az anyai óvás, védelem nem
igazán érvényesül. Az ilyen távolra eltávozott hold felnőtt.
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A gyűrűkben az anyai és az apai anyag utánpótlása megy, amely táplálja, védi, és
információval látja el a holdakat. Ez folyamatos köldökzsinórnak is tekinthető, amely az
önállóvá váló hold állapotáig összeköti az anyával, de valóban az anya (vagy a kis hold)
haláláig egyre kisebb energiaszinten e kapcsolat megmarad.
Ha egy kis részecske,- miközben távolodik a Szaturnuszon kívül lévő szülőmezőjétől -befelé
halad e rendszerben, a menetekben lévő részecskeanyag befolyása által terelődik, a
menetekben sodródik. Ha eléri az időmenetben lévő rést a terelő részecskeanyag gerjesztése
átmenetileg lecsökken, amely miatt a kerületi irányú sodródása átmenetileg radiálisabb irányú
haladása gyorsabb lesz. A nagyobb mező felé haladásban ilyenkor a Szaturnusz bolygó
árnyékolása miatti gravitációs erőkülönbözet jobban érvényesül, de ez a résben megoszlik a
helyi dominanciával rendelkező fejlődő hold árnyékolásával. A résben fejlődő kis hold felé,
az általa árnyékolt gravitációs lendületkülönbségnek megfelelő nyomóerő többlet fogja
kényszeríteni. H a kis hold a metsződéskor közel van, amely miatt az árnyékolási, gravitációs
tényezője nagyobbá válik, mint a Szaturnusz felé közvetítő erőé, akkor a részecskét felé
nyomó még kisebb részecskék anizotrop, egyoldalúan erősödő energiája a közeledő kis hold
felé fogja kényszeríteni. Ekkor már csak a szerencse, a tér és az idő metsződése határozza
meg, hogy a részecske a kis holdba kerül táplálékként, vagy elkerülve az eseményt, a
tapasztalatait gyarapítja. Ha nincs szerencséje, várható, hogy a résben fejlődő holdba fog
ütközni, és annak a tömegét gyarapítja.
Mivel nem csak radiális irányban haladnak a bolygók és a Föld is, hanem a szülői
időspirálhoz képest azzal szöget bezáró pályán keringenek, és egyben a tengelyirányban is
ritmikus pulzálást, kilengést végeznek, ezért amikor a Föld átmegy a nagyobb rendszer a fő
szórási síkján, az addig északi pólust érő szórási többlet azontúl a déli féltekét fogja érni. Az
átmeneti időszakban, az időspirál résében az intenzitásában jelentősen meggyengülő szórás az
egyenlítői vidéken átvonul, amelykor ha nem kapunk találatot a Föld valószínűen mágneses
(beáramlási) pólust cserél. Az energiahiány ekkor tetőzni fog, a Föld vesztesége a
legnagyobbra nő, amely totális energia és gazdasági válságba torkolhat. A veszteségben a
Föld már a tudata alatt kommunikál az időrésben közeledő kisbolygóval, aszteroidával vagy
üstökös maggal. A veszteségként eltávozó részecskeenergia már szó szerint érzelmi
áradásként a közeledő mezőbe folyik, és viszonzásul a közeledő mező ellencsóvájáról érkező
előőrsi információ már régen informálta a fogamzó képes hölgyet a jövevény állapotáról,
összetételéről. Ha az alrészecskék keringési tulajdonságaiban nincs túl nagy ellentét, az
egyesüléskor rekombinálódó porgomolyagból egy új hold fejlődhet.
A haladási irány
eredője a
keringés során
egy
tengelyirányba
ható
komponenssel is
rendelkezik.
Lásd az 5. ábrát.

30. ábra: Jobbra a pólusváltás folyamata oldalnézetben

A pólusváltás folyamata, amikor áthalad a mező egy időspirál meneten, amelynek a szórási
síkja korábban az északi pólust, ezt követően a volt déli pólust fogja nagyobb
részecskenyomás alá helyezni. Ha a fő szórási irány az egyenlítő vidékére esik, a veszteség
mindkét pólus felé megnövekszik. A Föld kivirágzik. Mindig az, az északi pólus, a fő
beáramlási irány, amelyik a nagyobb impulzus sűrűségű spirálmenetbe ér. Ha ez az egyenlítőn
átvonul, akkor a földön átáramló részecskeörvény sodró iránya az északi pólus helyett a volt
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déli, azaz a mező alsó féltekéje felől az új déli irányba fog áramolni. A sarki beáramlás
megváltozása, a bolygó felszíni áramlásainak a megváltozását is magával vonja. Nemcsak a
tengeráramlatok változhatnak meg, pl. A Golf áramlat ettől kezdve dél felé, azaz az új északi
pólus felé viszi a hideg vizeket, hanem a korábbi északnyugati szelek is megváltozhatnak,
totális éghajlati átalakulás következhet be.
Az El Ninó, az ENSO akkor következhet be, ha sokkal öregebb, vagy/és távolabbi rendszer,
vagy közeli de még nem erős mező szórási síkja, a még, vagy már viszonylag gyenge
időspirálja hasonlóan áthalad a Föld felszínén. Mivel ez rendszerint karácsony i napközeli
időszakra kerül, és 5-6 évente ismétlődik meg, ez esetben egy olyan idős felmenői rendszer,
talán a Nap szülőjének az időspiráljait keresztezzük a napközeli helyzetben, amely
spirálmenetekben már gyenge a részecskeszórás, de ez még egy gyengébb befolyással
érvényesül. Mindkét határfelületi, időspirál metszés, azonos következményekkel és
pólusváltással is jár, de eltérő a kiváltó oka.
Ha az átáramlás leáll, ez idő alatt csak a már meglévő energiát oszthatjuk egymás között, a
Föld élőlényei a fennmaradásuk érdekében egyre nagyobb rablásra kényszerülnek. A
pólusváltás peteérésnek is tekinthető, amelytől a föld részecskéinek a ph-ja egyre jobban a
balkezes aminosavak irányába, azaz a Női hormonarány megerősödése felé fog elmozdulni.
(Ennek az, az egyszerű oka, hogy a határrétegek kinyílása nem egyformán érinti a töltött,
pörgő részecskéket. Ha a jobbra forgó, a határfelületeken keringő kisebb sűrűségű elektron
részecskék (dolgozók) aránya csökken, a Föld, az egyensúlya visszanyerése érdekében egyre
jobban a szimmetriába hozó elektronhiányos anyagokra, a neutrális gázoktól balra lévő kisebb
sűrűségű szén, oxigén stb. anyagokra, jobbra forgó aminosavakra vágyakozik. Gaiánál
fogamzási fogékonyság alakul ki. Ha a nagy csillagmező külső (Ort) övezeteiről a szükséges
anyagokkal, aminosavakkal rendelkező kérő, a megtermékenyítő üstökös, megérkezik, és elég
nagy a kinetikai (lendület) energiája, ez esetben a megtermékenyítés következtében a
kilökődő anyagból egy nagy (a Vénusznál most megfigyelhető) gázburok, alakulhat ki. E
mező elektrontöbblete adja a Föld elnőiesedett proton többletéhez az egyensúlyba hozó
szimmetriát, és a későbbi holdgyermek induló genetikai örökítő anyagát, az áramlási mintáját
alkotó részecskék felét. Kapott és a Föld anyagával összekeveredő részecskékből egy gömb
alakú mezőbe szerveződő, a bolygónk körül áramló részecskékkel megegyező irányban forgó
részecskeanyagból egy (néha kettő) Holdgyermek fejlődhet ki. Az ellenkező irányba forgó
anyagok visszakerülnek a Földre. A Föld, Gaia erősen nőiesedik.
Újságcikk idézet az Új Dunántúli napló 2004, július14 számából:
Lányosodnak a halak:
A brit szakemberek felismerték, hogy az utóbbi időkben egyre nőiesebbek a brit halak. A felmérés
során kiderült, hogy ez világszerte felismerhető folyamat, amely során mind több hím változik át
nősténnyé. Ez lehet az oka a férfi termékenyítőképesség csökkenésének is. A brit folyókban az utóbbi
20 év felmérései szerint a hím halak, mintegy harmada mutat nőstényi jegyeket, állítja a brit
környezetvédelmi hivatal. A jelenség okának a hormoneltolódást és a környezetszennyezést okolják,
amely valójában Gaia nőiesedésének a része. A kimutatott, de csak közvetlen okot kereső tudósok
helyesen ismerték fel a hormoneltolódást, de azt helytelenül a környezetbe jutó, emberi
fogamzásgátlásra használt női hormonokkal magyarázták. A nagyobb rendszert átlátó gondolkodónak
a Föld, Gaia szaporodásához vezető esemény része, a balra forgó aminosavak felszaporodása. Gaia az
egész hozzá tartozó környezettel együtt nőiesedik, amelyet azonban valóban a környezet szennyezés,
és egyensúly eltolódása az egyediség, a nőiesség felé, vált ki.
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Az idő természetes iránya a tömegbe épülés és a bonyolultságnövekedés:
Az anyag és az időfejlődés iránya kétségtelenül az egyre nagyobb tömegbe épülés, az
összetettség és a bonyolultság növekedése. A mezők méretéhez hozzámérhető tömegű
nagyobb adagok beépülésekor, a kialakuló impulzusokkor, azaz a nemlineáris eseményekkor
átmeneti bomlás következhet be, amely visszaforgatja egy kicsit az időt. Az ilyen
hirtelenszerű, rövid idő alatt nagyobb tömegű beépülések felhúzzák a mezők óráját, és a
befogadott energia teljes rendezett beépüléséig a változás ismét nagyobb sebességre kapcsol.
A nagy lendület befogadása minden szinten szaporodási lehetőségre is juttat energiát, amely
az ereje teljébe kerülő mezők reprodukciós lehetősége.
Kövessük végig az anyagfejlődés lehetséges útját, az állomásait. Tekintsünk el attól a
részlettől, hogy nem az azonos genetikai rendű lények járják végig az anyagfejlődési
életszakaszok minden szintjét, hanem csak az egyre nagyobb mezőkbe szerveződő
részecskéik.
A legkisebb energiaszintű anyagok, amelyeket a nagy sebességű áramlásuk miatt sugárzásnak
tekintünk, az öreg és nagy galaxisok, fekete lyukaiban, pulzáraiban, és a még nagyobb
rendszerekben képződik. E mezőkben nagyon finom láthatatlan mikroporrá, habbá őrlődik az
anyag. E legkisebb részecskék még kevés információval (tudattal) rendelkező primitív
lényeknek tekinthetők, amelyeknek kicsi a bonyolultságuk. Az ilyen részecskék információ
tartalma valószínűen digitális, a van, nincs jelet közvetíti, nagyon kicsi energiaszinten. E kicsi
részecskék is buborék mezőkbe szerveződnek, amely már több, van nincs jelből, bitből,
karaktereket épít fel, de a töltéssel járó forgási állapot miatt megörökölt információként,
fizikai áramlásdinamikai szabályként ismerik az összeépülés szabályait.
A hidrodinamikai fizikai törvényszerűségek, az áramlási és anyagszerveződési szabályok
minden szinten érvényesek, meghatározóak és univerzálisak.
A periódusos rendszer nemcsak az atomi energiaszintű és bonyolultságú részecskékre
érvényes, hanem az annál kisebb és a nagyobb energiaszintű rendszereknél is.
Az összeépülés szabályait a fizikai jellemzők és a forgási és terjedési irány, valamint a
lendület állapotok, pontosabban a feltárt áramlási, nyomási, dimenziós
tulajdonságazonosságok és eltérések határozzák meg. Az atomnyi mezők, akárcsak a
magasabb élő rendszerek, a fák, a növények és az állatok is sűrűségi rendbe szerveződnek. A
szerveződési rend szerint, a kisebb sűrűségű de nagy sebességgel forgó részecskék, mint az
elektronok, törvényszerűen a külső határrétegekbe, a mező érzékelési zónájában az aurájába, a
szegénynegyedébe kerülnek. A feltárt összefüggések alapján megérthetők az elektronpályák
orbitális pályák, határrétegek, amelyekben a különböző sűrűségű elektronok a sűrűségüknek
megfelelő energiaszintet foglalják el. Tehát az elektronoknál is hasonló sűrűségi és
összetettségi különbség van az egyes pályákon keringők között. A nagyobb népességet
tömörítő családok, kolóniák fejlettebbek, közelebb kerülhetnek a mezőkhöz, mint a kisebb
energiaszintű, kevés részecske lakóval rendelkező családok. Minél távolabbi pályára
kényszerül az elektron annál kisebb a sűrűsége, ez esetben értelemszerűen a maghoz
közelebbi pályákon már nagyobb sűrűségű, fejlettebb és összetettebb elektron mezőcskék
találhatók. Ez esetben a csillagokhoz hasonlóan a legkülső elektronpályákon keringenek a
kisebb sűrűségű, a szénnel, vízzel analóg szerkezetű, a megtermékenyítő hím ivarsejteknek is
tekinthető, atomi részecske egyedi energiaszintű kisméretű üstökös magok. Ha egy másik
atomi szerveződés a térbeli pályáján beleér, belesodródik e részecskék keringési
határrétegébe, nemlineáris találatot kapva megtermékenyülhet. A 21 cm-es sugárzás ilyenkor
keletkezik, amelykor a találattól az elektron hirtelen forgásirányt változtat. Az elektron a
semleges fejlődési periódusába érkezett, elért egy nagyobb energiaszintű mező pályáját és
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nemlineáris eseményben megtermékenyült. A Vénusz tanúsítja, hogy ez nagyobb
energiaszinten is hasonlóan történik.
A folyamat szemléltetésére a 31. Ábrán bemutatunk egy atomnyi mezőt, amelyből a benne
folyó változás nagy impulzus sűrűsége miatt neutronok repülnek ki. A neutron haladása a
csillagporral telített környezeti közegben hasonló, analóg képet rajzol az
üstökössel, de ennek az üstökösnek az energiaszintje a neutron körüli értéken van.
Az atom mágneses pólusán kiszóródó,
nagyobb energiaszintű, neutrális
tulajdonságú részecskék előőrse, orrkúpja az
üstökössel analóg szerkezetként észlelhető.
A töltöttebb részecskék, amelyek már
találatot kaptak íves, pörgő pályán hamarabb
érnek vissza a kibocsátó mezőbe.
(Megsérülve futnak vissza a mamához).
Impulzus kialakulása:
A vonalak füzérpályák, amelyen nagy
sűrűségben felgyorsított neutronok
záporoznak a környezetbe. Mivel előbb
utóbb kölcsönhatásba kerülnek, a lendületük
és a szerencséjük dönti el, hogy melyik
határrétegig jutnak az impulzus és a töltés
megszerzéséig. Ez meghatározza az
életpályájukat is.
Ha az atommagot vesszük képzeletbeli nagyító alá, hasonló sűrűségbeli elrendeződést
észlelhetünk. Az atommag azt az áramlási mintát képezi, amely meghatározza az atommező,
mint szerveződés genetikáját, a körülötte szerveződő elektron energiaszintű részecskék és
alrészecskéik életszerű változását. Az atommag külső részén a neutronoknál kisebb sűrűségű
proton mezők keringenek, amelyeken belül a neutronok is tömegsűrűség szerinti
elrendezésben találhatók. A nagyobb sűrűségű, sok protont és neutront tartalmazó atomi
mezők már öreg, fejlett és nagy tudású atomi energiaszintű közösségeknek, nagykolóniáknak
tekinthetők.
Az Egely könyvében megjelent Sindey tanulmány által feltárt magszerkezetből egy magon
belüli áramlási rendet ismerhetünk fel, amelynek a neutrális héjszerkezetén kívül a mező
proton holdjai fejlődnek. Minél több protonja (holdja), leszármazottja van egy atomnak, annál
több nemlineáris esemény neutronbeépülés érte. Az előbbiekben megismert sűrűségi
differenciálódás alapján feltételezhető, hogy a neutronok sem pontosan egyforma sűrűségűek.
A neutralitásban is eltérőek lehetnek, azaz lehet egy kis balra vagy jobbra forgásuk, és vannak
nagyobb és kisebb sűrűségűek. Az atomi mezők megtermékenyítéséhez nemcsak a protonnál
nagyobb sűrűségű neutron szükséges, hanem az is, hogy ha a magbeli szerkezetnek pozitív
többlete alakul ki, akkor a beépülő neutronnak negatív forgási eredővel és elektron többlettel
kell rendelkezni. Ezt az elektron többletet valójában a nemlineáris eseménykor kialakuló
mezőbomlásban függetlenedő, az esemény peremvidékére kerülő, szétszóródó és perdülettel
rendelkező egyedek teljesítik. Az elektronok az atomi szintű társadalom, téreseményében
elszegényedett, függőségbe került dolgozói. Az ő dolguk az energiát a mező környezetéből begyűjteni,
és azt – mint lendületet a mező központjában leadni. Ha az atom egyensúlya, szimmetriája

elromlik, a beépülő anyagnak e szimmetriát magasabb egyensúlyba kell állítani. A
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nemlineáris téreseményekkel nemcsak utódképződés oldódik meg, hanem az anyag, a
nagyobb energiaszintű mező (részecsketársadalom) egyensúlyi állapota is szimmetriába kerül.
A fejlődés a holdak számának a növekedése, a tömeg és a bonyolultság növekedése felé
halad. A neutrontér körül keringő protonholdak az idő múlásával maguk is atomokká
fejlődhetnek. Az önállóvá váláshoz a tömegükben növekvő protonoknak (kis holdaknak)
egyre távolabb kell kerülniük az atomi mező magjától, az idegen anyag (tulajdonság,
információ) beépülésének az arányától függően teljesítenek. Ez a nagyobb energiaszinten
megismert holdképződési folyamattal analóg eseménysor. A mezőkből kibocsátott gyermekanyag az idegenarány növekedésével távolodik, míg a nagyon kicsi méretű, (energiaszintű)
nagy sebességű idegen részecskeanyag a mezőkbe épül. Az élő anyag minden szinten
fogyasztó és eleség is.
Az atomi energiaszintű anyag, a részecskéivel együtt beépül a nagyobb energiaszintű, az
ionos és a kovalens szerveződésű mezőkbe, a még nagyobb és bonyolultabb
részecsketársadalmakba. A kovalens elektron (felületi) kapcsolódású rendszerben, a
magasabb szerveződési és energiaszintű, nagyobb bonyolultságú de analóg szerkezetű
fehérjékbe, sejtekbe épül. Az ionos rendszerben, (mező a mezőben településfejlődés), a belső
magszerkezetétől, az együttélési rendtől is függően hosszú időre stabillá válik, vagy/és a
megbomló szerkezeti szimmetria esetén a feleződési idővel elbomlik. Az elbomlás ez esetben
vagy a túlnépesedés miatt, vagy a káosz kialakulása miatt történhet, amelykor az utolsó
periódusban kialakuló kaotikus változást a mező egyedei már nem tudják elviselni. A
bolygók energiaszintjén is, egyre nagyobb azonosságú egyre homogénebb anyagrétegek
alakulnak ki, amelyek a nemlineáris eseményekkor a sűrűségük szerint újra rétegeződnek. Az
anyag stabilitása, szimmetriája, a tömeg növekvő azonosságával egyre nagyobb lesz. A
homogén, nagy azonosságú atomszerkezetek sziklákba, kövekbe, ércekbe épülnek, amely
tulajdonságok szerinti szelekciót eredményez. A nagyobb azonosságú közösségeknek
nagyobb a tűrőképességük, amely miatt hosszú ideig megőrzik a kialakult szerkezeti és
társadalmi rendet, a stabilitást, a bennük lévő nagy azonosságú de összetett szervezési
információt. Az azonosság növekedése a bonyolultságot csökkenti, az együttélési lehetőség
növelését segíti. A bonyolultság valószínűen a mezők felszíni rétegeiben a jelen felszínében a
legnagyobb, itt a legkisebb az azonosság, itt a legnagyobb a másság és a változatosság, a
biodiverzitás. Ha az anyagfejlődéssel a bioszférán lévő anyagok nagyobb sűrűségűvé válnak,
a keveredésük csökken, az együttélési lehetőségüket a nagyobb azonosság és a magasabb
rendezettségi szint segíti.
A felszínen lévő anyag és élőlények fejlődési lehetősége a beépülő neutronokkal a
sűrűbbé válás, a mezők minden szintjén a periódusos rendszer végigfejlődése.
Mire egy atomnyi mező végigmegy a saját evolúciós útján, eljut a legnagyobb sűrűségű,
legnehezebb népes nagycsalád, és az apróbb részecskék állapotáig. Nemcsak sok neutronra
tehet szert, hanem a neutronok beépülésekor kiváló proton gyerekei, és a körülötte keringő
unokái egyre nagyobb családot, közösséget alkotnak, és a térben önálló régióként akár
nemzettségként is elkülönülhetnek. A kialakuló családfa genetikai vonalnak tekinthető.
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A változó mezők, az élőrendszer tudását is meghatározó összetettség
kialakulása:
A csillagok által kibocsátott, kezdetben még mérhetetlenül kicsi energiaszintű neutron csak a
tudás egy morzsáját őrzi. Arra azonban a génjeibe, a kisebb energiaszintű részecskéibe írva
ösztönösen emlékszik, hogy valaha egy nagyobb közösség tagja volt, másokkal egy
közösségbe tartozott. A magány és az unalom, az eseménytelenség, a részecskéknek és a
nagyobb energiaszintű, élő organizmusoknak is büntetés. Minden élő szerveződés társakra,
közösségre vágyik, információra, eseményekre és a tudásában és lehetőségében nagyobb
képességekre. A tudás és a képesség, az összetettség növekedése társulással lehetséges. A
társuláshoz előbb találkozás kell, megismerkedés, kapcsolat, kontaktus. A magányosan és
hibernált állapotban térutazó részecskéknek a más részecskékkel találkozása esemény, amely
lehetőséget ad az információ cserére, és ha közös irányban történő haladás esetén az
egyesülésre. Az egyesülésben egyre több térutazó kapcsolódhat a csapathoz, áramló mező
alakul ki. A mező részecskéi egymás, és a hangadó vezetőik körül keringenek, és utazás
közben folyamatosan információt cserélnek. A hosszú térutazás során megismerik egymást, a
sajátos egyéni információk kicserélődnek, nő az ismeretük egymásról, az eseményekről és a
környezetről is. Az együtt utazók családot alapíthatnak, gyerekeknek adhatnak életet,
népesebb kolóniává fejlődhetnek. A fejlődés iránya, - ha a feltételek kedvezőek, - a tömeg
növekedése, a szaporodás, az egyre nagyobb mezőbe, a közösségbe épülés. Az együtt utazók
egy idő múlva már nem tudják megkülönböztetni az utazást a mindennapjaiktól, hiszen
egymáshoz képest sem térben, sem időben nem sokat változnak. Az együtt nevelkedtek együtt
nőnek fel, együtt öregszenek. Nemzedékek váltják egymást, generációk adják tovább a tudást
és az addig megszerzett tapasztalatot. Néha találkoznak más utazókkal, és együttélési
megegyezés, szinkronitás esetén nagyobb közösségbe épülhetnek, de a találkozások
ellentétekhez is vezethetnek. Ha túl nagyra nő a közösség, és/vagy túl nagy feszültség alakul
ki, akkor érdekközösségekre bomolhatnak, felosztódhatnak, kiválhatnak és más szabályok
felé fejlődő eltérő tulajdonságú közösségek alakulhatnak ki. Az ilyen részecskemezők
életritmusa sokkal magasabb frekvencián zajlik, de az eseménytelen, változáshiányos
időszakokban akár az alapvető életfunkciók is leszűkülhetnek. Az ínséges energia és
információhiányos időszakokban a közösség ledermedhet, és csak az alapvető funkciók
maradnak működőképesek. A nagyobb részecskeközösségek kolóniákat, társadalmakat
alakíthatnak, amelyben akár magas fokon szervezett organizáció folyhat az egyének és a
családok nagyobb közösségei között. A nagyobb közösséget képező társadalmakban,
együttműködő és egymással szembenálló érdekkapcsolatok alakulhatnak ki, amely társadalmi
szintű szervezettséget és befolyás szerinti hierarchiát alakíthat ki.
Gondoljuk végig, hogy mi jellemezheti a kolóniákat, mi különbözteti meg a fejlettségüket és
merre halad a Liliputi rendszerek fejlődése:
A fejlődés, az energia és tudásszint növekedése. Ha a tudás az egyedbe rögzülve őrzött
morzsa, akkor e morzsák összesítése, az információ cserélése feltétlen növeli az egyéni és a
társadalmi tudásszintet. Ha a fejlődés elvi lehetősége a makro-méretű részecskekolóniák felé
egyre nagyobb, akkor ez céllá válhat, amelyben a nagyobb tudás, a mindenhatóbbá válás
közös érdekként közös motivációt alakíthat ki. Az együttélés, a családok növekedése azonban
növeli a másságot, az ellentétet, ezért az együttélési norma jellemző mérce lehet a kolónia
fejlettségére, hogy mekkora élőközösséget tud egy csapatban, közös organizációban
megtartani. Bármennyi tagból áll egy kolónia, a közösségi szabály és morál, az együttélési
lehetőségeket meghatározza. A finomabb szabályozást adó morál, etika nélküli, csak a
törvényi szabályok alapján együtt élő közösségben kisebb a harmónia, nagyobb a feszültség,
és eltérő a szabályértelmezési lehetőség. Az etikának, a morálnak (az illemnek) a szerepe a
finomabb szabályozás, a ki nem mondott, de minden szerveződésbe a fejlődése során beépülő
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helyes, helytelen, szabad, nem-szabad, azaz az egyedekbe és a közösségekben is kialakított
magas szintű önkontroll. Azok a közösségek, amelyekben az érdekellentét, a folyamatos
szembenállás a jellemző, nem tudnak nagy közösségbe épülni, felőrlik egymást és a
lehetséges szerveződési idő előtt megszűnnek. A primitív közösségek, amelyeknél az
együttélési és társadalmi szabályok fejletlenek, csak kis közösségeket tudnak létrehozni. A
közösségek fejlettségére jellemző az a szám, az, az energiaszint és feszültségoldó képesség,
hogy mennyi részecskét tud egy-egy mező a szembenállás megerősödése és a káoszba
fordulás nélkül együtt tartani.
Tehát a mezők energiaszintje, összetettsége egy társadalmi és morális fejlettségnek
tekinthető, azaz a mező energiaszintjéből következtetni lehet annak a társadalmi és
gazdasági rendezettségére.
A Mengyelejev atomszerveződési táblázatban megismertük, hogy az atomnyi energiaszintű
részecskekolóniák elsősorban abban különböznek egymástól, hogy egyre nagyobb létszámú
családot, egységet, közösséget képesek eltartani. Ha nem megyünk vissza a legkisebb
energiaszintekig, hanem az egyszerűsítés és a megértés kedvéért feltételezzük, hogy a
Hidrogénatom egy új család, amely azért stabil, mert még csak egy a közös önálló életet
éppen-hogy elkezdő párból áll. A hidrogénállapotot megelőzően, adva volt egy fejlett neutron
mező, amelykor egy balra forgó eredőjű fiatal proton lányt éppen megtermékenyített egy
jobbra forgó, férfi forgási eredőjű részecske. A pár egyesült, majd a környezet felé neutrálissá
(terhessé) vált, és a közös határfelületen egy kifelé megszűnt ivartulajdonságú neutrális
mezőbe kapcsolódott. A családba épült pár energiaszintje a neutron energiaszintjének felel
meg. Az esemény terhességhez vezetett, amely a mi időszámításunkkal mérve 12.8 perc
felezési idővel egy hímnemű foton fénylény (lepattanó, megtermékenyítő maradvány,
amelyben az esemény miatt hatalmas változássűrűség alakult ki) kiválásával és egy elektron
(fiú) gyermek kibocsátására került sor. A kis sűrűségű, igen kicsi tudású és energiaszintű
foton részecske a sűrűségének megfelelő családi határrétegbe kerül. A család éli a mindennapi
életét, információban, hozzájuk mérhető részecskékben (vagyonban) tömegben gyarapodik.
Az együtt maradt család, a kibocsátott fényrészecske tömegével a kezdeti neutronállománynál
kisebb energiaszinten maradt. A proton feleség közvetlen közelében keringő gyermek, az 1S1, az első elektronhéjra kerül. Ez az atomi energiaszintet elért mező első gyermekes állapota.
A hidrogénatomot képező család, - energiaszintje megfelelő, ezt jelzi a gömbmezőbe
szerveződő stabilabb állapot, - egy gyermekkel gyarapodott. A gyermek megfoganása és
születése lendületet és változást, célt hozott a családba. Van miért törekedni, van miért élni.
Ha a család tudása, energiaszintje kellő mértékre növekszik, az első gyermek a feleség
megnőtt kisugárzási energiája, és a beépült idegen részarány növekedése miatt a 2.
elektronhéjra, orbitális pályára kerül. Lényegében családi konfliktus alakul ki, a háztartás egyre
rendezetlen, a menyecske szórja a vagyonát, nőiesedik a családot a káosz, és a szétesés fenyegeti.

A mező neutralitása és szimmetriája csökken, az addig ivari semlegesség megszűnik, a mező
asszonyának a nőiessége, az elektrongyermek távolodásával kidomborodik. A proton mező
egyedisége a belső változással kiteljesedik, nőiesebbé, egyedibbé, költekezőbbé válik. A
nőies, kihívó állapot kívánatossá teszi a szomszéd faluban (mezőben) élő, a terület körül
keringő elektron férfiak számára, és hamar megkívánják. Alacsony energiaszintű nemlineáris
esemény történik, valamelyik közeli hímrészecske a menyecskét ismét megtermékenyíti. A
csábítást tett követi, a proton mező ismét teherbe esik, és egy új kisebb energiaszintű proton
lánynak, vagy elektron fiúgyermeknek ad életet. A család asszonya a terhesség miatt a
kívülállók felé ismét neutrálissá válik. Az esemény folytatódik, újabb csábítások, újabb
fogamzások és újabb gyermekszülések. A mező terebélyesedik. A terebélyesedő mező a
szomszédos mezőkkel nemcsak információt cserél, hanem rokoni kapcsolatra lép. Egymás
családjába az ifjak beházasodnak egyre sokasodó közösséget, kolóniát alkotnak. A mezők a
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nemlineáris eseményekkel szaporodnak. Ahány neutron beépülés történik, annyi kisebb
energiaszintű házasságkötésre, terhességre kerül sor, de nem minden eseményből fejlődik ki a
magzat. A rekombináció idején, a kis mezők kezdeti szerveződési stádiumában, ha túl nagy az
ellentétes lendületirány és forgási síkazonosság, az egymást kiütő ellenirányú részecskék
miatt élet és fejlődésképtelenség, vagy életképtelen, korán elhaló magzat alakulhat ki. A
sikeres fogamzások a népesség növekedését eredményezik. Az idő múlásával, a közösség
növekszik, egyre nagyobb létszámú, egyre nagyobb tudású és összetettebb szerveződés alakul
ki.

Az élőmezők periodikus gazdasági állapotváltozásai:
Az együtt élő közösségre jellemző tudás és energiaszint az atomi állapot, azaz a mezők
mindenkori eredő tulajdonsága. Észre kell venni, hogy az atomi szerveződési állapotok
jelölésére bevezetett S, P, D és F betűkkel jelölt állapotok az együtt élő részecskék társadalmi
feszültség változását, vagyoni állapotát, és az időtengelyre felfűződő együttműködés, az
egymáshoz képest kilencven fokos áramlási irányváltás, a generáció váltás állapotait mutatja
be. A spirál első szakaszában egydimenziós lineáris együttáramlással, majd kétdimenziós
csomósodással, életsíkra terelődéssel kezdődik. Ezt követően a kétdimenziós sík betelése,
telítődése után, elkezdődik a harmadik iránydimenzió felé is a kiterjedés, és az élet
terjeszkedni kezd az életsíkjára merőleges, mélységgel és magassággal bíró irányokba is. Ezt
követően a 4. dimenziós, az idődimenzió válik egyre fontosabbá, mert a negyedik dimenziós
valóságot megértő, feldolgozni képes életnek egyre kevesebb lesz a saját ideje, a kisidő, a
tervei és életcéljai megvalósításához. A kisidő, az élet, a belső változás elmúltával nagyidőre ,
külső létezésre cserélődik, mert az élő rendszer addig a szervezetben befelé törekvő
részecskéi, a toroid gyűrűk fekete lyukán áthaladva kikerülnek az izotróp valóságba, a minden
lehetséges, egyszerre már sokkal több dimenzióban változó idegenebb környezetbe.
A 32. Ábrán, amelyet P.W.Atkins, A periódusos birodalom című könyvéből másoltunk az
atombirodalom három + idődimenziós térképét mutatjuk be.
Észre kell venni, hogy valamennyi esetben egy közös
neutron tengelyre, időtengelyre fűzve helyezkednek el a
különböző feszültségszintű, de egymással analóg
állapotú részecske mezők.
A különböző szerveződési állapotokat ez a neutronvonal
köti össze, azaz a fejlődési sor végén mindig a
neutronállapotba jut. A következő ábrákon a belső
stabilitás periódusfüggő, szerveződési állapoti
analógiáját mutatjuk be, amely minden periodikus
szinten hasonló, analóg fejlődési következménnyel jár.
Az azonos irányba áramló, közös cél felé tartó, kitáguló,
terjeszkedő, vagy éppen összehúzódó szervezetek
analógok egymással.
Az S szerveződési állapotban lévő mezők még gömb szimmetrikusak, ekkor jólétben és
energia (elektron) bőségben élnek. A mezők ilyenkor elektrontöbblettel rendelkeznek, (porral
vannak körülvéve), a nemlineáris esemény után vannak. Az életfolyamatnak tekintendő
téridős utazásban, a fejlődésben ez azt jelenti, hogy átlépték egy szomszédos mező kisholdat
tartalmazó határfelületét, és nemlineáris eseményben (gyermekáldásban) részesedtek. A
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család jól él, még nem nagy a családi és társadalmi feszültség, nem sokfelé oszlik a közös
szeretet és vagyon. Ha nő a család és a feszültség és megosztódik a közösség, a mező két
táborra szakad. Balra forgási (tulajdonsági) többlettel és jobbra forgási többlettel rendelkező
máshogy gondolkodókra oszlik, de a fő közös dolgokban (a szimmetriában) még megegyezik
összetart. A két részre, a neutronsík két oldalára elkülönült mező már kevésbé egységes
közösséget képez. Ha további neutronesemények, terhességek történnek, és ez miatt tovább
növekszik a közösség, túl nagy népsűrűség alakul ki, az egy főre jutó hányad csökkenése
miatt szegényedik a család, amelytől ismét nő a feszültség, nő a káosz és a szervezetlenség.
Minden ilyen növekedésnek egy új megtermékenyülés, terhesség, neutrális állapot és új kis
rokon érkezése, születése a vége. A születési esemény összehozza a családot, átmenetileg
csillapítja az ellentéteket, utána a feszültség csökken, a béke és a jobblét időszaka következik.
A Mengyelejev táblázatot Moetrius átalakítása szerint egy gömbszerű mező metszetében, egy
körszimmetrikus szerkezetbe ábrázoljuk, lásd a 33. ábrát: (A Szintézis 98. Oldalán
nagyobban is ábrázoltuk). A gömb alakú mező keresztmetszetébe rajzolt időspirálon
megérthető a mezőbe lassan a tömegközpont felé araszoló anyag fejlődése. Az ábra
spiráljából megérthető, hogy a határrétegekben a mező körüli spirálmenetekben keringő,
sodródó anyag, amikor a mező olyan részéhez ér, amelyik egy nagyobb rendszer felé esik, ha
annak az aszteroidát, kisbolygót vagy üstököst tartalmazó réséhez ér, a szomszédos rendszer
határfelületén keringő fiú a mezőbe beházasodik
33. ábra. Moetrius által rajzolt atomszerveződési, anyagfejlődési táblázat.
A fehéren hagyott neutrális elemek, a
nemlineáris eseményeket jelzik, amelykor a
mező egy másik rendszerrel szeretkezik, és
anyagátadás, párosodás a következménye.
Ilyenkor kis mezők és az időspirálban rések
fejlődnek ki. A neutrális, gázburkos, a sok
AP
elektronnal fémjelzett gazdagabb állapot után
mezős
az első két szegmens alkálifémes oszlopaiban
állapot
a jólét időszaka alakul ki. Ez az S mezős
állapot, az ábra jobb felső részén található.
Ezt az időszakot, a konszolidáció, a
kiegyezés, a béke és a szaporodás időszaka
követi. Még van elég leadható elektron, bár a
népesség egyre növekszik és a periódus után
a csökkenő egy főre jutó energia miatt a
mező körül keringő elektronok élelemszerző
pályája a P mezőre jellemző állapotba
szerveződik. Ez az egyre nagyobb
energiahiány, a szegényedés és a feszültség
növekedés, az energiaválság következménye.
A következő periódusokban, a mező
tömegközpontjához közeledés során analóg
eseményrend születik. A mező
határfelületeinek az átlépése mindig a
A Föld bioszférájának a
neutrális cikkben következik be, ezen a
jelenlegi szerveződési
helyen metszi az időspirálon haladó
állapota
részecske pályája a mező körül keringő
neutronok pályáit.

Az S mező

Ez a konszolidáció,
a D mezős, az
átmeneti fémektől a
fémekig, elektron leadásra
hajlamos állapot.

Ez neutron beépülést és szerveződési állapot kialakulását jelenti. Megérthető, hogy a népesség
növekedésével párhuzamosan a feszültség is növekszik a P mezőig. Itt a P mező és a ciklus
végére ért fejlettségi szinten, minden periódusban, a szerveződésben energia hiány és káosz
alakul ki. Az atomi mezőknél ezt elektron hiányként, szegénységként észlelhetjük. Ilyenkor a
mező magja a szomszédos rendszer időrésébe ér, ugrásszerűen csökken az energiaszint, (a
belső kisugárzás megnő), az anya nőiessége dominánssá válik, és a megtermékenyítés, a

122

neutrális állapot bekövetkezik. A neutrális eseménysor, a nemesgázsor, a mezők szerelmi és
terhességi állapota, amelykor az egyesülésből egy új kis mező fejlődése miatt a család kifelé
neutrálissá válik. A fejlődési folyamat ezután a bőség, az áldás, az elektrontöbblet kialakulása.
Az S mező felé halad a fejlődés, az 1-es oszlopban (körcikkben) energiabőség, konjuktúra
felfutás, alakul ki. Ez az atomi mezőknél az új családok, új nemzedékek lehetősége. A
termékenység a még porral, részecskékkel bőven körülvett, körkörösen jól védett mezőben az
alkálifémek energiabőségét eredményezi. Ha még egy nemlineáris esemény következik be, az
elektrontöbblet megduplázódik, a 2. Mengyelejev oszlopának, az ábrán a 2. körcikknek a
szerveződési állapotába kerül a részecske közösség. Az ilyen mezők szerveződési és
tudásbeli, társadalmi fejlődését, az atomi tulajdonságok jelképezik. Ez a tudás, amely egy-egy
elem információs eredőjeként is értelmezhető, a sűrűségtől (népességtől) is függő, a
fejlettségnek megfelelő egyedi tulajdonságot eredményez. Ha további nemlineáris események,
megtermékenyítések következnek be, akkor egyre növekszik a közösség. A beépülő új
neutronok is hozzák az energiájukat, hozzák a tudásukat, a bőség, jóllét és a gazdaság
fellendülése következik.
A 34. Ábrán a nagyobb mező időréseiben keringő impulzusesemények következtében
periodikusan változó mezőállapotok jelképeit, gömbszimmetrikus mezőfejlődési állapotait
mutatjuk be, a kicsi feszültség, nagyobb gazdagság, a jólét állapotait.
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Bármelyik periódusban, a lineáris eseményt követő szaporodás és gázburok miatt,
gömbszimmetrikus, azaz S állapotba szerveződnek a mezők. Ez az esemény utáni
energiabőség időszaka, amely a nincs nagy feszülté, és a jólét, az alkálifémek
fejlettségi állapota.
Az első három periódusban az S állapotot a P állapot követi, a megosztási és a
periódus végére kialakuló újabb energiaválságé. Ilyenkor egy csomósík
(szimmetriasíkkal) megoszlik a mezők állapota, az energiát begyűjtő részecskék egy
része balra, más részük jobbra kering. A P mező szerveződési állapotban egyre
nagyobb elektronhiány, válság alakul ki.
A negyedik és ötödik periódusban az energiabőség alkálifém állapota után a D
mezős állapot, a konszolidáció időszaka jön, amelykor a kezdeti energiabőség a
túlszaporodás miatt egyre nagyobb feszültséghez, szegénységhez vezet. A periódus
végére ismét nagyobb szinten bővül a közösség, és ez így megy a 6. Periódus lantán
állapotáig. Ekkor nagyon rövid idő alatt felélte a közösség a népességbővülés
felhalmozását, amely sokkal nagyobb válsághoz vezet. A mező körül elfogyó
energia miatt egyre nagyobb térre kell kiterjeszteni a begyűjtést, az elektronok
megoszlanak, és a tér minden iránya felé elindulnak energiagyűjtésre.

Az alkáli földfémek energiabősége azzal jár, hogy a beépülő nagy számú idegen jövevény túl
sok új információ hoz a mezőbe, amely az addigi vérvonalat nemcsak felfrissíti, hanem
megszaporítja és megosztja a közösséget. A széthúzás megkezdődik, és a mező egymásra
merőlegesen álló kettős szimmetrikus, négypólusú táborra szakad. A korábbi p (két párti), egy
csomósíkkal (szimmetriasíkkal megosztott) állapotot, két szimmetriasíkkal szétválasztott
négypártos, d állapot váltja fel. A Mezők d állapotos tulajdonsága az energiabőség elmúlása, a
konszolidáció, majd a szegényedés és a feszültség növekedése. Az eltérő mezőkből, eltérő
társadalmi körülményekből származó megtermékenyítő férfiak, vők beépülése, idegen
információt képező tudása, a másképpen gondolkodás egyre jobban megosztja a közösséget,
amely miatt a feszültség és a káosz ismét nő.
A család, (közösség) a periódus végére nemcsak egyre több gyermekkel szaporodik, hanem
egyre többféle idegen, eltérő, más tudás plántálódik az új generációba, amely miatt a családi
béke a periódus végére ismét romokban hever. A család ismét könnyelművé, energia
pazarlóvá válik, senki nem akar dolgozni, mindenki csak keresni és költekezni akar, amelynek
elszegényedés és infláció a vége. A fejlődés, a d állapot végére ismét egy nemlineáris
eseményhez, háborúhoz, szaporodáshoz, egy energiaszinttel magasabban a P mezőbe érkezett.
Az elektron (energia) hiány kezd krónikussá válni. Ismét általános energiahiány alakul ki, a
család (közösség harmóniája megbomlik, a szimmetria elvész. Az egyedi tulajdonságok, a
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nőiesség ismét dominánsabbá válik, a periódusvégi nagyesemény ismét közeledőben van. Az
általános energiahiánynak, a kialakult gazdasági válságnak egy nagyobb nemlineáris esemény
vet véget, amely ismét magasabb energiaszinten bekövetkező megtermékenyítést, népesség
bővülést és újabb neutrális állapot kialakulását eredményezi. A történelem kereke ismét az S
szerveződésű, összetettebb, energiadúsabb új periódus kezdetéhez vezet.
Az események egyre nagyobb tömegszámú, egyre összetettebb tulajdonságú mezőállapotokat
eredményeznek, azaz a közösség dominanciája, energiaszintje a periódusokban váltakozva
egyre magasabb lesz, de ez az egyre kisebbé töredező, finomodó részecskékkel (az élet által
megviselt) egyre nagyobb létszámú résztvevő között oszlik el. A részecske közösség a 6.
Periódus 3. Oszlopának megfelelő 3 elektrontöbbletes állapotban, a Lantán szerveződési
állapotban átrendeződést hajt végre, a korábbi négypártos elkülönülésből, hat pártra osztja
meg a dolgozó közösséget. Ekkor az energiagyűjtés a feszültség növekedése és a begyűjthető
energia csökkenése miatt még nagyobb térre terjed ki. Ez már az F mező állapota, amely
három csomósíkkal egymástól elválasztott hat részre osztja meg a közösséget, amely a beépült
sok nagy máságú egyed, és az általuk másképpen nevelt gyermekek miatt egyre nagyobb
feszültségben él. Ez egyre jobban megosztja, széthúzza a családot. Az egymást 60 fokban
metsző, a térben eltolt 3 dimenziós csomósíkkal elválasztott közösség, már alig tart össze, már
szinte csak névleg képez egy családot. Nagy a széthúzás, az ellentét egyre növekszik, ismét
energiapazarlás és munkanélküliség alakul ki. Az f szerveződési állapotban is fejlődik a mező,
egyre nagyobb lesz az egyedsűrűsége, és eljut a 6. Periódus végére. Itt ismét nagyobb
energiaszintű nemlineáris esemény, népesség bővülés történik, amely a közösséget még egy
kicsit összetartja. Az F szerveződési állapot 6. Periódusa végén bekövetkező energiaválság
még nagyobb lesz, szinte alig vészeli át a közösség. A periódus végén kialakuló krónikus
energiahiánynak, egy új nemlineáris esemény és terhesség a következménye, amelynek a
neutrális állapotú hatóeredőjét radon gázként ismerjük. A népesség nagyarányú elvándorlása
megkezdődik. Az újabb betelepülőkkel a 7. Periódust megkezdő szerveződés a Francium
elektrontöbbleti állapotba kerül, és átmenetileg ismét az energiatöbblet időszaka jön, de ez az
energiatöbblet, már olyan sokfelé oszlik meg, hogy az egyének szintjére leosztva szinte csak
az ígéret marad. A már kaotikusan változó közösség hamar összerúgja a port, az
elégedetlenség általános lesz, a rövid energiafelesleg hamar elosztódik, lefölöződik. Az utolsó
fejlődési stádiumban (periódusban), miközben a mező összességében egyre gazdagabbá vált
az energia egyedekre leosztása nagyon egyenlőtlenné alakult. A mező peremvidékén élő
többség egyedei egyre szegényebbek, a széthúzás és az ellentét általánossá válik, amely miatt
a periódus közepén a mező már nem tudja a közösséget, társadalmat összefogni. A közösségi
rendezettség romlásával a szervezettség és a rend felborul, a káosz úrrá lesz a szerveződésen.
A rendezettség elromlásával anarchia, lázadás és forradalom tör ki, a káosz egyre magasabb
szintre kerül. Az egyre nagyobb energiahiány, az egyenlőtlen elosztás és a zűrzavar miatt a
mező közössége megoszlik, a mező peremén élő, szerveződő szegények fellázadnak a
városokba tömörült gazdagabbak, kizsákmányolók ellen. A lázadás megosztja a mezőt, a
harmonikus változás lehetősége elvész, amely miatt a szegények és gazdagok közötti
frontvonalon, a tömegfelező gömbhéjon (a mező jelenének a felszínén) belháború tör ki. A
már szervezetlen mező (társadalom) ezt a belső háborút, és ellentétet már nem tudja elviselni,
a családtagjait, honfitársait, fajtársait és a részecskéit már nem tudja fegyelemre bírni,
kibékíteni.
Öntörvényűség, anarchia tör ki. A szerveződésben zajló belháború teljes
szimmetriavesztéshez vezet, a korábbi szervezet, a részecskéket összefogó organizáció,
organizmus (család, közösség vagy állam) felbomlik, mint szerveződés elöregszik, elhal, a
részecskéit ősrobbanásszerű hevességgel szétszórja a térben.
A periódusos atomi energiaszintű mező fejlődési lehetősége a végére ért. A más mezőben
született mező, közösség egyedei, a fejlődési utat végigjárva beértek a nagyobb rendszer
tömegközpontjába, ahol felbomlanak és kiesebb energiaszintű részecskékre esnek szét.
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A nagyobb mező megette a kicsit. Az atomból felbomló táplálék lett. Ezzel viszont egy
nagyobb rendszer részecskéivé válhatnak, és annak a periodikus szerveződési szintjein
folytathatják az analóg szerveződésüket.
Érdemes figyelni a tényre, hogy az idő periodikus változása egyre rövidebb szerveződési
ciklusokban kezdődik, amely az életfolyamat közepén a 4. és 5. periódusban kiteljesedik,
majd az életfolyamat végén ismét egyre rövidebb, egyre gyorsabban lejáró ciklusokban
fejlődik. Ez az életkifli, amelyet a későbbi 37. ábrán, és a nálunk fejlettebb lények okító
célzatú gabonaábráival is bemutatunk.
Az újabb és még nagyobb energiaszintű robbanásban azonban új rend születik. A részecskék
beérnek a mennyországba, a mező belsejébe, ahol a bőség várja őket.
A nagyobb energia bőségben, a mező belsejében élő gazdagok és családtagjaik a benyomuló
jövevényekkel egy térbe kerülve belenyomódnak a gazdagságukba, és kis mozgási lehetőséget
engedő térbe kényszerülve összepréselődnek. A Francia forradalomhoz hasonlítható
lázadásban, megszűnik a korábbi rend és fegyelem, de az anarchia után a mezőben hamarosan
új és nagyobb energiaszintű, hosszabb távra szóló rend alakul ki.
Egy új életciklus kezdődik, amely már más, nagyobb energiaszintű lehetőségként
folytatódhat. Ez az atomi energiaszintnél magasabb szerveződési lehetőség azonban nem az
elektron egyedekből, hanem az atomi energiaszintű részecskékből épül fel.
Új hit, új ciklus. A részecskék és leszármazottaik tehát egymást váltó nemzedékeként
szétszóródva, más mezőbe kerülve tovább élhetnek, szerveződhetnek, a régi mező részecskéi
pedig egy új államformát, egy új most-már hosszabb ideig békességet és együttélési
társadalmi rendet kialakítani képes új társadalmi rendszerbe szerveződhetnek.
Az atomi mezők összefognak, és egyre nagyobb közösségeket alakítanak ki. A határokon
átérő kapcsolatok, a vendégmunkás elektronok más atomi mezőkbe is beházasodnak.
Megjelenik a nagyobb szinten analóg szerveződési rendszer első periódusaira jellemző laza
felületi kapcsolódás, a kovalens szerveződési összetettség, és szerveződési állapot. Ez az
állapot azonban nem a periódusos rendszer legmagasabb tömegsűrűségű állapotai után
kezdődik, hanem a nagyobb energiaszintű atomi szerveződések első és második periódusban.
A társadalomba szerveződés a köztes energiaszinteken kialakuló új variációk
bonyolultságával folytatódik.
A szerveződési szint újabb periódusos rendszerben, analóg módon újra folytatódhat az atomi
szint felett, a molekula és a fehérje szinteken, valamint az ezekből felépülő még nagyobb már
biológiailag is élő rendszernek tekinthető, fehérje alapú kovalens szerveződésekben is. A
fejlődésnek azonban itt nincs vége. A széthúzás ugyan kisebb, és ezért egyre nagyobb
részecsketömeg képezhet egy élőmezőbe szerveződött kolóniát, de a mikroorganizmusok és a
magasabb energiaszintű élő rendszerek, és az emberiség fejlődése is hasonlóan, analóg
periódusos rend szerint folytatódott.
Már ismét egy periódus vége felé járunk, a káosz és krónikus energiahiány tombolásánál
tartunk! A következmény kikövetkeztethető. Ez az, amely, a részecskéinek az üzenetét venni képes
érzékenyebb vevőkészülékkel rendelkező emberben azt az információt kelti, hogy kevés az idő!
Nostradamus a próféciáiban az utókornak erről hagyott üzenetet.
Minden kornak megvannak a hírvevői, a nagyobb érzékenységű, a jövőből jött töredék információt
megértő üzenetfogói. Van, aki megérti, és véresen komolyan veszi, van, aki csak lazán, eltékozolja az
Isten adományát. Például Nostradamus megértette a szerepének a lényegét, de Aleister Cromwley
inkább kalandorként az élet tékozlására buzdított. Jeruzsálem rómaiak általi elpusztítása előtt, egy
(eszement) próféta hetekig hirdette a veszedelmet és a várható eseményeket. A megjövendölt
történések pontosan bekövetkeztek, miként Nostradamusé is magas találati értékkel bír. Az események
azonban csak magas statisztikai lehetőségű jövőt jelentenek, azaz a jövő egy nagy valószínűséggel
kifejlődő lehetőségét. Bár a valószínűség az Akasa könyvében az életszerveződési lehetőségek
időspirált képező meneteiben meg van határozva, de a kivételben és a rossz elkerülésében, a
szerencsében még mindig bízhatunk.
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A nagyobb energiaszintű anyagmezők fejlődési lehetőségei:
Az atomi energiaszintnél nagyobb bonyolultságba és összetettségbe épülni képes mezők
fejlődése az atomi energiaállapot periódusai között mehet végbe. Az atomi állapotoknál
kevésbé stabil szerveződések általában könnyebben felbomló eleséget jelentenek a nagyobb
energiaszintűek részére, de megvan az a lehetőségük, hogy saját nagyobb bonyolultságú
szerveződéseket hozzanak létre. Minden periódus szinten és azon belül még oszloponként is
nemcsak vegyes állapotok jöhetnek létre, hanem a köztes variációk is lépésről lépésre
fejlődhetnek, kisebb energiaszinteken növekedhet a bonyolultságuk. Ez azt jelenti, hogy
miközben öregebb és nagyobb környezeti csillagok belseje felé vándorol a Föld, közben sok
egyéb kisebb energiaszintű menetet is metsz, amelykor a bonyolultság alacsonyabb
energiaszintje fejlődik. Tehát a két nagyobb eseményerejű határfelület között, számos kisebb
hatóerejű keringési síkot is átlépünk, vagy a környező mezők bonyolultságot növelő szórási
síkja átvonul rajtunk.
Az embereket felépítő anyag, főleg a szén a víz és a nitrogén, amely meghatározó alkotórész a
bioszféra határrétegében. A többi anyag csak nyomelemekként található éppen úgy, mint a
felszín anyagösszetétele. Ezek a főanyagok meghatározzák a sejteket, fehérjéket és a
szervezetet felépítő atomok, elektronszerkezetek lehetséges variációit. A szén és fehérje alapú
életszerveződés a periódusos rendszer második periódusán lévő anyagok variációja. Az
ember (és a részecskéinek a) tudását maximálja a szerveződési variációk lehetősége, amely a
főanyagaink tekintetében nagy, de véges variációt képez. A légtérben, a felettünk lévő
energiaszinteken, a kisebb sűrűségű atomokból, és kevesebb elektronalkatrészből álló kevésbé
bonyolult szerveződések élnek, míg az alattunk lévő határrétegekben a periódusos rendszer, 4
– 6. Szintjein élők és fejlettségűek. A fejlődésünk, az időnk iránya, a Föld haladásával, a
nagyobb rendszer belseje felé haladás, amelyben az egymás utáni határfelületek,
neutronsávok elérése után, a bioszférában élő környezeti lényekkel a neonszerveződési állapot
felé fejlődhet a mezőnk. Ez azt jelenti, hogy a bennünk élő lények szerveződési állapota és
sűrűsége is megváltozik, és egyre összetettebb tulajdonságú elektronokból és atomokból
szerveződhetnek az utódaink. Ezzel nagyobb lesz a bonyolultságuk, növekedhet a tudásuk,
eljuthatnak a telepatikus információ adásvétel állapotáig. Ehhez viszont lehet, hogy újabb
evolúciós fejlődés szükséges, azaz magasabb összetettség új evolúciós ciklust indíthat el. A
korszerűtlen, és diszharmóniát okozó lények a történelmi múlt emlékeivé válnak, ha
megmaradnak a nyomaikat őrző üledékrétegek.
A 30. ábrán Moetrius bejelölte, hogy a bioszféra milyen szerveződési állapotnál tart.
A későbbi nagyobb energiaszintű határfelület eléréséből kialakulható neutrális állapot
periódusváltáshoz vezet, és elkezdődnek az alkálifémek, és az alkáliföldfémek fejlődési
szakaszai. Nemsokára a negyedik nagy periódusba kerül a Föld és az életfejlődés, amelytől
ismét nagyot nőhet a bonyolultságunk. Az új korszakban sokkal több neutron épülhet be,
tovább népesedhet a jövőbeni szervezetünket felépítő atomi családunk, de ez esetben az
életterünk a bioszféra alsó rétege felé tolódik el. A nagy szervezeti rendszer, a természet
törvényeinek a bölcsessége, hogy minden rendszer arra fejlődik, amelyet kizsákmányolt,
elnyomott, és ez az újabb életperiódusban lehetőséget ad a személyes megtapasztalásra. A
szerveződésünk részecskéinek a kapcsolatrendszerébe épült tudatunk, azonban nem biztos,
hogy a korábbi emlékeit, kapcsolatait továbbviheti. Az eseményt követően, a szerveződés, bár
nagyobb bonyolultságú alkatrészekből épül újra, az eddig meg nem tanult, és a magasabb
energiaszinten megtanulható tapasztalásokat előröl kezdheti. Ez azt is jelenti, hogy a
részecskéinkből is szerveződő utódaink egyre magasabb frekvenciákon kommunikálhatnak,
de ezzel változik az általuk használt frekvenciasáv is. A problémáik, az észlelt és okozott
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kölcsönhatási sáv megváltozik. A DNS készletük más programja kezd el működni, a nem
használt, nem gyakorolt tudásuk, szerveik visszafejlődnek.
A szerkezeti azonosságot meghatározó tulajdonsági állapot, valamely atomi mezővel analóg
keringési szerkezeti rendben nyilvánul meg. Az élőmezőket képező rendszereket,
szerveződéseket anyagbeépülések, nemlineáris események léptetik, fejlesztik egy csoporttal,
egy bonyolultsági, sűrűségi fokkal tovább. Ami az atomok szintjén egy neutron többlet, az a
fehérje alapú élet szintjén egy sejt vagy szimbiota szerveződés szaporodása, a bolygók
szintjén egy nemlineáris esemény vagy egy holdképződés.
A bioszférán élő változó lények atomjai és fehérjéi még a szén és a víz bonyolultságával
gazdálkodó élő rendszerek, amelyek atomonként csak 12-20 nukleonnal gazdálkodhatnak. Ha
több nemlineáris eseményt élnek át a részecskéink, akkor a fejlettségüknek megfelelően
sokkal nagyobb lesz a variáció képességük, tehát többdimenziós világban élhetnek. Ha az
összetettséget a nukleonszám és az elektronszám arányának a változása, variációja alapozza
meg, akkor a keresett, félreértett szellemlények itt élnek az alattunk, és a körülöttünk lévő
rétegekben, és ők nálunk sokkal több dimenzióban érzékelhetik a bonyolultság folyamatos
változását. Ez újabb megoldást vet föl az Olbers paradoxon feloldására.
Ha a kevés számú velünk és részecskéinkkel kellő azonosságú nukleon miatt csak a teljes
sugárzás egy szerény spektrumát észleljük, akkor az anyagfejlődés végigjárása esetén egyre
nagyobb lesz az érzékelési lehetőségünk. Minél bonyolultabb a belső felépítésünk, annál
többféle rezgést, sugárzást, frekvenciát érzékelhetünk egyidejűleg. Ahogy haladunk a mind
nagyobb sűrűség és bonyolultság, az egyre nagyobb tömegbe szerveződés felé, úgy egyre
fényesebbnek észleljük a környezetet, mert egyre több frekvencián érkező hatást leszünk
képes egyidejűleg észlelni, azokkal kölcsönhatásba kerülni. Ha az anyagunk fejlődésében
elérjük a bolygónk belsejét, ahol a nagyon nagy változássűrűségben a magasabb frekvenciákat
is érzékelni tudjuk, teljesen fényesnek látjuk majd a környezetet, a sokkal gyorsabban, a fény
sebességével változó világot. Valószínűen a részecskéinknek ez a mennyek országa, ez a fény
városa, ahol világító plazmafolyók partján fényből épülő virágok mennye találtatik. Erről
beszélhetnek, súghatnak folyamatosan reménykeltő megérzési információt, a színhelyt és
eseményt már megélt, megtapasztalt részecskéink.
Az Olbers paradoxon további megoldási lehetőségei:
A nagyon nagy energiaszinteken, az öreg és óriáscsillagok energiaszintjein, a térátalakulás
után maradandó anyag, olyan nagy sűrűségű, fekete lyukká alakulhat, amely a bezuhanó
anyagnak a fényre, a fotonra jellemző méretű és tömegű részecskéit sem engedi megszökni.
Ilyenkor a fekete lyuk felé tartó anyag egyre nagyobb gyorsulást érhet el, amelykor a mező
mélyében ütközve, egybeépülve neutrális eredőjű, nagy lendületre gyorsult csillagporrá,
neutron és nemesgázzá porlasztódik.
A kérdés az, hogy mi lesz a fekete lyuk sorsa hosszabbtávon? A térben nagyon távol
észlelhetők olyan üresnek látszó buborékok, amelyekben látszólag nincs anyag. Mivel a
fekete lyukak is valós tömegű de nagy sűrűségű, nagy árnyékoló képességű, de valószínűen
hideg és kis életnyomású objektumok, ezért a csillagközi térben kialakuló túlnyomás
mindenképpen feléjük sodorja a környező objektumokat. Törvényszerűen kialakulhatnak
olyan helyzetek, hogy a környezetnél alacsonyabb életnyomású fekete lyukak más mezőket
nyelnek el, vagy hasonló fekete lyukkal egyesülnek. Ilyenkor e kompakt mezőkben is
felerősödik a változás és hasonló nemlineáris eseménnyel új nagyobb összetett mezők
keletkezhetnek. A nagyon alacsony életnyomáson a nyomással és kényszerrel összetartott
szervezetek felbomlanak, és mint csillagközi neutron gáz elillannak, hidegfúziós kis méretű,
de nagyobb sűrűségű részecskékként visszaáradnak az izotróp életvalóságba.
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Az Olbers paradoxon további megoldási lehetőségeként annak a feloldását eredményezheti,
hogy a nagy gravitációval, a beérkező anyag elterelésével, felbontásával rendelkező, az
anyagot beszippantó mezőkből a felénk látszó oldalon, a tőlünk nagy sebességgel távolodó
kölcsönhatóképes részecskékből nem érkezik az észleléshez elegendő energiaszintű
impulzust, kölcsönhatást eredményező részecske. Ha a távolodó részecskéink elérik a
fejlődési határukat, a távolodó áramlási sebességű nagyobbá válhat, mint a felénk részecskét
kibocsátó hatás anyag, de még valószínűbben a kibocsátott részecskék már olyan eltérő
téridőbeli állapot azonosságúak, hogy általunk egyszerűen nem észlelhetők. Az ilyen mezők
mégsem teljesen átlátszóak, mert a valós de tőlünk távolodó, a fekete lyukba igyekvő
részecskék tömege eltakarja, eltéríti, és fogságba ejti a fekete lyukak mögötti csillagokból
felénk irányuló és így kölcsönhatásba már nem kerülő részecskéket. A valószínűen tőlünk
nagyon idegen összetételű fekete lyukakon a fotonnál kisebb sűrűségben és lendülettel áramló
részecskék nem tudnak áthatolni, hiába van mögöttük számos csillag, azoknak a felénk
irányuló, elhasznált energiáját a fekete lyukak maradéktalanul elnyelik, felbontják, átalakítják,
a térszerkezetet eltérőre alakítják. A nagyobb intenzitású kozmikus, sugárzás némely
spektruma, - amely valószínűleg közös őstől származik, ezért elég nagy azonosságú minden
szervezettel - még átjöhet egy-egy kisebb fekete lyuk periférikus térségén, de a nagyon nagy
tömegűek már az észlelhető frekvenciáknál gyorsabban jövő részecskéket is elnyelik. Az
égbolt átláthatatlan sötétségéhez ez és a másság állapota is hozzájárulhat.
A fekete lyukakat sokszor csak üres buboréknak látszó, átláthatatlan, fekete terekként
észlelhetjük, amelyekből az általunk észlelhető frekvencián nem érkezik elegendő érzékelést
keltő visszaverődő vagy kiszálló anyag. Ha nem lennének tőlünk eltávolodó irányban is
áramló és kellő azonosságú anyaggal telitettek e buborékok, akkor az onnan kiáramló kellő
azonosságú részecskék beérkező információiból az érszelési képességünkkel és a tudatunkkal
is látnánk a mögöttük lévő csillagok fényét, és az egész égboltot fényárban úszó felénk tartó
részecskék fényáradataként észlelnénk.
Az észlelés lehetőségét tovább csökkenti, hogy a felénk áramló, kellő azonosságú
részecskéket sokkal erősebben észleljük, mint a tőlünk távolodókat, vagy és a már nagyon
eltérőeket, pl. a sokkal öregebbeket, a nálunk sokkal ritkább és a széttartás, az elszegényedés,
a hatóképtelenség felé fejlődő részecskemezőket. A nagyobb gravitációs mezők és a fekete
lyukak azonban szintén anyagcserét folytató kompakt mezők, amelyek a beáramló és a lyuk
központjában torlódó anyagot nagyon nagy sebességre felgyorsulva keresztirányban, a mező
pólusai irányába a Jet-ként ismert füzérkötegben nagyon nagy távolságokra kiszórják,
kisugározzák. Ha felénk fordul egy fekete lyukból kiáramló apró neutrális részecskéket
kisugárzó Jet sugárkötege, az a köztes térben lévő részecskéket is felénk gyorsíthatja,
amellyel a Jet fénysebességnél is sokkal nagyobb sebességgel áramló neutronjai lefékeződnek
és lelassulhatnak az általunk is észlelhető kölcsönhatóképes frekvenciákra, vagy a köztes
térben általuk gerjesztett és kölcsönhatott részecskéket gyorsíthatják fel az észlelés
lehetőségére. Ha a fekete lyuk körzetéből elfogy a befelé hulló anyag, ez nem jelenti az
alacsony életnyomású, elöregedett mező megszűnését, csak az aktivitásának a csökkenését.
Valójában sohasem fogyhat el az anyag, amely más csillagokból, mezőkből folyamatosan
pótlódik. Megeshet, hogy a kiáramlás időegységre jutó mennyisége meghaladja a beáramló
anyagét, de leginkább fordítva, és ettől a fekete lyuk által fenntartott buborék összeomlik, de
ez ismét életciklus változásnak tekinthető, amelyből ismét egy még nagyobb sűrűségű, de
valószínűbben már nagyobb belső nyomása miatt kisugárzó áramlási minta alakulhat ki.
Ilyenkor egyre nagyobb térre és időre kiterjedő új hosszabb ciklus kezdődhet. A fekete lyukak
is egyesülhetnek, szaporodnak, amelyekkor egyre nagyobb tömegű részecskét is szervezetben
tartani képes, gigantikus kolóniák, egyre hosszabb ciklusú társadalomnak tekinthető részecske
szerveződések, mezők alakulnak ki. Az is feltételezhető, hogy a fekete lyukkal rendelkező
rendszerek, nemcsak nagy és idős szervezetek, hanem olyan már túlfejlett, a belsejükben még
melegfúziós rendszerek, amelyeknek az időtengelyei és a szívónyílásai felénk fordulnak.
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A Mengyelejev féle atomi táblázat csak az anyagszerveződés általunk megismert
középső fázisait jelenti. Az anyag és az ismeret mezőkbe épülő sűrűsége, a nagyobb
energiaszinteken lejátszódó hatalmas lendületátadásokkor akkora energiát ad a rendszereknek,
hogy sokkal nagyobb sűrűségű anyagok, nagyobb tudás is felépülhet. A neutronkristály sem a
legnagyobb sűrűségű anyag, amelyben bár hatalmas tudás és nagy szimmetria rejtőzik, csak a
galaxis szint alatti nagyméretű csillagok újjászületése, új áramlási mintába tömörödése. A
felette álló energiaszinteket a galaxisok, galaxis halmazok és még nagyobb rendszerek
képviselik, amelyek fekete lyukaiban egyre kisebb méretű, és egyre nagyobb lendületű
részecskék is fogságba eshetnek. A mezők békés egyesülésével a részecskeközösség
összességének az összetettsége és a tudása, a szimmetria megtartása mellett egyre magasabb
szintre fejlődik.
Az egyesülés célja, a békés egymás mellett élés, a szeretet és a megbékélés törvényében,
a harmóniában változás a teljesség, az Isteni tudás és összetettség elérése.
A térben lévő anyagszerveződés kétségtelen, hogy egyre nagyobb rendszerek újjászületésén
keresztül a teljes egyesülés felé fejlődik. A teljes egyesülés azonban csak vonzó gravitáció,
(vagy élő rendszer) esetén lehetséges, mert ha a környezeti anyag mind belehull a nagy
közösbe, az árnyékolás és a lendületdifferenciából származó, a mezőket lokális térbe szorító
gravitáció is megszűnik. Ha a környezeti anyag nagyobb része belehull egy közös rendszerbe,
és a hasonló rendszerek híján, nincs ami a közös rendszerbe áramlott részecskéket
visszafogja, az utolsó stádiumban olyan nagy mennyiségű információ szakadhat a végtelen
tudású mezőre, hogy a rendelkezésére álló idő alatt azt az Isten sem képes annyi információt
feldolgozni.
Az időzavar tehát bármilyen nagy szinten kialakulhat, ami a máshol és másképpen fejlődött
részecskék elleniránya és ellenérdekeltsége miatt káoszhoz és robbanáshoz vezet.
Feltételezhető, hogy az ősrobbanás, - ha van ilyen - tehát a legnagyobb lehetséges
energiaszintű átalakulás akkor alakul ki, ha a lehetséges összes környezeti anyag fele a közös
mezőbe érkezik. Ez már elég nagy változássűrűséget ad ahhoz, hogy az Univerzum méretű
őstojás újra kialakuljon, és a szükséges formáló környezet is megmaradjon. Ilyen lehet az
univerzum újjászülető főnix madara, amely a saját halálát okozó tűzből újjászületik.
A lokális térátalakulások, a helyi ősrobbanások, szerveződési átalakulások egyre nagyobb
összetettségre és egyre nagyobb tudású térre terjednek ki, amely miatt nem abszolút
lehetetlen, hogy minden anyag egyszer egy végtelen tudású lényben egyesüljön. Ez esetben
nem a környezet hatása az, amely a szétszóródott részecskéket visszatéríti, hanem a saját
vágyuk, a testben, lélekben és tudásban kiegészülés vágya, a végtelen tudást és majdnem örök
életet jelentő állapot felé.
A térátalakulások eddig megismert szabályai szerint, egy-egy lokális átalakulás, újjászületés,
akkor alakul ki, amikor a lokális térben lévő beáramló anyag mennyisége jelentősen a
kiáramló mennyiség alá csökken. Ez egyensúlytalanságot szül, a mezőre ilyenkor szó szerint
rászakad az ég, és a káosz kialakulásával, a szabályok fellazulásával minden környezeti
részecske a városba, a mennyországba akar jutni.
Talán ez mozgatja a lemmingek fantáziáját, amelykor észlelve a túlszaporodást, az önként halálba
menőkkel a mennyországba igyekvés vágyát a társaik elhitetik. Az is lehetséges, hogy csak magasabb
fejlettségi szinten szerveződnek, amely miatt tisztában vannak azzal, hogy egy térbeli határértéken
átlendülő túlszaporodásuk az egész faj kihalását veszélyezteti.

A térátalakuláskor a hirtelen rövid idő alatti részecske beáramlás, a mező rendszerének az
összeomlása betömöríti a már benn lévő anyagot, és közben hatalmas rugalmasságot ad a
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felmelegedő térben lévő részecskéknek. Ha a környezetből befelé irányuló áramlás (támadás)
lendületét a belső rugalmasságból adódó feszítőerő, (a védők ereje) legyőzi, a tér
újjászerveződése, - csillagszintű mezők államrendszerének az összeomlásakor - a szupernóva
kialakulása egy pillanat alatt megtörténik.
Nagyon nagy rendszerek esetén sem történhet másképpen, és akkor sem, ha a környezeti
anyag teljes beáramlása miatt a külső környezeti nyomás lecsökken, megszűnik. A környezeti
lendület csökkenése éppen ellenkező hatást vált ki, mert abban a pillanatban, hogy a belső
rugalmasság miatti nyomás nagyobbá válik, a mezőben lévő részecskék az ekvipotenciális
tömegvonalon, a legnagyobb feszültséget eredményező frontvonalon elkülönülnek.
Bármekkora méretű egy mező, ha a környezetében lévő anyag belezuhan, vagy a mező
esemény (információ) feldolgozó képessége időzavarba kerül, a mező szükségszerűen
felrobban, és nagy sűrűségre tömörödő áramlási mintára, és szétrepülő nagyon kis sűrűségű
részecskékre bomlik. Ezt a lehetőséget a fizikai szabályok is megerősítik, de az összetett élő
rendszerben gondolkodás szerint a mezőben egyesülő másság a feszültség felerősödése a
széthúzást, a taszítást erősíti fel. A tulajdonságban ellentét valójában az ellenkező irányba
haladó részecskék lendület és célellentéte. A részecskék a megismert fizikai szabályok szerint
működnek, de már az atomi szinten bizonyítható a tudatos reakciójuk és a tanuló képességük.
Lásd a magizoméra leírásánál.
A tér átalakulása minden szinten hasonló analóg szabályok szerint történik, és a mezők körüli
anyag, túl hirtelen, rövid idő alatti mezőbe gyűlésekor a beszorító lendületerő növekedése
azonnal kiváltja a tér szerkezet átalakulását. Az összeomló mező méretére jellemző terület, ha
végtelen nagy, akkor az Univerzum ilyenkor újjászületik, és sokadszor is újra előröl kezdődik
az egész csillagtéri evolúció.
A kisebb rendszerek megújulása sűrűbben következik be, a sejtszintű szimbiota halmazoké
emberi életritmusban. Az atomi energiaszintű szerveződés megújulása a hét periódus
végigfejlődése során történik. A még kisebb energiaszintűek nemlineáris változása,
szaporodása pedig másodpercenként több ezerszer, vagy akár több milliószor is
bekövetkezhet. A vörösvérsejt szaporodása hasonló ütemű, pedig ez már viszonylag magas
energiaszintű szerveződésnek tekinthető.
A zsidóalapú keresztény vallás talán a periodikus rendszer hétszintű fejlődési rendszeréből, neutrális
eseményéből karolta fel a küldött (az angyal) akkor még nem vallásos üzenetéből a hetes számot. Nem
törvényszerűen a hét napjaira vonatkoznak, sokkal inkább a hétszintű közös életszerveződésre
amelyben élünk.

Tehát egy hierarchikus sorrend alakul ki a mezők tömege, elnyelő és gyorsító képessége, azaz
a térbeli kiterjedése alapján. Az életciklusokban, az egyre nagyobb sűrűségű és egyre nagyobb
tömegméretű mezőkben egyre nagyobb gyorsító képesség alakul ki. Ha a sűrűség elér egy
értéket, és kialakul egy szükséges gyorsító képesség, már nem a kiterjedés számít, hanem a
gyorsítási és ezzel az egyre nagyobb sűrűségbe, egyre nagyobb szimmetriába építési
lehetőség. A folyamatban egyre nagyobb sűrűségű, összetettebb áramlási minták körül, egyre
nemesebb, egyre nagyobb tudású, a más mezőkben korábban egymással harcban, ellentétben
álló részecskéket nagy szeretetben egyesítő, végtelen szimmetriában álló lélek keletkezik.
Az ilyen rendszer öntökéletesítővé vált, amely a szétszóródott részecskéket, és az ezekből
szerveződő mezőket egyre nagyobb összetartásra, nagyobb szeretetre, egyre nagyobb
harmóniára neveli.
A keleti és ősi vallások felismeréseit az embermezőbe szerveződő részecskék összegződött
tudása segíti. Az egymást követő életfolyamatokban fejlődő nemesedő lélek, tehát a valóságot
képezi, a mindenség folyamata, az idő főiránya erre halad.
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A lélek, a fogantatást elindító isteni szikra, impulzus. A részecskéket együttműködő mezőkbe
szervező (valamilyen kis energiaszintű) részecskéi tehát a térátalakuláskor nem halnak ki,
örök életűek, amelyek a legkisebb mezőkbe kerüléstől fejlődnek a mindenséget egybeépítő
mindenhatóság felé.
Moetriusnak az a véleménye, hogy a véges térre kiterjedő ősrobbanás az általa megismert
természeti törvények alapján csak élő rendszerek esetén lehetséges. A környezeti nagy mezők,
vagy/és a visszatérésre vágyó tudatos részecskék jelenléte a részecskenyomás biztosítása
miatt szükséges. E nélkül, csak az élő részecskék vágyakozásai miatt gyűlhetnek újra egy
közös rendszerbe. Azóta azonban a részecskék a tömegméret terhére jelentősen elszaporodtak.
Nem szükségszerű, hogy minden anyag e lénybe épülve létezzen, mert ekkor az evolúció és
az élet körforgása leállna, az élet helyett az Unalom Univerzuma alakulna ki.
A végtelen szeretetet sugárzó mező, az Isten a közelsége, amelynek a szikrája minden
mezőben benne van, a részecskeudvarát, részecskeszolgáit is energiával, szeretettel látja le. Ez
az energia azonban olyan részecskesugárzás, amely nem kelt feszültséget, amely épít, és
mindig oda tesz, ahol kevés van, és csak abból vesz el, ahol többlet alakul ki. Ha ilyen szép
volna az élet ideája, az élet körforgása megszűnne.
A végtelen szeretetben egyesülés csak a mindenséget mozgató vágy megtestesülése.
A részecskék vágyának a teljesülése új vágyakat erősít fel, az emlékeket, a nosztalgiát, a
változatosabb élet sokszínűbb bár gyarlóbb egyediségét. Ha ez a vágy megerősödik, minden
mezőben széthúzás, ellentét erősödik fel, és az éppen-csak megbékélő mezőben a rend
felbomlik. Ha az angyalördögök többre vágynak, kezdődik előröl a jelenések könyvében
megfogalmazott nemlineáris körforgás.

A nemlineáris esemény leírása:
Az üstökös találatot kapott bolygókból kialakuló porfelhő körülveszi a bolygót, és a felületen
áramló részecskék egy nagy buborékot alkotnak. A Porfelhő nagyobb sűrűségű, a szökési
sebességre nem gyorsult sziklái és még el nem gázosodott tömörebb részecskéi visszahullnak
a földre. A szökési sebességet elérő együtt kirepülő és gyors forgásba kezdő nagyobb
törmelék, és a finomabbá őrlődött por és gázbuborék térfogat/sűrűségi aránya kezdetben
kisebb, mint a légkör sűrűsége, ezért azon kívüli rétegbe kerül. A nagyobb sűrűségű anyag
körül forgásba jövő, gáz és törmelék egy új forgási centrumot létesít, a nagyobb rendszerben
az első orbitális pályán. A kifejlődő buborék felületén áramló, a buborék héját képező kisebb
sűrűségű anyagrészecskék nem zuhannak vissza a Földre. A részecskék és az új mezőközpont
körül, a közöttük ható gravitációs tömörítő erő miatt a több százezer, (Több millió) évekig
tartó keringés során egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és egy új buborékkéregben
összesűrűsödnek. Az esemény, az új buborék létrejötte, a bolygó megtermékenyülésnek
tekinthető, amelyben, mint placentában egy bolygómagzat, egy későbbi Hold kezd el fejlődni.
A porfelhőben fejlődő bolygómagzat örökli a kibocsátó bolygó és a megtermékenyítő üstökös
által szállított csillag genetikai állományának a tulajdonságát, amely miatt az eseményben
résztvevő bolygó és a csillag közös újszülöttének tekinthető. Ha a megtermékenyítés sikeres
volt, és a buborékká összeálló részecskék kellően eltávolodtak a Földtől, olyan kicsire
csökkenhet a borokkal védett térségben a mezőt a Föld felé nyomó gravitációs áramlás, hogy
azzal egyensúlyt alakíthat ki a környezet sűrűségéhez igazodó új bolygó sűrűség/térfogat
aránya.
Az újszülött buborékra ezért nem hat lényeges (gravitációs) erő, mert a mezőben áramló
anyag áramlásszerkezeti (tulajdonságszerkezeti) azonossága, a sűrűségi eredője lesz a
gravitációs eredő, a bolygóhoz kényszerítő közeledés és távolodási egyensúly meghatározója.
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Ha a mezőkben érvényesülő, keringő részecskék áramlási eredője, a két mező közötti közös
határfelületen jellemzően azonos irányú, akkor közöttük nem alakul ki torlódás, ezért közeledő erő
ébred. Ha az áramlási irány ellentétes, akkor az összeérő határfelületen torlódás és eltávolító
erőtöbblet megjelenése szükségszerű.

A mező körüli viszonylag stabil pályát a magas áramlás (tulajdonság)-szerkezeti azonosság
biztosítja. Az új kis Hold, egy fejlődési határrétegbe kerül, az Ariadné fonalát jelentő
időspirálok menetei közé. A lassú eltávolodásra és ezzel a mezők közötti tér tágulására azért
kerül sor, mert a fiatal mezőbe egyre több, a szülőtől idegen környezeti hatás, eltérő
áramlásszerkezetű részecske épül be, amelyektől a szülő-leszármazott azonosságtartalma
csökken. A folyton változó összetételű környezetből beépülő idegen részecskéktől egyre
összetettebbé, bonyolultabbá váló új lény, a szülő mezőtől is egyre jobban eltérő egyedi
tulajdonságú individuummá válik.
Az összetételben és áramlásszerkezetben bekövetkező eredő folyamatos módosulása, növeli
az új mezőnek a szülőhöz viszonyított másságát, a tulajdonság és azonossági eltérését.

A gravitáció és a bolygók holdjai:
Ismert, hogy némely bolygó körül olyan közel kering a holdja, hogy annak a vonzó gravitáció
szabályai szerint vissza kellene hullania a kibocsátó anyagbolygóra. A Mars Phobos nevű
holdja csak 5000 km. átlagos távolságban kering a szilárd felszíntől, és ha idegen
áramlásszerkezetű mező lenne, már rég belezuhant vagy eltávolodott volna a kibocsátó
bolygótól. A Phobos átlagos sűrűsége (térfogat/tömeg aránya) alig nagyobb, mint a vízé. Ez
csak akkor lehet, ha a vékony, de nagyobb sűrűségű kérgen belül gáz állapotú, kicsi sűrűségű
anyag található.
Az adott rétegben lévő, a Hold által kiszorított környezeti sűrűségű anyag éppen akkora
felhajtóerővel emeli a holdat, mint az anyagot (részecskegázt) kiszorító Hold térfogata.
(Archimédes törvénye a felsőbb szférákban is működik). Ha a Hold térfogata a tömegméret
növekedésével szintén növekszik, egyre távolabbi határrétegbe kerülhet, és nagyobb idegen
tömeg beépülése esetén sem merül el az anyabolygó részecsketengerében. Ha a távolodásban
elérte az első orbitális pályát, akkora felhajtóerő-többlet jelenik meg közte és az anyabolygó
között, hogy az a gravitációs erővel mindig egyensúlyt képez.
A 35. Ábrán bemutatjuk az orbitális pályára került mezőre ható gravitációs erő működését:
A kis hold és a szülő bolygó közé bejutó,
és a szülőről visszaverődő, kibocsátott
részecskelendület, a hold távolodásával
egyre növekszik, egyre izotrópabbá,
körkörösen azonos eredőjűvé válik. A
pályára juttató szülés lendülete, a placenta
lebomlása után már nem érvényesül, a
környezeti sűrűség és térfogat, a kiszorított
tömeg súlya, és az azonossági eredő
határozza meg a gravitációs lendületerő
elnyelődését, a közelítő vagy távolító erők
eredőjét. A szeretet erőnek is nevezhető
vonzalom, az azonosságtól, a genetikai
összetételtől is függő.

A holdak kezdeti átlagos sűrűsége mindig megegyezik azzal a környezettel, amelyben fogantak és a
kialakulásukig nevelődtek. Ez legtöbbször hidrogénnel, vagy és részben nemesgázzal kitöltött
gömbszerű buborékot eredményez, amely körül a nemlineáris esemény által felvert por és
füstrészecskék képeznek nagyobb sűrűségű, de tömörödő határfelületet. Ha ennél nagyobb vagy
kisebb volna az átlagos sűrűségük, akkor a kibocsátó bolygótól gyorsabban távolodnának, vagy
közelebb kerülnének annak a felszínéhez. Ha a fogantatási helyszín jellemző anyaga hidrogén
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környezetet jelent, akkor a látható héjon belül a holdakat is főleg hidrogén tulajdonságú anyag tölti ki.
Ha magasabb szférában, a bolygótól távolabbi határrétegben állt össze a porgomolyag, akkor a
hidrogénnél is kisebb sűrűségű, de a periódusos rendszerrel analóg szerkezetű neutrálisabb gáz tölti ki
az üreges belsejét. A kezdetben kilökődött anyag gomolygó áramlása a fejlődési övezetet közrefogó
határrétegek eltérő rétegáramlási sebessége következtében kialakuló sodrás miatt, örvényes forgásra
kényszerül és rendeződik, szabályos cirkuláció alakul ki. A forgásba jövő gáz, por és a mező közepére
sodródó sziklatörmelékből álló gomolyag, az izotróp jellegű környezeten áthaladó nagyobb lendületű
csillagpor, részecskék minden irányból ható áramlását a gátolja, amely tömörítő gravitációs tömörítő
erőként érvényesül. A tömörítés sűrűsödő héjszerkezetet alakít ki, amely a belül még gázzal töltött
hold burkát, kérgét egyre nagyobb sűrűségbe kényszeríti. A látható gömbhéjat, a határfelületeken belül
igen kicsi sűrűségű keringő, pattogó és a lendülettel beérkező részecskékből, és a kezdeti porgázból
szerveződő, még nagyon fiatal kéreg alkotja. A tömörödési, fejlődési, tanulási folyamat lehet lineáris,
amikor a változó dominanciájú környezeti mezőkből érkező nagyobb lendületű részecskék viszonylag
folyamatosan beérkezve a gomolyag külső részén lévő anyagot beépítik, betaszigálják az új mezőbe. A
mező anyagszerkezete folyamatosan egyre nagyobb sűrűségűre változik. A nagyobb sebességű
neutronok beépülnek az atomokba, azoknak egyre nagyobb lesz a tömegük, amely miatt a lendülettel
érkező részecskék, az atomokat egyre nagyobb sűrűségű rétegekbe kényszerítik. A mező körül
kölcsönhatásba került, lendületben lefékeződött anyag, rétegről rétegre fejlődve halad az időspirálon a
mező középpontja felé.

A Phobos, egy marsi nap alatt háromszor is megkerüli az anyját, amely azt jelenti, hogy a
megtermékenyítő üstökös viszonylag alacsony szögben csapódott be, de azt is jelentheti, hogy
annak a Mars körüli rétegeknek a kerületi sebessége, amelyben elhelyezkedik ilyen gyorsan
áramlik. Ez valószínűen szükséges feltétel ahhoz, hogy a kicsapódó por és gázfelhők kellő
(szökési) távolságra el tudjanak távolodni a szülőtől, és az eseményben felverődő anyagból
önálló gázfelhő alakulhasson ki. Ha a forgó gázmező eléri azt a csillagászok által jobban
ismert határt, (valószínűen az első orbitális pálya) amely az önállósodáshoz szükséges, az
eseményből nem abortáció, hanem holdfogantatás lesz.
A Phobos, egy igen fiatal, belül üreges hold, amelynek a kérgét alkotó felszíni határfelületei
az idegen anyag folyamatos beépülésével egyre sűrűbbé válik. A hold ettől folyamatosan
tömörödik, a kérge roskad és szilárdul, de a neutrális áramlási csatornák mentén kisebb
szilárdságú anyag az összehúzódás közben, mint az egymást felnyomó jégtáblák, feltorlódik.
A felszínén látható párhuzamos csatornákat kezdetben vélhetően ez a tömörödés váltja ki, de
az is lehetséges, hogy a távolról a mező fejlődését figyelő apai csillagszülő rajzolja, táplálja a
Jet sugaraival. E sugarak a felszíni rétegek felmelegítésével, lazításával segíthetik a
tömörödés miatt a belső feszültséget levezetni. A mezők belső áramlásában, a beépülő felező
szögű keringési rendszerekből gerezdes szerkezet is kialakul, amely a belső áramlás neutron
vonalait átrajzolhatja a felszíni határrétegre.
A tömörödést, az anyag és információszerzést nemlineáris események tarkítják, amelykor a
folyamatosan érkező csillagpor mellett, valamely közeli mező körül összeállt nagyobb
tömegbe épült, idősebb szerveződési állapotban lévő fejlődő holdjai eltalálják. A méret és a
tömegarány dönti el, hogy a találkozáskor melyik az eleség, és melyik a fogyasztó. Ha a kis
holdnál kisebb mezők érkeznek, azokból eleség, és beépülő, elfogyasztott részecske lehet, ha
nagyobb mező pályáját, időben és térben egybeesve keresztezi, akkor a fiatal holdból eleség
válhat. Ezek a becsapódások sokszor átszakítják a még fiatal holdak vékony kérgét, és a hold
belsejében lévő üreg kitöltésével beépülnek a belső rétegekbe. Az idő múlásával a holdak, a
külső tömörítő erő és a belső feltöltés következményeként egyre nagyobb sűrűségre tesznek
szert, miközben a külső váltakozva a felületük néha roskad, de közben mind nagyobbá válik.
Az idegen anyag arányának a növekedésével, a mező azonossága a szülőtől csökken, ez miatt
is egyre távolabb kerül, amíg teljesen önállóvá nem válik. A mezőbe beépülő idegen
információkkal, és a szülőkétől eltérő összetételű anyagokkal, hatásokkal a mező fejlődését a
részecskékkel alakító környezet is formálja.
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A mi holdunk is üreges belül, amely az űrkompnak a holdra visszaejtett jelentős tömegű
alkatrész becsapódása miatt vagy 50 órán át kongott. A még fiatal holdak vékony és kisebb
sűrűségű kérgét könnyen átszakítja egy arra kószáló meteorit, amely jövevények a kérgen
belülre kerülve a holdak részecsketömegét és sűrűségét szaporítja.
A Föld kezdetben hasonló héj és áramlás szerkezetű volt, amely azt bizonyítja, hogy nem
meleg kihűlő csillagmaradványból, hanem a még fiatalabb és fogamzó-képesebb korú Napba
csapódó megtermékenyítő üstökös por és gázfelhőjéből született.
A Szintézis című könyvben a Mengyelejev féle anyagszerveződési, atomi táblázatot Moetrius
átrendezte, (amelyet a 33. ábraként e könyvben is bemutattunk). Az ábrából egy örvénylő
mező tömegközpont felé kúpot képező áramlásszerkezete bukkant elő. A Földünk egyenlítői
keresztmetszetének is tekinthető sík közepe felé megcsavarodva áramlik az anyag. A
bolygófelszínek felett még gáz halmazállapotú anyag az alsóbb határrétegekben mind
sűrűbbé, folyadékká majd szilárddá válik, amely a mezők nagyobb sűrűségű vasmagján belül
ismét (nagyobb sűrűségű) folyadékká, majd a belső lebontás miatt neutrális gáz
halmazállapotúvá válik.
A Föld valószínűen, - de sohasem száz százalékos bizonysággal - sohasem volt olvadt
állapotban, valószínűen nem kihűlt csillag, bár sok nagyobb sűrűségű csillagmaradványt is
tartalmaz. A beépült vasat és az ennél nehezebb elemeket csak ajándékba és kölcsön kapta.
Sok nemlineáris eseménynek kellett eltelnie, mire elérte a mai sűrűségét és állapotát. Valaha
vékony burokban születő fiatal Holdként kezdte, amelynek a belsejébe beépülő anyagtömeg
folyamatos növekedésével, a változássűrűség is növekedett a ma ismert hőmérsékletig. Ha a
becsapódó, és a lineáris folyamatban gravitációsan beépülő anyaggal a Föld sűrűsége tovább
növekszik, egyszer eljuthat a Jupiter, majd a Nap állapotába, és ha nem éri a mezőnket
nagyobb kozmikus baleset, egyszer majd felnőtt csillaggá is válhat.
A Föld mélyében magas impulzus sűrűségben neutrális radongázzá bomlik az anyag,
amelynek a térfogat/tömegaránya ismét kisebbé válik, mint a környezetéé. A Föld belső
sűrűségét lineáris növekedésként megadó elgondolások helytelenek. A Föld belül üreges. Ha a
beáramló anyag, az energia hőmérséklet és nyomásnövelő hatását valami nem vezetné el, a
bolygó, holdak belsejében termelődő hő és gőz, (gáz) nyomás a szerkezeteket szétvetné. A
párolgás és a gőzzé válás jelentős hőt von el, amelyet a kiáramló neutrongáz elvezet. A
vasmag kazánon belül az anyag forr, elgőzölög és a kisebb sűrűségűvé váló gáz kiáramlása
miatt a mezőbelsőben a hőmérséklet és a nyomás, nem növekszik egy értéket meghaladó fölé.
A nyomás elvezetődése, egy általunk most-még láthatatlan Jet sugárban áramlik ki a
pólusoknál, de a beáramló anyaggal ütköző kiáramló gáz részecskéi az ütközési
határrétegekben északi fényt gerjesztenek. A fényjelenséget, az ütközési határrétegekben kialakuló
nagy impulzus sűrűségű helyszíni anyagbomlás kelti. A befelé haladó már összetettebb részecskék, az
impulzus találatot jelentő nemlineáris eseményekben bekövetkező kisebb energiaszintű háború miatt
helyben maradó nagyobb sűrűségű, (gazdagodó, győztes), és az ütközési helyszínt a fény sebességével
elhagyó kisebb (vesztes) részecskékre bomlik.

A mezők üreges magjában elgőzölgött, elgázosodott, a nagy impulzus sűrűségtől
felmelegedett anyag ismét kisebb sűrűségű rugalmas neutron gázra bomlik. Ha figyelmesen
megnézzük a táblázat sűrűségváltozásait, észlelhető, hogy az atomi energiaszintű mezők
sűrűsége a neutrális szegmensekhez érve mindig csökken, és még az alkálifém oszlopban is
kicsi. Ha egy pillantást vetünk a Mengyelejev táblázat neutrális elemek nagyobb sűrűségű
csoportjára, szembeszökő, hogy a 6. Periódus végén a tömegsűrűségi sorrend szerint ismét
kisebb sűrűségű radon-gázzal találkozunk. Feltételezhető, hogy a 7. Periódus végén egy még
kisebb sűrűségű, már nem mérhető egységnyi tömegű, a nagyobb gyorsító/felbontó képességű
csillagok Jet sugarán kiáramlóhoz hasonló neutrális gázra bomlik az anyag. Ez az a
neutrongáz, amely feltölti a kicsi és nagy mezőket, az atommagok gyarapodásához is ez adja a
tölteléket. Ez a gáz tölti fel a gravitációt és a természet változását is működtető folyamatos
túlnyomással a csillagközi teret. A környezeténél kisebb sűrűségűvé vált gázban jelentős
felhajtóerő ébred, amely a szilárd kérget alkotó részecskék rései, hézagai között a bolygó

134

körüli külső, hasonlóan kisebb sűrűségű környezetbe áramlik. Mivel a Föld mélyében nagy
nyomás uralkodik, a felfelé áramló buborék térfogata kitágul, amely miatt a kisebb sűrűsége,
a felsőbb határrétegek egyre kisebb sűrűségű környezetéhez viszonyítva is megmarad, vagy a
térfogat/ sűrűség arányváltozása miatt, a környezethez viszonyítva tovább csökken.
A felbomló részecskeanyag, a vele megegyező sűrűségű határrétegekig emelkedik.
A holdak, vagy/és a bolygók korosodásával a mezők tér és tömegbeli kiterjedése egyre nő,
amelyben az anyagok a tömegközépponthoz viszonyítva a sűrűségüknek megfelelő
határrétegekbe rétegeződnek. Ez a gáz és a folyadékállapotban könnyen működik, de az ennél
nagyobb sűrűségű, lassabban változó szilárd állapotban a rétegződést a nemlineáris
események segítik. Ha egy határrétegben lévő kisebb szerveződés, a neutronok vagy komplett
mezők beépülése miatt sűrűbbé válik, lesüllyed a sűrűségének megfelelő határrétegbe. Ha a
sűrűsége valamely impulzus, vagy nemlineáris esemény (és a felbontással járó természetes
emésztés) miatt csökken, akkor felemelkedik az azonos sűrűségű környezetbe.
Ha időzónáknak és azonos fejlettségű övezeteknek tekintjük a határrétegeket, akkor fel kell
ismernünk, hogy a fejlődés és a felbomlás az időben előre vagy hátra haladást jelenti. Ha a
felbomlási eseménysor, csökkenő tömeg felé haladó rendeződés alakul ki, az idő és a fejlődés
visszafelé folyik. Nem csak a természetes anyagok és az elemek feleződnek, lépnek visszafelé
a bonyolultságból, hanem ez a nagyobb egységekre, a holdakra és a bolygókra is érvényes. A
nemlineáris eseményekkor jelentős anyagbomlás, szervezettségi leépülés, visszafejlődés
történik. A terhességtől a nő megfiatalodik. A bolygó teherbe esésekor Gaia is egy kicsit
visszalép az időben. Ha a várható találat megérkezik, a Földi fejlettség visszakerülhet az
őskorba, vagy akár 35-65 millió évet is fiatalodhat.
A nagy nyomás és rövid idő alatti változás, amilyen a robbanásokkor alakul ki, újabb kisebb
szerveződéseket préselhet a nagyobb szerveződésekbe. Ha a beépülés nemcsak sikeres, hanem
a kényszerűsége ellenére az egymásba épült szerveződéseknek is előnyössé válik, az életben
maradó verseny és változásképesebbek egy nagyobb bonyolultságú új evolúciós ciklust
alakíthatnak ki. Minél nagyobb a mező tömege, annál nagyobb a belső hőmérséklete, amely
miatt a sűrűség/térfogat arány a mezők belsejében is megváltozik. Az egyre kisebb méretűre
lebomló, és ezért egyre kisebb sűrűségűvé váló anyag egyre nagyobb átmérőjű, a felszíntől és
a tömegközponttól egyre távolabbra kerülő határrétegeket, fejlődési övezeteket képez. A
Földet ölelő hidrogénréteg (szféra) ismert sűrűsége és bonyolultsága a kijjebb lévő külsőbb
határrétegekben ennél kisebb sűrűségű, az atomi szervezettséget el nem érő részecskék, talán
az elektronok életszféráját, övezeteit tartalmazza. Még kijjebb az elektronoknál is kisebb
sűrűségű szerveződések találhatók. A csillagok és a galaxisok közötti teret a legnagyobb
gyorsító mezőkben a legkisebb sűrűségre őrölt, tördelt, lebontott, neutrális mikrohab tölti ki.
Ez a hatáskvantumként ismert, de valószínűen annál kisebb sűrűségű és kisebb
tömeg/felületarányú buborékszerkezet, amelyből az általunk ismert anyag és az Univerzum is
felépül. A csillag energiaszintű lokális terekben egészen fiatal holdak, és idős bolygók, már
majdnem kész csillagok is találhatók. A Naprendszeren belül is hasonló a helyzet, amely egy
átlagos csillagcsalád több nemzedékének tekinthető. A Jupiter már magas belső hőmérsékletű
gázóriás, amely közel van a csillaggá váláshoz. A kibocsátott energiája aránya, a már általunk
is mérhető tartományban több, mint, az elnyelté. Ez csak a tömeg folyamatos növekedése
miatt megnövekvő belső anyagbomlásnak köszönhető. Az anyagbomlás a mező mélyében
egyszer majd eléri azt a szintet, amelykor a nagy változás sűrűségben nemcsak szétverődnek
az anyag már egybeépült részecskéi, hanem elkezdődik az egymásba épülés, a magfúzió.
Ehhez már meghatározott feltételek kellenek, magas hőmérséklet, nagy nyomás és nagyon
nagy impulzus sűrűség. Ha a csillagbelsőben az anyagbomlás és a hidegfúzió helyett magas
impulzus sűrűségű melegfúzió alakul ki, az egymást eltaláló részecskék a meleg környezetben
is egymásba épülhetnek. Megfelelő feltételek között, az addig lebomló anyagok egyre
nagyobb sűrűségű anyagszerkezetet hozhatnak létre. Ez viszont már ismert az atomfizika
feltárásából.
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A holdképződési folyamat következményei:
Az Uránusz Umbriel nevű holdja valószínűen a legfiatalabb már megszületett Napunoka. Az
éppen csak letisztuló, most még 400 km-es átmérőjű gázgömb a kérgesedés első fázisában
van. A fiatalságot a szinte érintetlen felszín bizonyítja, amelyet még nem tarkítanak a
környezetben rendszeresen keringő kóbor meteoritek becsapódásai. A Naprendszerbeli
bolygólányok között több állapotos található, amelyekben új holdak fogantak. A Neptunuszon
is most alakul egy becsapódást követő gáz és porfelhő, a Vénuszon pedig már előrehaladott
burokleválási állapotban van a szülés, hamarosan befejeződik. Jó esély van arra, hogy a
Vénusz felhőrétegén hamarosan, (párezer év után) áttör a Nap nagyobb lendületű sugárzása,
és a holdképződés utáni üvegháztartás végével néhány évezred alatt a felszíni élet újra
kialakulhat. Ez a folyamat a Vénusz vizes bolygóvá válásához vezet, amely a térben és az
időben is a legközelebbi olyan égitest lehet, amelyen leghamarabb a fehérje és szénalapú
bioszféra kialakulhat. Ha idejében felgyorsítjuk a folyamatokat, néhány évezred előnyhöz
juthatunk, esetleg sor kerülhet a részleges áttelepülésre. Az ilyen áttelepüléseket, a korábbi
civilizációk túlélő egyedei már többször sikeresen megvalósították, talán ők gyűjtötték be Noé
és Jónás állatait is.
A bolygókból kiváló holdak az összetételi eredőjüktől függően távolodnak a szülőtől. Míg a
nagy mezők külső határfelületein sűrűsödő anyag a lendülettömeg beépülésével egyre
közelebb kerül a mezőkhöz, addig a nagyobb azonosságú anyagból szerveződő leszármazotti
mezők megérthető folyamatban az idegen anyaggal beépülő tömegnövekedéstől eltávolodnak.
Ha az új hold, gyorsabban forgó férfinemű forgásirány eredőjűvé válik, akkor hamarabb a
kibocsátó mező határvidékére, a mező Ort övezetébe kerülhet. Tehát a gravitáció, az
azonosságtól függően differenciáltan működik, nemcsak a sűrűség számít, hanem a
tulajdonság azonosság és az eltérés is.

A Holdak vándorlása:
A bolygókhoz legközelebbi semleges, librációs térségek, a pálya menti hatásegyenlőségi
helyeken alakulnak ki, amelyen a szülői és a nagyszülői környezeti hatáseredő, térben és
időben nagyjából egyenlő és csak kicsit változik. A Jupiter előtt és mögött a trójaiak és a
görögök néven ismert kisbolygók a szülővel szinkronban keringenek. Ezek a librációs helyek
olyan dokkoló, pihenőhelyeknek tekinthetők, amelyeken a holdképzéskor született férfi
hormontöbbletű, forgási eredőjű, az anyjuktól gyorsabban eltávolodó fiúmezők átmenetileg
megpihenve kiheverhetik az önállósodással szerzett kezdeti konfliktusok negatív
következményeit.
A Naprendszerbeli idősebb bolygók felnövő-félben lévő férfinemű holdgyermekei, érthetően
vonzódnak a környékbeli ellenkező forgási eredőjű (nőivarú) mezőkhöz, ezen belül is egyre
közelebb kerülnek a Naphoz és a Földhöz is. Ezt a közeledést az ellenkező forgásirány miatt,
az egymással érintkező határfelületeken azonos irányú alrészecske áramlás okozza. Az
irányazonosság miatt az itt sikeresen egyesülő töltések, egymást kiegészítő neutronná válva
kikerülhetnek a két áramlási rendszer közül, és ezzel csökkentik a helyi térnyomást.
A kisbolygó övezet Mathilde tagja szintén fiatal, még csak 52 km. átmérőjű csecsemő hold, amely a
kérgesedés első fázisában jár. A hold még nagyon szabályos gömb alakú, amely a mi holdunkhoz
hasonlóan kis sajátforgással és kis sűrűség/felület erdővel rendelkezik. Ez azt is jelenti, hogy a
Mathilde nem szétrobbant csillag maradványa, hanem valamely óriásbolygó nagyobbra nőtt,
elkóborolt leánygyermeke. A holdunkhoz hasonlóan lassan forog, csak 17 és fél nap alatt fordul meg a
saját tengelye körül. Ezt a sajátforgást, a kezdeti perdületen felül egy annak a két határrétegnek,
időfolyónak az eltérő áramlási sebessége tartja fenn, amelyben a Mathilde éppen tartózkodik. Tehát a
holdat övező két egymással határos réteg sebességkülönbözete a kerület 17.5 része. Mivel a kerület
kb.160 km. ezért feltételezhetjük, hogy a rétegáramlási különbözet kb. 8-9 km/nap.
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Az ilyen holdak nagyobb energiájú, majdnem merőleges irányú becsapódás esetén
keletkezhetnek, amelyhez hasonlóan születhetett a mi holdunk. A fiatal hold vékony kérgét
tanúsítja, hogy akkora ütközési nyom van benne, amelytől egy vastag kéreggel és nagy
tömeggel rendelkező (szilárdabb) mezőnek szét kellett volna robbannia. A szinte még porózus
vékony kéreg, kis behorpadással beengedte a sűrűségét növelő jövevényt, és a keletkezett
lyukat hamar befoltozta a gömb határrétegein, a héjfelületen keringő részecskék hada.
Gyakori, pontosabban természetes apai energiatáplálásnak, információs támogatásnak kell
tekinteni azokat a holdakat és a bolygókat is a szülések után érő, megvilágító fényfoltokat,
amelyek nagyon gyorsan és nyílegyenesen száguldanak a hold felületén. Egyrészt ezek
rajzolják a holdakra a csatornákat, árkokat és a fonalas szerkezeteket, és ezek tartós vagy
sűrűn megvilágított csomópontjain keletkeznek az energiatáplálást követően a tűzhányók. Ez
egy életet, változást segítő folyamat, amely szülői gondoskodásnak tekinthető. Ha a kéreg
alatti megvilágítással jelentős energiát közöl a távoli apa, a megvilágított energiahelyen nő a
változás és a nyomás. Ha a kéreg túlságosan leülepedett, összetömörödött, és elégtelen a
változása, a lokális túlnyomás, mint a kamasz pattanásához hasonlóan a felszínre tör,
megkeveri a mező anyagát, életet lehel, és változást visz a közvetlen lokális környezetbe. A
földön számos ilyen ábra, Ley vonal, csillagrajz észlelhető, az angliai Yorksire, Tibet
környékén, és megtalálható a patagóniai fennsíkokon is.

A holdak keletkezésekor kialakuló rekombinációról:
A holdak keletkezésekor, mint más szerveződési szinteken történő fogamzás során
rekombináció alakul ki a megfogant mezőkben. A rekombináció célja, az egymással szemben
álló hatások redukálása. Az új szerveződés fogantatásakor a közös keringési rendszereknek
tekinthető részecskemezőkben az apai és az anyai áramlási minták összegződnek. E mintában
sok olyan részecske található, amelyek azonos síkon, vagy eltérő síkon de azonos ritmusban
egymással ellenlábas tulajdonságokat, személyiségi zavarokat hordoznak. Ez lehet a szem
színe, vagy a vérmérséklet, vagy bármilyen egyéni tulajdonsági jellemző, de nem lehet
egyszerre ellentétes hatású és azonos dominanciájú. A rekombináció során a nagyobb
lendülettel keringő, és ezért nagyobb kinetikai erőt képviselő tulajdonság hordozó részecske,
vagy keringési (kisebb energiaszintű tulajdonságot meghatározó keringési) alrendszer felülírja
az adott tulajdonságot, és nem engedi a kettős tulajdonság kialakulását. A rekombináció
során, az azonos síkon vagy térponton keringő nagyobb kinetikai lendületű tulajdonság
hordozó részecske (keringési rendszer) eltalálja a konkurens tulajdonsághordozót, és azt
impulzusban felőrölve, megsemmisítve nem engedi érvényesülni. A megmaradó nagyobb
tömegű rendszer így domináns tulajdonság (információ) átvivővé válik, míg a szétforgácsolt
ellenlábas tulajdonság hordozónak a mezőben kissebségbe kerülő megmaradt részecskéi
receszíven, azaz alacsonyabb energiaszinten öröklőnek át. A következő generációban a
receszíven átkerült tulajdonság az új pártól kapott kiegészítő lendülettel már dominánssá
válhat, és átörökítődhet. Ez miatt a nagyszülők receszíven átkerülő tulajdonságai gyakran
jelennek meg az unokák domináns tulajdonságai között. Az egyesülő apai és anyai örökítő
készletben, a géneknek is nevezhető részecskék nemcsak összehasonlításra kerülnek. Az apai
vagy anyai örökségtől lényegesen eltérő (véletlen vagy a fejlődő mezőn keresztülszáguldó
nagyobb energiájú idegen részecskemező miatti) deformáció, túl nagy mutáció esetén, ha a
beépült új részecskemező pályája rendszertelen vagy zavart keltő, ez esetben annyira
elronthatja az áramlást a fejlődő mezőben, hogy kaotikus állapotok alakulnak ki és abortációra
kerül sor. Tehát bármi, ami jelentősen megzavarja a rendszert a fejlődési idő alatt, vagy a
születést követően, az a keringési egyensúly elrontásával abortuszt, vagy korai halált vált ki.
A rendszer annyira konzervatív, hogy a változási eltérés lehetősége a milliomod részben
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lehetséges. Ez egyben azt is jelenti, hogy csak az alszerveződéseknél, azaz a sokkal kisebb
energiaszinteken lehetséges eltérés. A természet úgy védi ki az áramlási harmónia romlásának
a megakadályozását, hogy a kisebb szimmetriában lévő rendszereket a keringés összeomlásuk
miatt lelépteti az evolúció színpadáról. A magzati fejlődés alatt és után a kisebb harmóniában
lévő rendszerek kaotikussá válnak, és kirostálódnak. Az első nemzéskor, a mezők fiatalabb
korában még rendszerint erőteljes nagyobb energiaszintű részecskékből épül össze az új
keringési rendszer, ezért az elsőszülöttek rendszerint inkább fizikailag erős, életképesebb,
több életerővel rendelkező egyedeként jönnek a világra. Az élő rendszerek életfolyamata
során a saját keringési rendszerben lévő részecskék lassan elporladnak, egyre kisebb
energiaszintűvé válnak, de a mennyiségük, és ezzel a térszerkezeti alakzatba kombináló
tudásuk az élet során folyamatosan növekszik.
Az idősebb szülők későbbi gyermeke, már akkor fogan, amikor a szülők részecskéi sokkal
finomabbak, és bár nagyobb az összesített tudásuk, az egységnyi energiaszintjük kisebb. Ez
miatt a később született gyerekek, leszármazók rendszerint fizikailag kevésbé dominánsabbak,
de összetettebbek, okosabbak, furfangosabbak, találékonyabbak és rafináltabbak lehetnek. Az
energiaszint globálisan hasonló lehet, de az öröklött tudás ekkor már sokkal több kicsi
részecskében öröklődik át.
A rekombináció természetesen minden energiaszinten megtörténik a magzati fejlődés alatt,
tehát az atomi és az elektroni szintek alatt és a sejtszinteken is. A magzat megszületéséig a
kisebb energiaszinteken már több millió élet-öltő telhet el, amelyeken ha rendellenes
részecske kerül a keringési rendszerbe, a kaotizáció már a megszületés előtt kialakul, amely
megakasztja a magzati fejlődést. Ez a folyamat nemcsak az általunk ismert kovalens alapú
életszerveződésnél következik be, hanem az ionos életszerveződésű rendszereknél is, amely
bekövetkezése esetén a holdak fejlődése is megszakadhat. Ilyenkor a felvert por egy része
elvész, megszökik, más részük pedig visszahull, leülepedik a bolygó felszínére. Élő
rendszernél a felszívódás kifejezést is használhatjuk. Csak azokból a fogamzásokból,
terhességekből lesz utód, amelyekben a szülői rendszerekben ellentétben álló részecskék
kiszuperálódnak, és a rendszer a harmonikus áramlása stabilan kialakul. Ez az áramlás az élet
folyamán egyre romlik, ezért csak az élet kezdetén nagyon nagy áramlási harmóniában álló
rendszerekből alakul ki tartós életfolyamat. Az élet addig maradhat fenn, amíg a szülőktől is
örökölt, a környezeti változás által el nem rontott keringés harmonikus marad. Néhányunknak
csak néhány év, a többünknek 50-70 év, és a szerencsés adottsággal születőknek esetleg 80100 évig is kitarthat a rendszer kezdeti harmóniája. A véletlenek és a balesetek
megakadályozhatják az ilyen életfolyamatok kitejesedését, azaz a környezeti tényezők is
beleszólnak az adottságok genetikai életprogram szerinti lejátszódásába, de a túl lassan
ketyegő bioritmus a hegyeken és nagyobb egyensúlyban élők életét meghosszabbíthatja.

Az idő és a tér, az energia pulzálása:
A mezők társadalmak, gazdaságok analóg módon változnak az energia lokális változásával.
Ez élénkítő, konjuktúrát, felvirágozást vagy recessziót, hanyatlást eredményező ciklusokban
változik.
Ha az idő előre jár és a mezőkbe, lokális térségbe, helyi gazdaságokba, lényekbe áramlik az
energia a változás virágai kinyílnak, az élet felvirágzik. Csökken a munkanélküliség,
gazdasági fellendülés, és több beruházás történik. Az emberek hite nő, az életnek célja lesz, a
változás lendületesebbé válik. Az ilyen időszak növeli az együttműködő képességet, a
gazdaság és a társadalom is megélénkül.
Ha a mezőkben pólusváltás következik be, vagy az energia áramlás iránya, aránya (és lehet
hogy az idő iránya) átmenetileg megfordul, a recesszió és a munkanélküliség növekedése, a
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jövedelem és a gazdasági hozam csökkenése várható. Az élő rendszerek ismerik ezeket a
ciklusokat, és megtanulták a kárt csökkenteni, a negatív hatásait mérsékelni. A virágok
becsukják a szirmaikat, a növények bezárják a pólusaikat, csökkentik a víz és energia
veszteséget. A tél is átmeneti energiaínséget eredményez, amelyben a forgalom és a változás
csökken, az ember és állat begubódzik, ha teheti, téli álomba menekül. A recessziós időszak
növeli a feszültséget, az emberiség a forgalom növelésével igyekszik a csökkenő hozamot
ellensúlyozni. A feszültség növekedésekor a szembenállás nő, a széthúzás felerősödik, ha
tartós a folyamat gazdasági válságba torkollik. Az emberi társadalom a recesszió időszakában
egyre rövidebb távra építkezik, a beruházások minősége romlik, rövidebb távra tervez. A
rossz minőség miatt csak kisebb magasságra feldobott eseménylabdák hamarabb
visszahullnak, tovább gerjesztik az egyre kisebb hozamú forgalmat. A gazdaság és a mezők
felépülése ilyenkor megáll, visszafejlődés, leépülés következik be.
Az idő nemcsak előre halad, hanem pulzál, és néha visszafelé is változik.
Az emberek, lények, társadalmak, mezők, bolygók, csillagok felvirágoznak, kiteljesülnek,
amíg az energia többletük nő. Ha az energiatelés iránya megfordul, a csökkenés bekövetkezik,
az idő visszafelé halad, ami addig felépült lebomlik, visszafejlődik. Ha az energiából azonos
idő alatt több áramlik ki, mint amennyi beépül, az energia tartalék, az élet kiteljesedése és az
élettér csökken.
Ha egy mezőben, gazdaságban, bolygóban a belső változás túlságosan felerősödik, a kiáramló
részecskék lendülete és a belső változás, az impulzus sűrűség nagyobbá válik, mint a
környezeté, az energiaáramlás szükségszerűen megfordul.
A jelen, a mezőket, lényeket övező határrétegek által elválasztott teret és időt nemcsak a
múltra és a jövőre osztja, hanem gyorsabban változó nagyobb nyomású, és kisebben változó
alacsonyabb lendületnyomású övezetekre is. Az energia, és valószínűen az idő áramlása
mindig a nagyobb impulzus sűrűség miatt nagyobb lendületnyomású réteg felől a kisebb
nyomású felé halad. Amíg egy lény, ember vagy/és mező, változása, és ezzel a belső nyomása
a környezethez képest kicsi, mint azon kívül, vagy épp és sűrű, a mezőre szoruló
határrétegekkel fedett, az idő és a részecskesűrűség a felépülés, a mező feltelése felé haladhat.
Ha a lény, mező lakói túlságosan felszaporodnak, és a korábbi rendezett áramlás kaotikussá
válik, a belső változás felerősödik, és a belső impulzussűrűség is nő. Ez megváltoztatja a
mező és a környezete közötti energiacsere irányát. A mezőket a veszteség ellen védő
határrétegeket mindig a külső környezeti nyomás többlet tartja a mezőkre rászorítva, ez védi a
túlzott beáramlás és a túl nagy veszteség ellen. Ha a mezőbe irányuló áramlás megfordul és a
be és kiáramlási aránya, a kifelé tartó áramlás dominánssá válásával a környezetet táplálja, ez
a mező átmeneti öregedésével, és az energia (tömeg) csökkenésével jár. Egy evolúciós
(konjuktúra) ciklus felépülési ideje lejárt, az élet és a gazdaságunk öregszik. Ha az
üvegháztartást biztosító hatásrendszer megváltozik, a légtér túlságosan letisztul, és az addig
védő határfelületek kinyílnak, nem lesz, ami visszaverje a kifelé áramló részecskéket, az
energiavesztés következményként felerősödik. Gaia tékozlóvá válik és hormonjai szabadon
szétszóródnak az intersztelláris széllel. A mezők energiavesztése fokozott öregedéshez vezet,
az elmúlás veszélye meglebben. Az öregedéssel elmúló, kihaló élet megóvását a szaporodási
ciklus biztosítja, amely nemcsak megakadályozza az energiavesztést, a mező végleges
visszafejlődését, hanem a halála helyett egy megfiatalító eseményekkel felfrissíti.
A részleges megújulást, és a megváltozó körülmények mellett is alkalmas faj-megmaradást az
utódokat eredményező szaporodási lehetőség biztosítja. Ez nemcsak fogamzással jár, hanem a
már leírt rekombinációval is. Ha egy nemlineáris esemény következik be, ez sűrű energiavédő
(nyelő) fátylat, gázfüggönyt von a bolygó köré, amely megakadályozza a belső térbe kerülve
lendületet vesztő részecskék kisugárzódását. A csak nagyobb lendületű részecskéket áteresztő,
fátyollal védett lokális tér átmenetileg lehűl, a mezőn alacsonyabb változási ritmus és
jégkorszak alakul ki. A mezőt érő sugárzást a gázburok elnyeli, és magába építi, ezért a
gázburok hőmérséklete növekszik. A gázburokban egy új kis mező fejlődik, szüksége van a
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testét is felépítő részecskeenergiára. A burok egyben megakadályozza az anyamező további
energiavesztését, a belső változásban kirepülő részecskéket is magába építi. Mivel a külső
térből érkező nagyobb lendületű részecskesugárzás továbbra is áthatol a képződő burkon,
ezért az anyamező energiapótlása sem áll le, ha lassabban is de ismét lassú lineáris feltelési
ciklus kezdődik, és az idő normál irányba terelődik. Ettől ismét növekedni kezd a tömeg, a
konjuktúra növekedése, fellendülés és élénkülés várható. Ha a légtér annyira letisztul, hogy a
napsugárzás frekvenciáján ismétlődő foton lendületű részecskék át tudnak törni a
gázfüggönyön, a mezőben energiát vesztve időcsapdába kerülnek és növelik a belső
energiaszintet. A jégkorszak hamarosan véget ér, erős üvegháztartás alakul ki, a tengerek
szintje a bolygókban a megmaradt jégbefagyott vízből ismét megemelkedik. Az evolúciós
ciklus addig tart, amíg a légkör ismét le nem tisztul annyira, hogy a részecskecsapda
hatástalanná válik, amelytől a kisugárzás ismét felerősödik. Ha a bolygó légteréből a felvert
por, gáz leülepedik, a kék bolygó ismét messzire sugárzóvá, ragyogóvá, tékozlóvá és
kívánatossá válik. Az evolúciós ciklus szerint ekkor ismét kérők, Gaia zöldjére vágyó
hímivarú vendégek hada érkezik, amelyek újabb szaporodási folyamatot és újabb evolúciós
ciklust indítanak el. Ha nem azonos tulajdonságú utódok születnének a téreseményekben, a
dolgot a fizikai rendszer működésének is tulajdoníthatnánk, csakhogy az események
egyértelműen szaporodási ciklusokra utalnak. Bár ezek az evolúciós ciklusok még az
egymáshoz közeledő mezők szomszéd kisebb gyerekeit elnyelő időszakánál tart, amely a
múltbeli állapotokra jellemző, de a felnőtté váló csillagok már megtanulták a részecskék
bontása helyett az összeépítő magfúziót is.
A megtermékenyítéskor burkot képező részecskék egy közös új áramlási rendszerbe kerülnek,
amelyben az egymással szemben haladó, egymásnak antipárt képező részecskék egy
rekombinációs folyamatban kiütik egymást, dimenzió redukció, egyszerűsítés következik be.
Az egyesült új áramlási rendszerben egymással ütköző, impulzuskonfliktusba kerülő nagyobb
kinetikai lendületű részecskék dominánsabbá válva megőrzik a rekombinációkor kialakuló,
megmaradt eredeti tulajdonságaikat, az elferdült, megváltozott, elfajult részecskék
megsemmisítik egymást, apróbb darabokra törve, kisebb egységekre válva nagyobbrészt
kirepülnek a mezőből, a maradékok hatása meggyengül, receszívé válik. Ha a konzervatív
többség győz, a lénybe épülő részecskék az ősi jellemző tulajdonságai erősödnek fel, ha a
megváltozott körülmények között alkalmasabb megoldást tudó forradalmárok, akkor mutációs
változás következik be. Valójában kisebb energiaszinteken folyamatos mutáció zajlik, de ez
nagyobb energiaszinteken csak akkor válik elfogadottá, megerősödő hatássá, ha a mutációt
kiváltó körülmény tartóssá és folyamatos problémává válik. Ha az életpiramis alsó szintjein
élő sok kicsi részecske, meggyőzi a felsőbb magasabb energiaszintek lakóit, hogy a
körülmények megváltozására bevezetendő újítás, a veszélyeztetett élet, (társadalom)
fennmaradásához előnyös rekombinációt eredményez, akkor az újítás magasabb
energiaszinten is elfogadottá válhat, és a génekbe (örökítő törvényekbe beíródva) a
dominanciájában megerősödve átörökítődhet.
Az idő nemcsak a környezet által szabályozott ritmusok szerint változik. A kezdetben lineáris
lágy kis lüktetés egyre nagyobb amplitúdóra változik, majd az egekig törnek a változás
hullámai. Az élet egy szimfónia, amelyben sokféle dallam csendül. Az apró fuvolák lágy
trilláit néha disszonáns csendülés élénkíti fel, majd Schubert lágyságát Mozart követi. Az idő
néha vad ritmusra vált, amikor Wagner vadászkürtjét Geörswin városi zaját, a vad lüktetés
jellemzi, majd Bartók felerősödő disszonanciája követi.
A ritmus ismét lassabbra majd harmonikusra vált, a négy évszak lágy váltakozását Vivaldi
reményteljes lineáris szakasza követi, hogy aztán még vadabb ritmusban az atomrobbanáshoz
hasonló gong, egy üstdobot megszólaltató esemény az evolúciós ciklust lezárja. A
nemlineáris eseményeket megelőző vad rohanás, az infláció, a tűztánchoz hasonlít, majd
nagydob fokozza a hangulatot, aztán az üstdob óraverése után csend és pianínó, halk neszével
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új evolúció kezdődjön. Az evolúció és a természet zenéje együtt képez egy életszimfóniát,
amelyben a dallam és a ritmus váltakozása magasabb oktávon újra ismét előröl kezdődik. Az
élet derekán vad, tombol a változás, majd a változás kényszerétől megfáradt élő egyre
nagyobb csendre, átmeneti megnyugvásra vár. Ha a változó mező, a ritmust nem tudja
követni, a káosz zavara kiszabadítja a változás börtönéből. A születéskor fellobbant láng
lecsendesül, szelíd parázzsá változik, és ha nem tépik meg újabb viharok csendesen kihuny.
Ha a változás szele még egy utolsó hattyúdalra szítja a parazsat, az fellángol, a szivárvány
színeit szórja szét, még egyet alkot, hogy aztán elhamvadva már csak az emléke maradjon. A
kezdeti lágy amplitúdót követő nagy változás hullámai után a jellem lecsendesül, egyre kisebb
kitérésekkel lassan neutrális állapotba megy át. Neutron porból lettünk és hasonló szétoszló
porrá válunk.
36. ábra:
És az elmúlás

A kezdet:

Az élet:
Ha ugyanezt a határfelületek közötti életszféra lehetőségeként ábrázoljuk, az élet lehetőségeit
egy kifliszerű, de csavarodott téridős életpályán ábrázolhatjuk.
A bioszféra, a határréteg, a határfelületektől korlátolt élettér:

37. ábra:

Az életkifli:
Új élet fogantatása,

Az energiaszint növekedése és változása az élet folyamán:

Az életet
fenntartó
feszültség
váltakozása az
élet folyamán
Határréteg, élettér

határfelület

A túl neutrális kevés változatossággal járó állapot, az elégtelenül változó tér nem érdekes, túl
kevés az esemény. A részecskék az egyenletesen változó teret szeretik, az ilyen élőmezőkbe
vágynak, de ha túl sokan települnek az ilyen fejlődést biztosító körzetbe, a betelepüléssel az
életteret maguk is megváltoztatják. Ha túlnépesedett részecskevárosokban az élet túl
bonyolulttá válik, a felgyorsult változást rosszul viselők kitelepülnek a peremvidékre. A
túlzsúfolt településektől elhal a táj, a lakhatatlanná váló városok kiürülnek. A csillagközi
térben a részecskék is túlnépesítik a városaikat, amely miatt térből, térbe, mezőről mezőre
vándorolnak. A mezők változásában alakuló táj, ha elszemetelik, kizsákmányolják, ugarrá
válik. Ha a mezőkben a változás elégtelenné válik, és a belső tűz kihuny, nincs ami
elgázosítsa a változás hiányában fel nem kevert, egyre tömörebbé ülepedő anyagot. Messziről
a szomszéd kertje zöldebb, az eltérő körzetekből érkező energia jobban látszik, érződik, mint
a saját környezetben, ahol a bennünket támadót és a tőlünk elvettet is érzékeljük.
Az idő iránya, bár ciklikusan néha visszafelé halad, ha nem történik az életfolyamatot, a
folyamatos változást megszűntető esemény, a visszalépések után mindig nagyobbat egyre
nagyobbakat lép előre. A mezők anyaga a nemlineáris eseményekkor csak átmenetileg fogy.
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A mező és lakói az esetből, a ciklus során tanulnak. A tanulás következménye, hogy a mező
részecskéi a későbbi szerveződésük során egyre nagyobb harmóniában, egymásra egyre
jobban figyelve változnak. A nagyobb tömeg harmonikusabb együttélését sikeresebben
megvalósító új ciklusok nagyobb tömeget gyűjthetnek és a harmóniában sikeresebb bolygók,
elérhetik a csillag állapotot. Az idő, ha szakaszosan is, de egyre nagyobb amplitúdókkal mégis
azonos irányba megy. A fejlődés bár pulzál, a ritmusa is folyton változik, de egyre nagyobb
szimmetriával rendelkező, egyre nagyobb tömegű mezőket épít. A nagyobb harmonikusabb
részecsketársadalmat kínáló mezőkbe egyre több részecske vágyódik. Ha a mezők egyesülnek
egymással, az együttváltozó tömeg ciklusról-ciklusra növekedik. A szaporodási események
általi megújhodás ellenére, a mezők, mint szerveződések életfolyamata véges. Ha a
részecsketársadalom morálja romlik, a szabályok fellazulásával a káosz egyre nő, forradalom
és zűrzavar törhet ki, amely a rendezett információs energia áramlási folyamatát a káoszba
fordítja. Ha a mező társadalma beteg változó csillaggá válik, felrobbanhat, és mint a
főnixmadár egy magasabb ciklusra készen újjászületik. A szupernóva eseményekkor a tér
ismét a kezdeti állapotokhoz hasonlóan a tömegfelező határfelületen elkülönül. A
részecsketömeg megoszlik, a tömegfelezőtől kifelé lévő szegényebbek még kijjebb kerülnek,
lelökődnek a mezőről, és nagy térre és nagy időre kiterjedő makrokozmoszba száműzve,
fagyos környezetben tengethetik tovább a változás szegénnyé és ezzel unalmassá váló
alacsony ritmusú életük. A tömeg gazdagabb övezetében, a jelent képező határfelülettől befelé
eső részecskék egy nagy anyagsűrűségű közös mezőbe, áramlás mintába tömörödnek, amely
neutronkristályba tömörödő változócsillagba, vagy fekete lyukként működő anyagdarálóba,
áramlásszervezőbe építi őket.
Nem lehetetlen, hogy a csillagok között nagyszámú elhalt, fekete lyukból újjászületett csillag
található. E kompakt objektumok is egyesülnek, a környező csillagokat hatalmas térre és időre
kiterjedő galaxisokba szervezik, és a kisebb energiaszintű áramlási mezőkkel analóg változási
életfolyamat szerint történik az életük. E nagyobb méretű, korú és energiaszintű mezőkben
már a csillagok a részecskék, még nagyobb szinten a galaxisok, és ez felett is hatalmas méretű
de véges bonyolultságú majdnem mindenható lényekbe szerveződhetnek a galaxisok.
Kétségtelen, hogy a térszerveződések megújulása minden szinten lehetséges, amely igen kicsi
és akár végtelen nagy energiaszinteken is ősrobbanásszerű térelkülönüléshez, főnixmadár
újjászületéshez vezet. A kisebb rendszerek megújulása azonban csak aktualizálja a lényeket,
de nem szűnteti meg. A nagyobb rendszerek újjászületése azonban ismét felhúzza a természet
óráját, és az adott szintű, de nem végtelen kiterjedésű lokális térben újra előröl kezdődik a tér
és az idő, az anyagszerveződés és az evolúció.
Az egyre nagyobb rendszerek egyre nagyobb térre és időre terjednek ki, amely rendszereken
belül olyan nagy az újjászületéskor a változás, hogy az alrendszerek részecskéi is lebomlanak.
Ilyenkor minden energiatérben előröl kezdődik az újjászerveződés, az élet bonyolult
virágának az építése. Az egymásban lévő mezőket a rendszer a rendszerben jellemzi. Ha a mi
terünket és időnket tartalmazó nagyobb rendszer ideje lejár, az újjászerveződést a mi
részecskéink sem kerülhetik el. Ilyenkor nemcsak a mező belseje, hanem az átalakulástól
megváltozó környezet is érintetté válik.
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Az energia hullámzása:
Az energia mennyisége változik, körbejár az Univerzumban. Hol egyik részén, hol a mások
részén torlódik jobban fel. A feltorlódó helyeken a mezők belsejében anyag és
tömegnövekedés, konjuktúra alakul ki. Ilyenkor az élet gazdag, felvirágzik, van elég idő és
elég haszon ahhoz, hogy hosszabbtávra szóló minőségi építményeket hagyó evolúciós szakasz
folytatódjon. Az elszegényedő, energia hiányossá váló térségekben recesszió, infláció zajlik,
és mély válság alakulhat ki. A válságok általános jelensége, hogy a hozadék csökkenésekor
megnövekszik az anyagcsere, a forgási sebesség, de hozzáadott érték egyre kevesebb, az
energia inkább csökken, mint növekszik. Most egy ilyen időt élünk át, a világunk egyre több
energiát veszít, a korábbi jómódban tékozlóvá váló bolygó könnyelműen a szélnek szórja a
részecske javait. Az energia és az idő fogy, a túlnépesedett világunkat elszennyeztük, egyedi
szépsége, nőiessége fokozódik. Gaia mind vonzóbb, ismét kinyílt virágú fiatalasszony, amely
a szélnek eresztett hormonjai csábítására hamarosan megérkező kérők tömegére számíthat.
Az ember, a túlgerjesztett féktelen szaporodásával, a felelőtlen környezetszennyezésével
elrontotta a Föld egyensúlyát, Gaia kívánatos egyedi szépségű, a javait szétszóró gazdag
elektrontöbbletű dámaként kelleti magát. A csillagok külső környezetében fejlődő,
gazdagságra és nagyobb változásra, egyensúlyra vágyó, elektronhiányos, hímivarú, szegény
szén és jégmezők, az üstökös-magok, már elindultak a kívánatos dáma megtermékenyítésére.
A mezők távoli, fagyos térségeiben a szegény részecskék tengetik az életük, amelyek nem
tudnak nagyobb közösségeket kialakítani. E részecske népesség állandósuló energiahiánya
folyamatos fizetési zavart sejtet, amely szélsőséges körülmények között élők, szó szerint
megküzdenek minden betevő energiafalatért. Az állandósult szegénységből kitörni vágyó
fiatal üstökös-fiúk nagy tömege indul a távoli vidékre, hogy a gazdag hölgynek
adományozhassa a megtermékenyítő magjait.
Megfordulhat a fejünkben, hogy a kérőket esetleg kilőhetjük, és a meddővé tett bolygónkkal a
megtermékenyítést elkerülhetjük. Ez azonban csak utópia. Hiába védekeznénk, ha sikeresen
kilőnénk néhány kérőt, ez csak kívánatosabbá tenné a menyasszonyt. Ha az egyedisége
tovább nő, egyre több kérő indul felé, és nincs annyi atomtöltet, annyi lövedék, amely
elégséges lenne a spermiumszámmal vetekedő mennyiségben érkezhető vendégek rohamát
megállítani. Ilyenkor az elmaradt randevú miatt a bolygó nem áll meg a hatásrésben, hanem
nagyobb lendülettel rohan a nagyobb mező belsejében fiatalabb kérőt fogni. Ha a bolygó
megtermékenyül, az egyedisége megszűnik, a szépsége csökken és a szimmetriája helyreáll.
Ez megállíthatja a további hormontermelést, amelyet a környezet egyensúlyát elrontó,
elszennyező alszerveződés, az ember váltott ki.
A kifejlődött, intelligensnek gondolt ember, nem képes a nagy rendszer harmóniájába
illeszkedni. A gazdalény, a bolygómezőnk neutrális állapothoz közeli szimmetriában,
egyensúlyban tartására az elkerülési lehetőség. Az is lehetséges, hogy a tér szabályai ez
esetben sem kerülhetők ki, és az események a természet törvényszerűségei szerint a
megszokott ciklusban, a határfelületek átlépésekor előírásszerűen bekövetkeznek.
Valószínű, hogy a kifejlődött és hegemóniába került faj fennmaradása csak az esetben
lehetséges, ha a vírusokhoz hasonlóan a csillagközi szél szárnyára kelünk, és a térben
repkedve mezőről mezőre folyton áttelepülünk. Ez esetben az emberiség sorsa Szimbádéval
azonosulhat, és bolygó hollandiként, a csillagtér vírusaként fertőzhet mezőt a mező után.
Az élet fajunkban kiteljesedő bonyolultsága, csak akkor tud fennmaradni, ha mint a lepke
virágról virágra, mint a vírus emberről emberre, az ember, bolygóról bolygóra, mindig az
éppen ideális lakható környezetet biztosító mezőre telepszik.
Ha fenn akarjuk tartani az ember virágát, a bolygónk kinyílásakor szélnek kell ereszteni Gaia
humanoid vírusait, hogy az élethez alkalmas környezetre találó, az időközben megszelídülő,
környezet-barátabb mutációja ismét elszaporodhasson.

143

Az emberi élet jövőbeni lehetőségei:
Az egyre erősebbé váló sugárzást, anyagforgalmat, az ilyen nagy forgalomhoz nem szokott
élőmezők nem tudják elviselni. A védekezés a lendülettől már védettebb mélyebb rétegekbe
húzódás, a tenger mélyére, vagy a bolygó elhagyása, egy kisebb változássűrűségű övezetbe
költözés. Ha a Föld tömege tovább nő, vagy/és a Nap tevékenysége tovább erősödik, akkor a
bolygót elszennyező emberiség, az eltartóját tönkre-tévő vírusként más mezőre kényszerül
áttelepülni.
A bolygók a szülői mezőből kirobbanó, kezdetben vékony kéreggel rendelkező kis sűrűségű
anyaggal kitöltött holdgömbként kezdik az életük. Ezt az üreges gömböt egyre több térutazó,
vendég tölti fel információs tartalommal, anyaggal.
A nemlineáris esemény többnyire egy üstökös becsapódásával tetőzik, de ez nem minden
esetben vezet megtermékenyüléshez. A bolygók, a szülői nappal együtt nagy sebességgel
áramlanak, és közben forognak a tengelyük körül. Ha a találatot az áramlási iránnyal szemben
haladó vendég okozza, sokkal nagyobb az átadott kinetikai lendület, nagyobb a változási
energia, nagyobb hold fejlődhet a találatból. Ugyanez elmondható, ha a sajátforgás irányával
megegyező haladási irányú a vendég, amelykor kisebb a sebességkülönbség, és ezzel az
átadódó lendületerő, amely miatt az ilyen eseményekből nem törvényszerűen keletkezik utód.
Ha a forgásiránnyal szembeni oldalon történik a becsapódás, ez ismét növeli az esemény
energiaszintjét, és ezzel a holdmagzat tömegét, és csökkenti a részecskék egységnyi méretét,
tehát finomabb lélek keletkezik.
Közepesen nagy esemény, a fogantatás elmaradhat,
vagy balra forgó, kicsi fiú utód fogan.

Haladási irány
Nagyon nagy esemény, amelyből nagy
tömegű, gyorsan forgó, a forgási eredőjétől
függően erősen töltött, nőies mező keletkezik.
A haladási irányú lendületek is összeadódnak!

A forgásiránnyal szembeni nagy
esemény, jobbra forgó, nőnemű,
nagy testű leány utód fogan.

38. ábra:
A forgásiránnyal megegyező kicsi kinetikai
becsapódás, a megtermékenyítés elmaradhat,
vagy csak balra forgó, kicsi fiú utód születik.

A Holdak és bolygók tömege és sűrűsége, a lineárisan leülepedő, becsapódó és a nemlineáris
eseményt okozó, nagy tömegben egyszerre érkező részecskeinvázió hatására egyre nő. A
mező sűrűsödése növeli az elnyelő képességet, fokozza az árnyékolást, és ezzel gátolja a hatás
és a részecskék terjedési lehetőségét. A részecskelendület gátlása egyre eredményesebbé
válik, a gravitációs hatást eredményező térerő különbözet tovább növekedik. Ez tovább
tömöríti a mezőt, amelynek a felszíne néha a nemlineáris eseményekben ismét fellazul, és a
sűrűség szerint újrarendeződik. Az idő összeépülés felé haladása a tömeg növekedését
eredményezi, amely néha egy kicsit csökken, de az evolúciós szakaszok végére egyre
nagyobbá válik. Az egyre nagyobbá váló és közben tömörödő Holdakat és bolygómezőket, a
lineáris időtelés, a lassú részecskegyűjtés időszakai közben nagyon sok nemlineáris esemény,
egyszerre érkező, meteorit, aszteroida vagy szénbázisú üstökös mezőbe szerveződött,
tömörült részecskekolónia becsapódás éri. E vendégek még tanulatlan nebulók, vagy a szülő
halálakor elárvult, elvadult csemeték, akik sodródnak a csillagközi áramlatokkal, és sokszor
csak nagyobb falat eleségként épülnek be. A nagyobb csillagok körül, a csillagkor szerint
felnőtté vált ivarérett mezők már aszteroidába, üstökös magba szerveződtek, amely sokkal
idősebb, de lassabban szerveződő részecskemezőkre jellemző. A lassú fejlődést, a szülőtől
távoli határfelület életkörülményei okozzák, amely messzi határfelületeken, nagyobb tömegű
részecskékben szegény, kis sűrűségű neutrálisabb porból csak lassan szerveződhetnek. A
becsapódások során a beépülések növelik a mezők részecsketömegét és sűrűségét.
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A Földet, annak a feltételezett 4.6 milliárdnyi éves élettartama alatt nagyon sok nemlineáris
esemény érte, ettől ilyen nagy és sűrű. Ezek az események jelentős része a tömeghez képest
jelentéktelen mértékű, amelyet az egy leánygyermek hold tanúsít. Igazán nagy nemlineáris
eseményre, a Föld életében még csak egyszer került sor, amelyből a Hold született. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy nem voltak jelentős események. A Szintézisben leírásra került
az, az eseményrend, ritmusrendszer, amelyben az anyjával a Nappal együtt keringő Föld a
galaxis körüli keringése során részesül. Ez sokféle ritmust generálva kisebb, nagyobb
nemlineáris téreseményekkel jár, amelyek egy részében igen nagy találatok érték a Földet. A
Földi élet, az utolsó 60 millió év során bizonyíthatóan már többször kifejlődött, és magasabb
bonyolultságig is eljutott. A jelenlegi fejlett emberi civilizáció már nem az első. Okkal
feltételezzük, hogy már évmilliókkal előttünk megjelent, kifejlődött az intelligens ember,
vagy egy korai fejlett ősünk, de mindenképpen több egymás után élt civilizáció kifejlődése
bizonyítható. Bár az egész világra kiterjedő igen nagy események általában eltörlik a korábbi
üledékbe rögzült előző civilizációk nyomait, mindig akadt a Földnek olyan része, amelynek
sűlyedékeiben marad bizonyíték. A jelenleg tanított hivatalos történelmi verzió és a geológiai
ásatások számos leletben egymásnak súlyosan ellentmondanak. Az ember korábbi
tevékenységének maradványai, a civilizált eszközöket használó emberi szerszámok százezer
és millió évekkel korábbi üledékekből is előkerült. A nemlineáris eseményekkor vastag
üledékréteg rakódott az el nem gőzölgött, le nem bomlott maradványokra, amely a későbbi
eseményektől megkövesült. Kétségtelen, hogy a Nap felmenője és a galaxis körüli
keringéskor olyan nagy és öreg csillagok körül keringő fejlett anyagmezők pályáját
keresztezzük, amelyek térben és időben egybeeső találkozásakor hatalmas nemlineáris
esemény keletkezik. A környékbeli elhaló csillagok által okozott térbolydulásból szintén
jelentős, a korábbi evolúciót megszakító, eltörlő, újraíró események keletkeznek. A Földet
tarkító nagyobb mélyedések, sűlyedékek és a kéregtáblák mozgása, a hegység képződések
ilyen nemlineáris események következményeiként keletkeztek. A nagyobb mezők
becsapódásainál, az általuk hozott ásványok feldúsultak, a mezők fejlettségétől és tartalmától
függő anyagok szóródtak szét, amelyek néha beterítették az egész világot. A felszínen
kibontakozó kovalens kötésű evolúció sok-sok próbálkozás után fejlődött ki, és néha
valószínűen továbbfejlődött, mint a mi jelenlegi fejlettségünk. A tér és a természet szabályait
e korai ősök is megérthették, megtanulhatták, és ha felismerték a nemlineáris eseményeket
megelőző folyamatokat, tehettek pár kísérletet a genetikai faj átmentésére. A legközelebbi
védekezési lehetőség a tenger mélye kínálta. Ha elérték, vagy meghaladták a mi
fejletségünket, könnyen leköltözhettek a tenger mélyére. Az eseménykor körbeáramló, sok
emelet magas hullámok áradatának, nincs ami torlaszt állít. Ilyenkor nemcsak a víz áramlik,
hanem sebes sodrású folyóként magával sodor hatalmas sziklákat, akár szigeteket is. A
becsapódások mélysége elérheti a 15 km-t. de a rengéshullámok ilyenkor felszabadítják az
addig felgyűlt és felhalmozódott feszültségeket is. A jelenések könyvében leírt hét csapás,
csak jelkép. Ilyenkor tényleg elszabadul a pokol, és az ég és a Föld, a tenger és a tűz, a szél és
viharai, a természeti elemek összefognak az anyag és a harmónia ellen, és az egyensúlyban
változás lehetősége megszűnik. Ráadásul a jövevények egy részének a metán és vízjég
tartalma nemcsak feltöredezik, hanem a termoszférában felolvadva hatalmas vízözönként,
jégesőként érkezik.
Ha hinni lehet a Földtörténelmi leírásoknak a víz már négymilliárd éve megérkezett a földre,
tehát ilyen régen kezdődött a Föld vizes korszaka. Valószínűen nem egy folyamatban
érkezett, hanem a 150 -200 millió éves nagyciklusokban, szakaszosan. Az Archaikum elején
kezdődött vizes korszakban a Föld elért egy határt, amelyben egy nagyobb rendszer
jégbolygókkal övezett keringési rendszerét keresztezte. Nem lehetetlen, hogy ez a galaxisunk
által azóta is nyelt, kisebb galaxis külső határfelületén keringő jégbolygó övezetet minden
galaxis körüli keringési ciklus során keresztezzük.
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A bolygók, miközben egyre távolabb kerülnek a szülőmezőtől, egymás után keresztezik a
környező nagyobb rendszerek körül keringő, már fejlettebb mezőkbe tömörült részecskék
pályáit. A kereszteződési sorrendben kívülről befelé haladunk, amely meghatározza a
rendszer fejlődési irányát is. Úgy tűnik, hogy a fejlődés a megismert elemsorrend nagyobb
energiaszintű analóg megismétlődésével jár. A Mengyelejev által felállított és Moetrius által
átalakított táblázatba szervezett atomsorrend sűrűségi és bonyolultsági sorrendet is
eredményez, amely egy gömbszerkezetű mező köré rajzolva fejlődési rétegeződést biztosít.
Az egyre sűrűbb elemek nemcsak az atomi szinten rendeződnek sűrűség szerint rétegezett
elektronfelhőbe, hanem a bolygók és a csillagok, valamint a galaxisok körül is. A keringési
pályákon belülről kifelé haladva, egyre összetettebb, egyre nagyobb sűrűségű és egyre
nagyobb bonyolultságú mezők keringenek. Ez a sorrend a mező szülötteire jellemző. A más
mezőkben született, fejlődő holdak és bolygók viszont a szülőtől távolodás során befelé
haladnak e rendszerekben. A befelé haladók sűrűségi sorrendje fordított, azaz minél közelebb
jut egy nagyobb csillag belső határfelületeihez, annál nagyobb a sűrűségük és a tömegük. A
mezők korára és anyagszerkezetére jellemző, hogy milyen idős rendszerben és attól milyen
távol keringenek. A csillagmező középpontja felé közeledő Föld először rendszerint a kisebb
sűrűségű anyagokból szerveződött jégbolygókkal találkozik. Ahogy távolodik a Naptól, egyre
jobban belemélyül a nagyobb rendszerekbe, amelyeken egyre összetettebb, már nagyobb
sűrűségű, a periódusos rendszer második szintjével analóg szerkezetű, és e sor atomjaiból
felépült mezőkkel találkozhat. A megtermékenyítést ezek az elektronban dús üstökös magok
végzik el. Ha a Naptól való távolodás során ennél is beljebb kerül, egyre nagyobb sűrűségű,
és egyre összetettebb idősebb üstökös magokkal is találkozhat, amelyek már igen nagy
eseményeket kelthetnek. Nem mindegy, hogy a nagy események milyen rugalmassági
időszakban, azaz milyen korban érik el a bolygókat. Ha már idősebb, és ezért merevebb kérgű
bolygót ér megtermékenyítő találat, úgy járhat, mint az ötödik bolygó. Ha nem elég rugalmas
és vékony a kérge, egy késői megtermékenyítésre a bolygó is rámehet.
Minden mező legkülső határfelületein az atomi tulajdonságokkal analóg, de azoknál kisebb
energiaszintű részecskék keringenek. Mivel a külső határrétegekben a változás lassú, a
biológiai óra alig ketyeg, a hőmérséklet ennek megfelelően hideg. Az ilyen hidegben az elemi
gázok is szilárd jéggé fagynak, a külső határfelületekben, ezért az atomi energiaszint alatti
bonyolultságú, a hidrogénnel, a periódusos rendszer első elemével analóg szerkezetű
jégmezőkbe szerveződött részecskék találhatók. A mezők központja felé haladva, egyre
sűrűbbé válva ezek egyszer elérik a hidrogén bonyolultságát és sűrűségét. Az ilyen távoli
hideg vidéken még a hidrogén is – 259 C alatt jég állapotban található. A hidrogén
bonyolultság elérése azonban változási határt is jelent, amelyben a nagyobb változás miatt a
Hidrogén már felolvad, és 252 C felett már elpárolog, gőzzé, pontosabban gázzá válik. A
hidrogénövezettől befelé az elemsornak megfelelő tulajdonságú anyagszerveződési állapotok
alakulnak ki, amelyeken fejlődő szerveződő részecskemezők jellemző tulajdonságai is
eszerint alakulnak. Ha elképzeljük egy idősebb csillag körül a teret, amelyet ekvipotenciális
gömbhéjak, határfelületek vesznek körül, akkor megérthetjük, hogy e rétegekben, mint
életszférákban szerveződik az anyag. Az anyag sűrűsége a beépülő elemekkel növekszik,
ezért egyre jobban elnyelődik a befelé ható lendülettöbbletű kisebb részecskék átadódó
lendületereje. Ez miközben növeli a tömeget, határrétegről – határrétegre befelé taszigálja az
anyagot, amelytől az egy spirálszerű pályát leírva egyre közelebb kerül a csillag
tömegközéppontjához. Ha egy ilyen rendszert egy bolygóval vagy űrhajóval keresztezünk,
kívülről befelé haladva periodikusan ismétlődő analóg szerkezetű, de egyre nagyobb
sűrűségű, és ezzel egyre nagyobb bonyolultságú részecskemezők pályáit keresztezhetünk. Az
atomsűrűség szerint rendezett atomi sorrend egyben kor és fejlettségi sorrendnek, valamint
határréteg sorrendnek is tekinthető. A mezőkben kifejlődő holdak többsége nem tud a szülőtől
elszakadni, ezek a kezdeti lendület által meghatározott távolságig, határfelületig jutnak csak
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el, majd a sűrűség növekedésével visszafelé kezdenek araszolni. Ezeknek a visszatérőben lévő
bolygóknak a sűrűsége ismét kívülről befelé növekszik. Valószínűen ebből ered az idősödő
ember és a lazacok vágya a szülőterületének a meglátogatására. Minél nagyobb valamely
idősebb mező anyag sűrűsége, annál beljebb kényszeríti a gravitációs lendület elnyelődés. Ha
egy olyan bolygón utazunk, amely a Naptól távolodva ciklikusan belemerül egy, vagy több a
pályáját keresztező másik áramlási rendszerekbe, akkor azok tömegközpontja felé közeledve
egyre idősebb, és egyre nagyobb sűrűségű részecskemezőinek a pályáit keresztezzük. Ha a
pályakereszteződés során először csak a hidrogéntartalmú anyagmezőket, a metánjég-bolygói
övezeteket, pályáit keresztezzük, akkor ilyen korszakot él át a bolygónk, a jellemző
anyagösszetétel és anyagfejlettség a hidrogénnel analóg szerkezetűvé válik. Ezután hélium,
majd bórtartalmú határrétegeket keresztezhetünk, majd elérjük a szénre jellemző bonyolultság
övezetét. Amilyen anyagövezetet keresztezünk, arra jellemző anyagmezők becsapódási
válnak gyakoribbakká, ezért a Földnek az anyagra jellemző analóg korszakai alakulnak ki.
Kezdetben csak gázbolygó volt, amely a genetikai részecskékből összetett, kéreggel körülvett
mezőcskévé, holddá szerveződött. A keringés során többször kereszteztük ezeket az
övezeteket, és a Föld anyagtartalma az övezetek anyagával feldúsult. A bór után sok
széntartalmú üstökös érkezett, majd a szénbe épülő neutronok létrehozták a Nitrogént és az
oxigént is. Valószínű, hogy nitrogén és oxigéntartalmú övezeteket is keresztezhettünk, majd
fluort és a határrétegek átlépésekor a nemesgázok határfelületeket képző rétegeit is átléptük.
A nemesgázokat tartalmazó határrétegek átlépésekor újabb periódus kezdődött, amelyben
analóg részecskeszerkezetű, de legalább egy neutronmezővel, vagy egy protonnal és a hozzá
tartozó elektronnal nagyobb sűrűségű anyagok életszférájába érkezhetünk. A Nap körül
keringő, az anyjuktól távolodó bolygók egymás után keresztezik a másik idős rendszer
határfelületeit, ezért e rétegeknek megfelelő korszakukat élik.
Ha viszont belülről keresztezzük a kifelé haladás során egyre nagyobb rendszerek
határfelületeit, a sűrűségi sorrend a növekvő felé fordul.

39. ábra:

A holdak és a bolygók a
szülőtől távolodás során
egyre nagyobb rendszerek
egyre nagyobb sűrűségű
részecskemezők pályáit,
határfelületeit keresztezik.

Az elég sok találattól elég
nagyra és változás sűrűre nőtt
mezőből óriási gázbolygó,
majd csillag alakulhat ki.
A valóságban egy legalább háromdimenziós számítógépes animációs térmodellen lehetne bemutatni
azt az összetett keringési rendszert, amelyben a belülről kifelé, és a kívülről befelé haladó, egymásban,
és egymás mellett élő rendszerek keverednek. Nagyon sokféle variáció alakulhat ki az idősíkok, az
időspirálok merőleges kereszteződésétől (kisebb kölcsönhatási lehetőség) az azonos síkra fordulásig,
amelykor nagyon nagy, (törvényszerű) lesz az összeütközés és a kölcsönhatás. Valószínű, hogy a
generáció váltás során az idősíkok arra a szülői határfelületre helyezkednek el, amely a két
legközelebbi, domináns felmenő között merőlegesen helyezkedik el. Lásd a Nap és az ekliptika
görbületét és a nagyobb rendszer kapcsolatát. (Magyarázat és ábra az Aspektus 4-ben).
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A Merkúr még nem érte el a merőlegesen keringő külső rendszer jégtartalmú övezetek
határrétegét, még nem érte igazán nagy esemény. A Vénusz már elérte a szénövezetet, és
valószínűen nem is olyan rég, talán csak néhány százezer éve egy széntartalmú üstökös
megtermékenyítette. A Vénusz körül egy új hold fejlődik, talán néhány-száz év múlva véget
érő üvegháztartással letisztul a körülötte lévő gáz, és elkezdődhet a vizes korszaka. A szén
után nitrogén és oxigénövezetbe kerül, amelyek már vízjéggé fagyott H2O-is tartalmaznak. A
Vénuszon, ha eléri a jégbolygó övezet szélét, hatalmas vízözön várható.
A nagyobb rendszerben keringő almezők pályáját keresztező bolygók, minden keringési
nagyciklusban egymás után ismét keresztezik ezeket a szomszédos övezeteket, de közben
minden periódus végén átlépik a nagyobb felmenői rendszer határfelületét is. Ez úgy is
érthető, hogy egyszerre haladnak kifelé és befelé is, tehát a keveredést okozó sorrendben
állandó változás, különböző ritmus várható. Az időt és a sűrűséget is növelő sorrend
valószínűen magas szinten meghatározott, pontos forgatókönyv (Akasa krónika) alapján
történik, és csak a térbolydulás véletlen eseményei változtatnak e zenei ritmuson. Ha a fejlődő
mezők egymás után áthatolnak ezeken az övezeteken (hétpróba?), miközben ciklusról –
ciklusra egyre mélyebben hatolnak be a nagyobb rendszerbe, de közben más környezeti
rendszerek keringési övezeteit is megsértik. A következmény, hogy az anyag meghatározott
sorrendben dúsul fel, és közben keveredik, majd új, nagyobb sűrűségű anyag adódik hozzá, és
ez is a mezőbe keveredik. A periodikus eseményrend során, idősebb és fiatalabb korban lévő
mezőket kebeleznek be (ha közben nem eszik meg őket), amely miatt a korszerű tudású fejlett
részecskék, a kevésbé intelligens, kevesebb információval bíró (korlátoltabb tudású)
részecskékkel keverednek.
A bolygónk még a vizes korszak végét éli, és közben folyamatosan egyre nagyobb sűrűségű
anyagokkal dúsul, de a meglévő körülmények között kevésbé stabil szerveződések hamar
lebomlanak, a stabilabb mezők martalékaivá válnak. Ez lehet az oka, hogy több elem között
csak rövid életű vegyes anyagvariációk léteznek, amelyek vagy gyorsan tovább fejlődnek
stabilabb állapotig, vagy visszafejlődnek. Ezeknek nem stabil az atomi energiaszint
geometriai magszerkezete, és ha találatot kap, szinte azonnal felbomlik.
Közeledünk egy jelentős neutrális határréteghez, hamarosan ismét elérjük a fluor, vagy és a
neon sűrűségű, és fejlettségű réteget, amelyek után várhatóan átlépünk a következő periódust
képező életszférába, határrétegbe. Hamarosan, talán egy évszázadon belül jelentős változás
várható.

A kövek felejtése:
A magas hőmérséklet keletkezésével járó, magma-kiömlések és tűzhányók, olyan lávákat
öntenek a bolygók és holdak felszínére, amelyek megolvadva nemcsak képlékennyé váltak,
hanem törlődött a biológiai órájuk.
Az anyagok kormeghatározására többféle módszer fejlődött ki, de ezek akkor elég pontosak,
ha a vizsgált anyagokat nem érte tartós hőhatás. Moetrius állítása szerint, nemcsak a kovalens
elektronkötésű lazább és felületi anyagszerveződések képeznek élő rendszert, hanem az ionos
kötésű anyag, ha lassabban is de folyamatos életszerű változási sorozaton megy át. E változási
sorozat képezi a kormeghatározás alapját. Akár radiokarbonos, akár más kormeghatározást
használnak, az anyagok fejlettségi, bomlási állapotát igyekeznek megismerni. A tűzhányókból
kikerül és megszilárdult ionos anyag korábbi életfunkciói, emlékezete törlődik, és nem
olvasható ki, hogy mikor mi történt. A kövek és az ércek is felejtenek, a nagyobb
téreseményekkor, a periódus változásakor törlődik a memóriájuk. A kormeghatározás
legnagyobb hiányossága, hogy csak arról ad felvilágosítást, hogy az utolsó törlődés óta mi
történt az anyaggal. A Föld szülése, a Hold képződésének az időszakában, olyan nagy
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energiájú változások voltak, amelyek a felszíni anyag hőmérsékletét több száz fokra
hevítették. Az anyagszerkezet ilyenkor újra rendeződik, az ionos anyag memóriája törlődik.
Ez miatt nincs adatunk a Holdképzési időszakot megelőző Földtörténésekről, a korai ionos
anyag szerveződési állapotairól. A későbbi időszakban is több olyan földtörténeti korszak van,
amelyből az üledékek hiányoznak. Ilyen alkalommal, valószínűen sokkal nagyobb
energiaszintű rendszerektől kaptunk nemlineáris találatot, amelykor a változás szele a laza
kötésű anyagot a csillagokig repítette. Az ilyen nagy robbanások szintén maga hőfejlődést
okoztak, és ez néha évezredekig is eltartott. A felszíni rétegeknek ekkor ismét törlődött a
memóriájuk, a biológiai órák újra indultak. A nagyobb mélységben lévő anyagok a nagyobb
változáskor szintén magasabbra emelkedett a hőmérsékletük, így ezek későbbi felgyűrődése
során nem kaphatunk a korábbi eseményekre utaló használható adatot. Mindig akad azonban
olyan betemetett anyag, a világ valamelyik eldugott zugában, amelyet a rárakódott és
erősebben letapadt üledék, vagy a tengeri iszap mélye megvédett a túlzott felmelegedéstől és
változástól. Csakhogy ezeket a helyeket nehezen találjuk, és sokra, az események elmúlásakor
vastag új üledék rakódott. Jáván és Grönlandon, és a tenger mélyén is maradhattak be nem,
vagy csak vékony rétegekkel betakart, viszonylag éppen megőrződött foszíliák, de a régi
üledékek többsége, betakaródott, megváltozott.
A fenti események miatt, a Föld becsült korát csak fenntartással szabad kezelni, valószínűen a
meghatározott kornál jóval idősebb. Ha a holdfejlődési időprogramot vesszük alapul, és a
bolygónk kialakult átlagos sűrűségét, valószínűbben pontosabb kormeghatározást kaphatunk
az eredendő időre. E becslés alapján a Föld korát legalább 10 és 15 milliárd év körülire
taksálhatjuk, de e közös mezőben számos mennyiségű, sokkal régebben az életáramlást más
mezőben kezdő nagyon öreg, szinte kortalan, akár az örökkévalóságtól változó
részecskeanyag is található.
A bolygók és a Nap kormeghatározásával is baj van. Ha megértjük, hogy az üreges
gázgömbként születő holdak nemlineáris eseményekkel történő feltöltődése milyen
eseményrend szerint működik, fel kell ismerni, hogy a kormeghatározások téves
eredményeket adtak. A Holdról hozott minta szerint azon 5 és 6 milliárd éves
anyagszemcséket találtak. Valójában semmi meglepő nincs abban, hogy a felszínből vett
mintákban a hold koránál idősebb anyag került elő, hiszen a kozmikus anyagkeveredés
szabályai szerint ez természetes, a felszínre becsapódó anyag bármennyi idős lehet, és annak a
pora is öreg lehet. De ha a becsapódások magas hőmérsékletet eredményeztek, akkor ott is
törlődni kellett a jövevényanyag biológiai órájának, és ráadásul a más, hidegebb körülmények
között a fejlődés is lassabb lehetett. Az idős anyagszemcse bármely más öregebb rendszerből,
vagy meteoritből akár lassú gravitációs ülepedéssel is a Holdra kerülhetett. Még az esetben
sem lehetne okunk meglepődni, ha ez egy holdvulkán mélyéből előkerülő anyag adná az
eredményt, hiszen akár sokkal idősebb korú csillagmaradványa is oda kerülhetett. Az anyag
sűrűsödése, azonban a kozmikus ciklusok rendjének és ritmusának a megismerése alapján
jobban számítható, amely egyeztethető egy anyagfejlődési folyamattal. A hold sűrűségéből
meghatározható, hogy milyen gyakran érték a Holdat nagyobb téresemények, és ebből
kiszámítható, hogy mennyi idő kellett átlagosan a jelenlegi sűrűség eléréséhez. Könnyen
lehetséges, hogy ez tízmilliárd évekre tehető, amely esetben a holdat szülő Föld kora sokkal
idősebbre becsülhető. A számítások ellenőrizhetők a bolygók nemzedékváltásai alapján is, és
a Szülőtől való eltávolodás is alkalmas a nemiségtől is függő kormeghatározásra. A
Napcsalád bolygókból és holdakból álló leszármazottai, mint mezők és nemzedékek
eltávolodása a szülőtől átlagolható, és a csillagok fejlődési útjához hasonló rendszerbe
sorolható. Ezekből az adatokból megismerhető, hogy mennyi az átlagos távolodás, és hogy a
lineáris, és a nemlineáris időszakokban ez miképpen módosul. A kozmosz legmegbízhatóbb
szabálya az arányosság, amely kellő támpontot adhat a Földi években is kiszámítható
kormeghatározásokhoz. Ezt a számítási lehetőséget hagyjuk meg a csillagászoknak, amelyek
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közül valószínűen találhatunk olyanokat, akik a felismert távolodást már kiszámították, de
valamely ok miatt nem publikálták.
Fogadjuk el feltételezésként, hogy a Hold jelenlegi állapotának az eléréséhez legalább 6
milliárd év volt szükséges. Ha mértékletesebbek vagyunk és a hivatalos 4.5 milliárd évet
vesszük alapul, akkor is szembeszökő ellenmondás észlelhető a Föld szülői mivolta, a kora és
az ezzel összefüggő tömege szerinti állapotával. A Föld mindenképpen sokkal idősebb, mint
amennyinek beállították. Ha a Hold 4-5 milliárd éves, akkor a Föld már legalább 10-15
milliárd évesre tehető, azaz a fiatal, serdülőkorú leánynak tekinthető holdnál minimum 3szor
idősebb. Ha az idősebb bolygótestvér, a Jupiter legnagyobb leányaihoz viszonyítjuk, azok
közül csak kettő nagyobb tömegű, és vélhetően idősebb. A Föld valószínűen túl korán esett
teherbe, nagyon fiatalon elvesztette a leányságát. Ez nem jelenti, hogy a Jupiternek nincsenek
idősebb holdjai, de ezek férfiúi forgási eredővel már sokkal gyorsabban távolodva messzebb
kerültek az anyjuktól. A Hold méretéhez közel álló napunokák hasonló távolságra vannak az
anyjuktól, 380-400 ezer Km-re, sőt még többre. Minél nagyobb a tömegűk, a távolságuk
ennek megfelelően nő, de mivel ezek csak analóg egyedi mezők, nem szükségszerű, hogy
pontosan azonos tömeg és forgás (nemiség) eredőjűek legyenek. A statisztika egy közelítő
becslést ad, nem lévén a holdhoz hasonló tömegű/korú unokában megismerhető nagy
választék. Tény, hogy az idősebb bolygók már a Földnél is előrébb járnak a csillaggá válás
útján, a Jupiterben a hidrogénnél könnyebb, kisebb sűrűségű magreakciók már beindultak.
Ha a Föld háromszor olyan idős, mint a Hold, akkor már legalább 15 milliárd éves. Átlagoljuk
e kort a tudományos alapon kapott eredménnyel és nézzük meg, hogy az átlagosnak
tekinthető 10 milliárd év alatt hány nagyobb esemény érhette.
A galaxis körül már legalább 40 keringést végzett, amelyben legalább 160 igen nagy
eseményritmus nagy időléptetéseit túlélte. Az emberi élethez viszonyítva, mint bolygó 40
éves, amely 160 évszakot élt meg. Ha a galaxis körüli keringés 12 apostol (gömbhalmaz)
befolyására gondolunk, akkor 40 x 12 hónapot élt meg.
Ha a felmenői nagyév eseményritmusára figyelünk, akkor legalább hatezer nagyévet élt meg,
amelyben a nagyi körüli felmenők határrétegeit már több mint nyolcvanezerszer keresztezte.
Ha a Nap testvéreinek a ciklusaira figyelünk, amelyeket 6000 évente keresztezünk, fel kell
ismernünk, hogy már többszázezer nemlineáris esemény érhette.
A Földet, miként a vele együtt keringő Holdat ezek az események töltötték fel, látták el a
szükséges energiával, ezek töltötték a kezdetben üreges gömböt, egyre több anyaggal és
tudással.
Nagy annak a valószínűsége, hogy a Hold születése előtt a Földön akár fejlett civilizáció is
megtelepedhetett, mint ahogy a Vénusz, a fogantatása előtt szintén átmeneti otthont
nyújthatott. A nagyobb ciklusok is rendszeresen ismétlődnek, meghatározható program szerint
folyik az evolúció. Lehetséges, hogy a bolygók a periodikus fejlődés során minden
nagyperiódus végén egy holdeseménnyel gazdagodnak. Ez esetben feltételezhető, hogy a Föld
a 2. Vagy a 3. Ciklusa végén jár, és a nagyobb rendszer kereszteződésében már várja a
randevú.
Az értelmes élet nagyon sokszor kialakulhatott e rendszerben, és nemcsak elszaporodhatott,
hanem felismerhette a tér és a Természet kialakult evolúciós szabályait. Az ionos anyagnál
kevésbé szimmetrikus, kicsi azonosságú, laza kötéskapcsolatú kovalens elektronszerveződésű
élő rendszernek nem sok jövője van. Ha nem hagyja el idejében a felismerhető rendszer
szerint várható események színhelyét, a nemlineáris téreseményekkor megváltozó
körülményeket valószínűen nem fogja elviselni. A mi bonyolultságú szerveződésünk
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életlehetősége a periódus végével lejár. Ha el-jő az idő, a fehérje alapú szerveződés felbomlik,
megszűnik, és átadja az evolúció színpadát a nagyobb bonyolultságba épülhető utódainak.
A kialakult fejlett élet rendszeresen letelepülhetett a védettebb szférákba, az üreges Föld és a
tenger védelmébe, valamint a megfelelő technikai fejlettség elérésekor a bolygón kívüli
szférákba, vagy és az éppen életnek alkalmas körülményeket kialakító környezeti bolygókra.
A nagyobb energiaszintű és megtermékenyítő nemlineáris események előtt minden bolygónak
volt vizes korszaka, a bolygókon a fehérje alapú élethez szükséges biológiai környezet, a
bioszféra többször is kialakulhatott. Az ember, mint a bolygólényeket kihasználó
hegemóniára törekvő lény, a bolygók vírusa, mezőről mezőre, bolygóról bolygóra telepítette
az átmentett korábbi populációit.
A Földön már többször kifejlődött az intelligens élet, de ez szakaszosan az evolúció
ritmusában vagy megsemmisült, vagy kitelepült. A Föld és környezete nemcsak az ember
nevű fajt, genetikai állományt tartja el, hanem az általunk ismert, ,,fejletlenebb,, élővilágon
kívül nálunk fejlettebb társadalmi tudattal rendelkező változólényeknek,
részecskekolóniáknak is átmeneti életszférát nyújthatott.
Lehetséges, hogy a csillagok, mint lények, csak a galaxisok részecskéiként létezhetnek. A
galaxisok egy magasabb energiaszintű önálló populációt alkotnak, és ezek felett is egyre
magasabb szerveződési szintű galaxis halmazok, szuperhalmazok analóg élőrendszereket
alkotnak. Ha így van (és ezt már nem lehet kétségbe vonni), akkor a nagyobb szintek is
önálló, többre képes bonyolult élő lényeknek tekinthetők, amelyeknek minden szinten meg
vannak a maguk vírusai, és az életüket segítő, gátló külső és belső kölcsönhatásai. Talán csak
annyi más a magasabb energiaszinteken, hogy az érzékelési szint is arányos a galaxis mezők a
csillagszintű részecskéikkel. A nagyobb energiaszintű mezők, egy arányos életszerű
folyamatban változó élőrendszert képeznek. E rendszereken kívül és belül is hasonló
környezet van, de a külső környezet tulajdonságokat folyamatosan módosító energiaszintje
sokkal nagyobb, bár a szerencsénkre ritkábban változtat.

Az anyag és életszerveződések energiától is függő periodikus fejlődési ritmusai
Miképpen az emberi szervezetben, a szimbiózisban működő alszerveződéseknél programozott
sejthalál biztosítja a szervezet sejtjeinek a megújulási lehetőségét, hasonló mechanizmus
gondoskodik a nagyobb energiaszintű mezők megújulási lehetőségéről. Ha a szervezetben
valamely sejt elöregedik, káoszba fordulása előtt impulzus katasztrófába kerül és lebomlik és
újjászerveződik. A sejt lebomlása rendezettebb állapotban történő újjászületésnek tekinthető.
Bolygószinten hasonló, analóg önszabályozó mechanizmus gondoskodik a szerveződés
megújulásáról. Két viszonylag hasonló folyamat képez egymástól eltérő periódust. Az egyik
egy könnyen megérthető szaporodási folyamat, amely valamennyi energiaszinten analóg
rendszerben működik. Ha az atomi mezőket egy részecske társadalomként képzeljük el,
akkor megérthető, hogy az elektronok és a protonok a társadalom lakói, a neutronok pedig a
kormányzatot képviselik. Két hasonló, analóg rendszerrel igyekszik az író szemléltetni a
szerveződési egyezőséget.
A könnyebb megértés céljából figyeljünk először egy bolygónyi mező határfelületeire. A
bolygóba beérkező forgó töltések a nagyobb sűrűségű felületek porózus vagy víz felületében
elnyelődnek, vagy impulzusba kerülve apróbbra töredeznek és szétszóródnak. A nagyobb
sebességű neutrális töltések, vagy impulzusba kerülve szétforgácsolódnak, és a tér minden
irányába szétspriccelnek, vagy ha elég rugalmasak, visszapattannak a sűrű felületekről. A
sűrűbb felszínt elérő részecskék egy része mindenképpen visszaverődik, mégpedig többnyire
olyan ritmusban amilyen ritmusban a felszín felé közelednek a részecskemezők. Az egyszerre,
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azonos időben és hasonló lendülettel visszaverődő részecskék a felszín felett ekvipotenciális,
azaz gömbszerűen körkörösen egyenlő lendületű részecskefelhőként a felszíntől távolodó
részecskefelületet képeznek. Ahol a lefelé haladó részecskefelületek azonos ritmusú felfelé
igyekvő részecskékkel találkoznak, ott egyenlőség, lendület szimmetria és ezért neutron
állapot, neutron határfelület alakul ki. Ez bizony patthelyzet, amely rétegeknél az egymással
szemben haladó részecskehullámok egymáson torlódnak, és a torlódás szabályai szerint
lamináris oldalirányú eláramlás alakul ki. Ha a részecskék a Föld tömegközpontja felé,
radiális irányába repülnének be vagy ki, akkor a lamináris eláramlás az ütközési ponttól
körkörös síkon minden irányba megindulna, kalamajka keletkezne, rendezetlenség. A
mezőkben egyesülő új részecske párok, a protonokból és az elektronokból szerveződő
neutronok azonban együttes erővel (közös lendülettel) megszökhetnek a mezőkből, de a
kezdeti lendületük és a töltésmaradványuk által meghatározott füzércsatornára terelődve
élhetik az életük. Ezek a füzércsatornák, a mezők pólusától, pólusáig tartó fluxus-pályáknak
tekinthetők, amelyeken a neutronok szinte folytatólagosan nagy sebességgel áramlanak. A
déli pólusnál kilépők az északi pólus felé, az északin kilépők a déli pólus felé. A mezők körül
az ilyen elektromágneses csatornák a neutron frissházasok, családok életcsatornái. A
részecskék sebessége és bioritmusa a tömeghez kötött. Nagyon kicsi neutronok esetén nagyon
gyors életritmus és nagy áramlási sebesség alakulhat ki. Az egymást követő védő, vándor
részecskék között időrésnek, hatásrésnek nevezhető hézag található, amely lehetőséget ad a
mező elhagyására, vagy bejutásra, a hézagra találó nagyobb lendületű részecskéknek. A
nagyobb sebességgel és megfelelő ritmussal a védő neutronok között emigráló szökevények,
ha merőleges irányban áramlanak az ekvipotenciális (körkörös) határfelületekhez képest,
akkor a leghosszabb az útidő a védők közötti átjutásra. Azonban a kijutók lendülete sem
végtelen, őket is akadályozza a környező csillagpor, mint fékező közeg, amely miatt a
lendületi energia csökkenésével a mezőtől távolodás x távolságra abbamarad. A mezőből
kijutva a környezet által fékezett részecskék nemcsak radiális irányban fékeződnek, hanem a
kezdetben a mezővel együttforgásuk is csökken, egyre jobban lemaradnak a forgásból.
A természet úgy oldotta meg a kérdést, hogy a forgó mezőknél sem a kifelé, sem a befelé
hatolók nem radiális irányban áramlanak, hanem egy íves, spirál pálya mentén. Ezt az íves
pályát a mező forgása alakítja ki, ezért az olyan impulzus katasztrófát szenvedett mezők,
amelyeknek a forgása jelentősen lecsökkent, (lásd a Vénusz), nem tud felépíteni egy irányba
áramló, a bolygó köré tekeredő mágneses védőmezőt, amely miatt a belső tere a behatoló
részecskék ellen védtelenné vált. Az energiatöbblet, amely a földnél megszűrve a bioszférát
építi fel, a Vénuszon csak haszontalan hőt termel, gyors változásban álló, gáznemű ionos
anyagszerveződést. Moetrius anyagszerveződési ábrája ez alapján készült. Lásd most egyszerűsített
ábrázolásban. Az időspirál: 40. ábra.
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A befelé haladók azért kényszerülnek íves pályákra, mert a Föld forgásával együtt keringő, a
határrétegekben sodródó részecskeanyag folyamatosan kerületi irányú erőt ad át, amely miatt
a beáramló részecskehullámok a Bolygó forgási irányába terelődve megcsavarodnak. A
kiáramlók hasonló okok miatt szintén megcsavarodnak, mert a mezőkből kifelé áramló
anyagot fékezi a környezeti közeg. A mezővel együttforgó, a belső határrétegeken átevickélt
részecskeanyag, neutrongáz, ahogy távolodik, a környezet fékezése miatt a forgásában egyre
jobban lemarad a mezőtől. Ebből képződik az időspirál, a mezőknél elsősorban a
spirálgalaxisoknál, és a Szaturnusznál is már megfigyelhető látványos részecskeuszály.
A körökkel rajzolt ekvipotenciális határfelületek neutrális ütközőzónák, amelyeken
lendületegyenlőség alakulhat ki a be és kifelé igyekvő részecskék között. Az itt megtorpanó,
lendületet vesztő részecskéket a mágneses füzércsatornákon nagy sebességgel a pólusok
között be és kiáramló neutronok eltalálják, (szétválasztják a neutron párokat) amely miatt
pörgésbe jönnek, és különálló, ellenkező nemű, forgó egyedekké, töltötté válnak. A saját
perdületre kényszerített, megszédített részecskék a füzérpályák (töltéscsatornák) körül spirál
alakban keringve bevezetődnek a mező valamely pólusába. Az ütközéstől felbontott, szétvert
neutronpár, ismét két különálló egyeddé, az egyik irányban forgók protonná, a másik irányban
forgók elektronokká válnak, és a neutronhéj két oldalán a neutronáramlás irányától függő
irányban begördülnek a bolygóba. Ha bármilyen energiaszinten lévő, proton többletű, (balra
forgó aminosav többlettel rendelkező) örvényes mezőt a külső térből nagyobb lendülettel
érkező, nem teljesen neutrális, elektronokban bővelkedő részecske talál el, balra forgó
mezőcske neutrálisabbá, stabilabbá válik. A beépüléstől nő a mező részecske sűrűsége, amely
miatt egy szinttel, a keringési tömegközpont felé eső rétegbe közeledhet. Ha túl nagy lett a
találat, és a tömeg növekedése helyett nagy impulzusban a proton elektron együttes kisebb
tömegűvé vált, szétsugárzódott vagy annihillálódott, azaz kisebb részecskékre bomlott, akkor
a sűrűségük csökkenése miatt vissza kell lépniük a fejlődésben. Ilyenkor lebomlanak, és
néhány határréteggel magasabb szférákba, (a múltbeli állapotok közé kerülhetnek).
Elképzelhető, hogy a sűrűségen kívül a forgásiránynak, és ezzel a töltésnek is szerepe van abban, hogy
a részecske a közeli vagy a távolabbi határrétegbe kerüljön.

A mező tömegközpontja (radiális) irányba haladó külső, kölcsönhatásba került részecskék a
mezővel együttforgó spirál által terelve szintén megcsavarodó alakban részben lamináris
áramlássá módosul, és bevezetődik a szűkülő spirálon a mezőbe. A spirálon azonos
lendülettel és éppen szemben ütköző részecskék neutronhéjakat képeznek, amelyek mint a
káposzta levelei védik a merőleges irányban érkező nagy energiájú részecskéktől a mezőt. Az
ilyen spirál szerkezetnek az a lényege, hogy szinte minden kölcsönhatóképes részecske,
amelynek az útjába esik a mező, megpördül és töltötté válva a neutronhéjak, spirál alakban
felcsavarodott levelek között lamináris irányú áramlásba terelődik. Ez igen hatékony módja a
lendülettel érkező neutronok befogásának, mert a spirál szerkezetben impulzusba kerülő
neutronok szinte azonnal megpördülnek és töltött részecskékre, tápláló energiára, protonra és
elektronra bomlanak. A bolygókat az így megszerzett töltések táplálják. A spirálok domború
oldala a bevezető határréteg, míg a homorú oldala a védettebb, a mezőből kivezető
részecskepálya.
A különböző energiaszintű határrétegek neutronhéjakkal vannak egymástól elválasztva,
amelyek között szabadabban áramlik a részecskeanyag, azaz itt élik az életüket az atomi
periódusos rendszer alacsonyabb energiaszintű részecskemezői. A bolygók külső rétegében a
hidrogénzónán túl az atomi rendszernél kisebb energiaszintű részecskemezők életzónája
található. A Hidrogénzóna alatt kevésbé stabil keverékek, majd a 25 % (vagy ennél is
magasabb arányú) hélium, neutrálisabb életszféra biztosítja a légkör felső határát. A magas
héliumtartalmú övezet nagy impulzus sűrűségű határrétegeknek tekinthető, amelyen a
lamináris irányban a bolygó körül áramló anyag és az időspirálon áramló anyag
ritmusazonossága magas. Feltételezhető, hogy e réteg alsó határán lítium, berillium, bór és
ezek kevésbé stabil szerveződései képződnek.

153

Gondoljuk át az előbbieket egy kisebb energiaszinten, az atomi szervezettségű család, vagy
társadalom szerveződés aspektusából. Tételezzük fel, hogy az atom egy társadalmi
szerveződés, amelyben a gazdagabbak a társadalom vezetői a neutron családok, a proton
leányaikkal és az elektron fiaikkal egy az elektronoknál kisebb energiaszintű népességen
uralkodnak.
A bolygó körüli ekvipotenciális felületeken rétegről rétegre sodródik az anyag a bolygó
spirálján a tömegközpont felé, miközben egyre nagyobb sűrűségbe épül. A neutronhéjak
között a periódusos rendszer tulajdonságai szerint fejlődik az anyag. Minden nemlineáris
találat, amely az itt fejlődő atomnyi társadalmat, mezőcskéket éri egy neutron, egy új pár
beépülését eredményezi, amely miatt a létszám és a tömeg nő. A beépülő alkalmazkodásától
és azonosságától függően, ha simulékony, a mező belső áramlását segítő kedvező irányba
forog a jövevénycsalád, a beépülés sikeres lehet, ha alkalmazkodnak a helyi szokásokhoz,
befogadásra lelnek. Ilyen esetben neutrontöbblet alakul ki, de a mező a beépülővel esetleg
még stabilabbá is válhat, ha korábban elvesztette egy hasonló stabilitást jelentő oszlopos
tagját). Más történik azonban akkor, ha a mező forgási irányával szemben érkező, nagy
vehemenciával jövő újgazdag a jövevény. Az ellenkező forgásirány, a tulajdonsági másság
ellentétet szül, és feszültséget erősít, amely miatt megosztódhat a társadalom. A beérkező
(energia), a magszerkezet (társadalmi vezetés), a rendszer stabilitásától, geometriai alakjától
(kiegyensúlyozottság, egyenlő erőviszonyok, szimmetria) függően neutron többletként, vagy
kilökődő proton gyermekként (a mező holdjaként), a külső rétegbe kerülő kisebb sűrűségű
elektronnal a mező tömegét gyarapítja. A proton vagy neutron többlettel (energia vagyonnal)
növekedő részecskecsalád a periódusos rendszerben (hierarchia) a fejlettségben is előre lép. A
megfogant kis részecskehold, olyan egyedi speciális keveréket és tudást képez, amellyel a
mező tudása és tömegeredője, a szellemi információs és energia vagyona nagyobb lesz. A
mezők gyarapodása azonban nem csak a nagyobb tömegű energiaadag beérkezésekor a kis
hold keletkezésével történik. Ez az esemény csak egy olyan nagyobb energiaszintű
változásnak, nemlineáris eseménynek tekintendő, amelykor nagyobb egységben, nagyobb
ritmusban érkezik be a kis mezőbe az információs-energia adag. A mezőcske a nemlineáris
események közötti változása, anyagcseréje eközben folyamatosan lineárisan folytatódott, azaz
az elektronnál eggyel kisebb energiaszinten folyamatosan anyagcserét folytatott. A tanultak
alapján okkal feltételezhető, hogy az alacsonyabb energiaszinten hasonló analóg folyamat
játszódik le. A nagyobb mezők kisebb energiaszintű alszerveződései, a részecskemezők
információs tulajdonságú részecskékkel folyamatosan töltődnek az életük során, amelytől
testben és lélekben gyarapodnak, az öreg korukra megokosodnak. A dualitásnál leírt időritmus
az alacsonyabb energiaszinteken történő nemlineáris események a rendszeridő percenését
keltik, amelyben a magasabb energiaszinten bekövetkező esemény üti az óra ritmusát. Ezzel
az író arra kíván utalni, hogy az Univerzumban kifejlődött rendszer minden szintjén hasonló,
analóg folyamatok működtetik az életet, a változást. Az energiaszint egyben tömeg és
információs energiaszint jelző, amely rendkívül arányos rendszert képez. A nagyon kicsi
energiaszintű rendszerek nagyon gyorsan változó analóg folyamatban élnek, mint a nagyobb
rendszerek. A kicsi részecskékből épülnek fel a nagyobb rendszerek, azokból még nagyobbak,
és így tovább a végtelen fraktálrendszer alulról épülő piramisaiban.
Ha az atomi szintű mezők fejlődése végigmegy egy periódus soron, Moetrius által rajzolt
spirálon egy kört befut, akkor a neutrális (nemesgáz) rétegtől a következő neutrális
(nemesgáz) rétegig ér. Itt nagyobb nemlineáris esemény, az óra váltása várható. Fontos
felfigyelni arra a ritmusra, hogy az egy perióduson belül a fejlődő mezők energiaszintje
analóg rend szerint változik. Az atomi energiaszintű S, azaz a gömb-centrikus elektronfelhő
szerveződési állapotban lévő mezők, Pl. a hidrogén és a vele egy oszlopban alatta lévő
alkálifémek a periódus kezdetén egy nagyobb nemlineáris esemény után vannak, a
megnyugvás és a normalizáció fázisában, amely felhúzta a mező óráját, feltöltötte a mező
energiatárát. A mezőben energiabőség (elektrontöbblet) van, amely miatt mindenki bőkezű
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lehet, a kicsinyes marakodásnak vége. Ez az aranykor időszaka, a nagyobb szereteté, a
kiegyenlítettebb békekötési időszaké. Az ilyen energia-dús tulajdonságú (elektron és energia
többletű) mezők igen tetszenek az elektron hiányos (szegény) mezőknek, az energiából ők is
részesedni szeretnének.
A mezőkbe betelepülő migrálók egyre növelik a mező létszámát, és a saját szaporulattal
túlnépesedés alakul ki. Ha a szaporodás és a betelepülés üteme (aránya) meghaladja a beépülő
energia szint növekedését, (a betelepülők általában szegényebbek) akkor a túlnépesedéssel az
egy főre jutó energia értéke csökken. Ha a mező rosszul védekezik a betelepülő szegények
hullámaitól, vagy túl sok az energiavesztesége a kitelepülő és az energiájukat is elvivő
emigrálókkal, akkor a mező energiaszintje folyamatosan csökken. Az idő múlása során a
mező tulajdonságai változnak. Ha kezdetben még Kálium tulajdonságú volt a mező, és
gazdag, egy periódus végére érve a bróm állapotra elszegényedik. Ez a fejlődési időszak, a
mező lakóinál általános gyarapodást is eredményezhetett, de ez egyenlőtlen elosztása miatt a
többség a periódus végére elszegényedhet. A periódusos oszlopok végigjárása során az
energia csak lineárisan, kisebb egységekben pótlódik, amely miatt az egy főre (részecskére)
jutó energiaszint egyre csökken. Az elektronfelhő (a mező szegényei), ,,D,, felhőbe alakulása
a konszolidációs időszak, amelykor kiegyenlített energiaelosztás, keveredés, viszonylag
nyugodt részecskeélet, változás folyhat. A D mezős állapotban a mező részecskéi
megoszlanak, és az elektronok egy szimmetriasík, (csomósík) két (párt) oldalán keringenek. A
periódus szint végigjárása során egyre többfelé osztódik az energia, a szegények ismét
elkezdenek szegényedni, az elektronfelhőben a belső feszültség ismét növekedő stádiumba
kerül. Nézeteltérés támad. Az egyik csoport, (pártoskodók) savas akar lenni, a másik bázikus.
Az ellentét és a feszültség is növekszik. Az idő az alacsonyabb energiaszintű alszerveződések
szaporodása, elszegényedése gazdagodása mellett tovább percen. A mező tulajdonságai a
stabil állapotok között változik. A kalcium után a Titán keménysége, a vanádium és a króm
valamint a vas megbízható álhatossága felé. A mezők állapota, tulajdonsági eredője tovább
módosul. Az átmeneti fémek oszlopainak a végigfejlődése után a mezők a valódi fémek
állapotába kerülnek, amely során nő az elektron vezetőképességük. Az elektron vezetés
erősödése a mező szegényedését jelenti, azaz az egyre nagyobb fogékonyságot, az energiát
hozó elektronok befogadására. A villamosan egyre jobb vezetőképességű elemek egyre
könnyebben vesznek fel és adnak le elektront, (szegény részecskéket) a szegények vándorlása
az energiahiány periodikus ismétlődését vetíti elő. Az egy főre jutó energia további
csökkenésével a mezők a ,,P,, elektronszerkezetű állapotba kerülnek, amelyben az energia
(elektron) hiány már kezd krónikussá válni. Az energiahiányos időszakban nagy a feszültség a
mező (főleg a szegény) részecskéi között, a korábbi tartalékokat és a megtermelt energiát a
túlszaporodás miatt már nagyon sokfelé kell osztani. A szegénység általánossá válik, egymás
közötti cserebere erősödik, de hozzáadott érték, a mező szintjén energia (elektron) növekmény
nem keletkezik. Ez az energiaválság állapota, a pártosodás kezdődik, több szimmetriasík,
(csomósík) köré megoszlanak a kis mező lakói. Az ilyen energiaínséges állapotban, amelykor
kívülről nem rakódik többlet a mezőre, a szolgáltatásokkal lényegében belső energiaáramlás
erősödik fel. Az energia körbeadása, (homoklapátolás körbe) nem növeli a belső energiát, bár
az elosztást segíti, de ez is munka, amely energia veszteséggel jár. A folyamat
következményeként a szegénység tovább nő. Ez azonban csak tovább osztja az energiát, és
miközben egyre nagyobb sebességgel áramlanak a mező lakói, az energiaválság totálissá
válik. Az egyre nagyobb lendületre kapcsolódó elektronok egyre elszántabb kísérleteket
tesznek az energia és vagyonszerzésre, a megélhetés biztosítására. A merészebbek távolabbi
határrétegbe is bemerészkednek, az elektronpályák egyre jobban megnyúlnak. Az elkóborló
elektronok, mint hírvivő feromonok szomszéd atomi mezőkkel tudatják a mező egyedi
állapotát. A szegénység miatt a mező körül keringő elektronok (a hitelezőknek) lekötődnek,
elfogynak, amely miatt a mező aurája, légköre kitisztul. Az elektronoktól (szegényektől)
letisztult mező egyre aszimmetrikusabb tulajdonságúvá, valószínűen látszatgazdaggá,
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egyedivé, nőiessé és megtermékenyítésre fogékonnyá válik. A mezőt addig védő, spirálban
letapadó elektronfelhő kinyílása miatt az elszegényedett mező energiapazarlóvá válik. A
menyecske nemcsak kacérkodik, hanem tékozlóan szórja a megmaradt energiáját. Az energia
(elektron) hiány miatt egyedi tulajdonságúvá vált mező, egyre vonzóbbá válik az
energiatöbblettel rendelkező környezeti nagyobb mezőknek, amelyek ekkor az adományaikkal
a szép dámát elkápráztatják, és az üstökös magjaikkal megtermékenyítik.
Nézzük egy kicsit más aspektusból a folyamatot, amely az élet és az idő rugója:
A folyamat úgy is lefordítható, hogy a periódus végigjárása a mezőkben változó energiaciklus
hullámzását írja le. A következő ábrán Moetrius berajzolja a szinusz hullámra a periódus
oszlopainak a helyzetét. A mező kilengése, az amplitúdója, a szegénység, az energiaválság
növekedése felé egyre nagyobbá válik, mígnem egyre jobban beleér egy szomszédos nagyobb
keringési rendszerbe. A beleérésnek az lesz a következménye, hogy összeütközik a nagyobb
rendszer külső határfelületén keringő kisebb sűrűségű mezővel, amely nemlineáris
eseményként nemcsak megtermékenyíti, hanem energiával is ellátja a mezőt. Az
energiaátadás egy nagyobb egységben (gazdag mező befogadásával) kapott részecske találat
során történik, amelytől nagy elektronsűrűség, gázburok alakul ki. Ez az, az állapot, amelyet a
mező terhességének tudunk, ezért a mező vonzása kifelé lecsökken, semlegessé válik. A
nemlineáris találatkor beépülő energiaadag felhúzza a mező óráját, energiakölcsönt kap. A
becsapódó és a mezőből szétszóródó részecskék sűrű gázfüggönnyel veszik körül a mezőt,
amelytől az energia elszökése megnehezül, de lineárisan a környezetből érkező energia a
gázburokban fejlődő kis hold részére befogódik. A neutrális állapotban a mező a fejlődési
időspirálon haladva mindig a nagyobb keringési rendszer egy határfelületéhez ér, amelykor a
határfelületet képező neutron füzéren gyorsan áramló közös tömegbe szerveződött neutronok
a megtermékenyítést elvégzik. Tehát amikor a mezőcske nagyobb rendszer tömegközpontja
felé haladva eléri a következő neutronokból álló határfelületet, keringési pályát, a találat
bekövetkezik és az energiaszint a mezőcskében ismét megemelkedik.
Az alábbi 41. ábra a periódusos rendszer egy periódusszintjén bekövetkező időléptető eseményeket,
nemlineáris találatokat ábrázolja: Az átlagos együttműködési és azonossági eredő változása
A nagyobb rendszer határfelületének az
elérésekor nagyobb energiaszintű
nemlineáris esemény felhúzza a mező
óráját, megtermékenyíti és feltölti
energiával.
Átlagos energiaszint

Az elemek eredő tulajdonságát a kisebb energiaszinten
bekövetkező nemlineáris események módosítják. A
kisebb energiaszintű rendszerek beépülő részecskéi
növelik a tudás és tömegszintet. Minden beépülés
energiaszint növelő. Ez látszik a felfelé csúcsosodó
grafikonnál. A periódus végén nagyobb határfelületet
keresztez a mező, amely az energiáját feltölti.

Az S mező

a D mező a konszolidáció időszaka

A P mező, energiahiány

Sikeres keveredés, azonos célirány, egymás felé áramlás, jó együttműködés, romló azonosság és együttműködés!

Az elektronfelhőnek, a szegények mezőjének az alakmódosulása az elemi rendszerek
fejlődésében. A módosulás a mezőben az energiaszint és az azonosság változása mellett a
feszültség növekedését is és a működési tér, a kiaknázott terület kiterjesztését is szemlélteti. A
periódus végére a tér ellentétekkel és egymással együttműködésre képtelen, eltérővé fejlődött
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részecskékkel telik fel. Az F mezőállapot csak az alsó, a 6 periódus 3. oszlopa, az újabb
energiaválság elmélyülése után kezdődik el. Az 58-as rendszámú elemtől, a 140 tömegszám
felett a mező energiájának a többsége a magban, a 140 gazdag nukleon között oszlik meg. A
mező határvidékén élő szegény elektronok között a feszültség magas szintre kerül. Egyre
gyorsabban és egyre távolabb kell elmenni, az időegység alatt mind kevesebb csökkenő
mindennapiért. Nemsokára jobb alternatívára lelnek, és egy új, és másik fejlődő rétegben
kevesebb energia elvétele mellett könnyebb élet reményében elhagyják a melegfúzióssá és
felbomlóvá váló családot.

42. ábra:

Az elektronfelhő f állapotában a feszültség már nagyon nagy, az anyag
ilyenkor elfolyósodik, majd a közösségek felbomlása során elgázosodik.
A szervezetlenség és a kaotikus állapotok egyre nőnek, a zűrzavar és a
törvénytelenség, (Nostradamus szavaival) a Nazarobin állapot, az
önmagukat a törvényen kívül helyezők sokasodnak. Ez egyaránt
vonatkozik a hatalomban csoportosuló, a pénz és tőketerrort, vagy
törvényterrort alkalmazó, önmagukat a törvényen felül helyezőkre, és a
jogból kiszorultak, a kisemmizett nincstelenné váltak, a kényszerterror
eszközéhez nyúló kisemmizettekre. A periódus végét lezáró eseménysor,
a makroevolúciós megosztódás megszűnteti a túldifferenciálódást.

A mezők energiájának a periodikus változása:
A következő ábrán a könnyebb megértés miatt a 4. Periódust mutatjuk be.
A táblázat a 3. Periódus végigjárása után bekövetkezett energiaválság végén, a neutronhéjra
kerülve egy energiafeltöltéssel kezdődik, amelykor a mező fejlettsége az argon szintre ért. A
gáznemű és a semleges állapot a nagyobb energiaszintű nemlineáris esemény következménye.
A neutronrészecskékből szerveződött megtermékenyítő jövevény feltölti a mezőt energiával
és a kicsapódó por és gázfelhő miatt az elektronhiány, (a mező körül keringő, az
energiavesztést meggátló, a külső energiát befogó (dolgozó) részecskék hiánya) megszűnik. A
mező a terhes állapotában semleges a külvilág felé. Ez a semlegesség valószínűen a
becsapódás következtében lecsökkenő forgás miatt alakul ki, amely szükséges a terhességhez,
mert a forgó mező neutronhéjakból álló határfelületeket épít, ez pedig nem kedvez a fejlődő
holdmagzatnak. Ez azt jelenti, hogy a holdképződést eredményező, a nemlineáris eseményt
keltő mező a forgásiránnyal szemben fog beérkezni, tehát igen nagy lesz az átadott kinetikai
energiája. Ez történt a Vénusznál is, amely ráadásul olyan nagy ellenlendületet kapott, hogy
retográd, azaz visszafelé forgó irányt vett fel. Ez a holdleválás után majd helyreáll, a
környezeti áramlás a normál irányba forgatja majd a terhességi lábadozásból felépülő
Vénuszt.
Az elektronokkal, a jobbkezes aminosavakkal kiegészült mező, a női, a balkezes aminosavak
állapota felé korábban eltolódott hormonegyensúlya áll helyre a forgás csökkenésével, amely
valószínűen szükséges feltétel, hogy a holdmagzat ki ne lökődjön. Az idegen test ellen
kilökődő anyag csökken, de ez megnöveli az anya-magzat védtelenségét is, pontosabban
nagyobb méretre terjeszti ki az aurát, a por és gázrészecskékből álló mezőt övező
gomolyfelhőt. Az emberi szervezetben hasonló analóg mechanizmus gondoskodik a magzat
fejlődés közbeni védelméről.
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43. ábra: Az egy részecskére jutó energiaszint változása a periódusos rendszer anyag és
életszerveződésében:

A görbe az egy főre jutó többlet energia
értékének a periódus sor végigfejlődése
alatti változását jelzi

Az idő múlása és a
részecsketömeg állapot változása

A két pontozott vízszintes vonal a neutrális határfelület, amelyek között lévő határréteg egy
periódus szintet jelképez. A határréteg változási és életszférának tekinthető. A két neutronsáv
között az energia lineárisan növekszik, de a szaporodás miatt az egy főre jutó energia
mennyisége csökken. Ez azt is jelenti, hogy a nagyobb mező energiaszintje is növekszik, de
az egyre több részecske lakója miatt a változás egyre gyorsabbra kényszerül. A ,,P,, mező az
elektronhiánytól egyre jobban megnyúlik, a nagy válság vége felé, a részecskék a tér minden
iránya felé próbálnak energiát begyűjteni. Az alsó nagyobb energiaszintű mező neutron
határfelületébe érve nemlineáris találat következik be, amely egyszerre bevitt nagyobb
részecskeadaggal megszűnteti a mező energia, elektron hiányát. A bróm szerveződési
állapotra (szintre) került atom energiaszintű részecske közösség elektronokkal, energiával
kiegészült átléphet a Kripton szerveződési stádiumba, és a mező körüli elektronfelhő újra
nyugodt, gömbszimmetrikus ,,S,, alakzatot vehet fel. Ez a feltöltődés egy új periódus kezdetét
is jelenti, a közösség fejlődése elérte az 5. Periódusnak megfelelő energiaszintet, szerveződési
állapotot. Az elektrontöbblet miatt ismét alkálifém tulajdonságot vehet fel, és rubídiummá
szerveződhet.
A kis mező fejlődése az 5. a 6. és a 7 Periódusban analóg energiahullámzás szerint
megismétlődik. A periódus sornak mindig neutronréteg elérése és nemlineáris találat miatti
feltöltődés a következménye.
Tételezzük fel, hogy az atomi mezők körül kialakuló, s, d, p és f elektronfelhő állapot, az
energia szint miatt változik. Ha a mezőben energiabőség van, a környezetben keringő
elektronok kényelmesen dolgoznak, és a legkevesebb energiával elérhető örvényes
áramlással, S alakú gömbfelhőben áramlanak. Ilyen állapotban volt eddig a Föld áramlási
rendszere, most már az alma alakzat, a P állapot végénél tartunk. Ha a konszolidáció
elkezdődik, tudomásul veszik, hogy többet kell dolgozni, ki kell menni a mező szélére és
begyűjteni a kóbor hírhozókat. A szerveződési (fejlődési sor) kezdetén még nem nagy az
energiahiány, amely miatt p elektronfelhő alakul ki. A periódusos rendszer első három
szintjének a végén, az energiaválság erősebb kialakulásakor a spirál külső, lassan áramló
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időfolyójában az elektron részecskék, egy szimmetriasík, de valójában a tömegközpont körül
egy fekvő vizesnyolcas alakzatban keringenek. Ez nemcsak a csomósík miatt tarthat
érdeklődésre figyelmet. Ez az, az áramlási alakzat, amelyben a gömbszerkezeti spirál után a
lehető legkevesebb energiával gyűjthetik be a környéken kószáló energiatartalmú eleséget. (A
planktont fogó haltenyésztő ilyen nyolcas alakban vezeti a hálót, amely így a nyolcas
közepére sodorja környéken található planktonokat). Ha az energiaválság nő, és nem elég a
befogott energia a felszaporodott népesség ellátásához, a szegény munkásokat, a vagyon
nélküli elektronokat nagyobb munkára fogják. A negyedik periódus nemlineáris eseménye
utáni energiabőség elmúlásakor, a Kalcium tulajdonsági eredő után, a keringés egyre nagyobb
körzetre, a négylevelű lóhere sziromirányába felé kiterjed, és D betűvel jelölt, két
csomósíkkal elválasztott, négyszirmú (levél) elektronfelhő, családi alakzatot vesz fel. Ez az
elektronfelhő is a mező közepére sodorja a kisebb energiaszintű (eleség) részecskéket, amely
a központban sokasodó népesség ellátásához szükséges. Ez a három alakzat ismétlődik
periodikusan egészen addig, amíg az energiaválság általános és krónikussá nem válik. A 6.
Periódus átmeneti energiabősége után a Lantán tulajdonságba szerveződő mezőben akkora
energiaválság és széthúzás tör ki, hogy a munkásokat vendégmunkásokként egyre távolabb
kényszerítik. Az F alakzatba szerveződő elektronfelhő szintén alkalmas a környezeti eleség
részecskék központba terelésére, de egyúttal jelzi, hogy most sokkal több energiát kell a
begyűjtéshez befektetni. Az energiagyűjtés sokkal nagyobb térre terjed ki. Az elektronfelhő
alakja egyben az irányítás csökkenését és a szabályok fellazulását is jelzi, amelyben a
pártütők már más irányban keresik a boldogulást. A feszültség a mezőben olyan nagyra
növekszik, hogy a 7 periódus végén a mezőben az általános válság után káosz tör ki, a mező
felrobban, vagy csak a keresők szétszéledése miatt felbomlik. A mezőből megmaradt mag, a
felrobbanás után tetszhalál állapotába kerül, a hajdani gazdagsága romjain elvegetál, de nem
fejlődik és kihűl.
A nagyobb mezőkben is folyamatos anyagcsere, részecskecsere, migráció be és kivándorlás
történik. Az állományváltozással a mezők tulajdonságai analóg módon, periodikusan
cserélődik, változik, Ha sok a betelepülő szegény, a mező is elszegényedhet, ha sok a
betelepülő gazdag, nem lesz aki süti a kenyeret. Minden mező egy természeti törvények
szerint működő nagy rendszer analóg részét képezi. Elvileg mindegy, hogy e rendszert Isten
vagy a Természet önszabályozóvá vált erői hozták létre, a lényeg hogy létrejött, felismerhető
és betartandó szabályai vannak, amely szerint működik. E rendszerben minden mező
egyszerre napja, és részecskéje is e rendszernek, amely kering az idősebb, nagyobb
energiaszintű mezők, a felmenői körül, és körülötte analóg módon keringenek az Ő
részecskéi. A keringési rendszerekben a saját részecskék a feltöltődés közben egyre távolabb
kerülnek a szülő mezőtől, míg az idegen részecskék egyre közelebb az idegen mezőkhöz.
Mindkét esemény ugyan azt a folyamatot kelti, amely az élet során történő eltávolodást
eredményezi. Az idegen információval feltelés egyre nagyobb másságot, taszítóerőt
kölcsönöz, amely a részecskemezők, a lények eltávolodását eredményezi a szülőtől. Mivel
minden irányban körös-körül nagyobb mezők találhatók, ezért a szülőtől távolodás egyben a
környezeti mezőkhöz történő közeledést is eredményez. A távolodás és a közeledés során az
idegenektől, a bevándorlóktól a mezők védekeznek, amelyeket megpróbálnak hatástalanítani,
vagy porrá zúzva az energiaszintjét alacsonyabbra, receszív, indomináns állapotra
kényszeríteni.
A védekezés egy kifejlődött, és a biológiai rendszereknél is felismert módja, a befolyásolás,
az ellentét csökkenése. A mezők felismerték, hogy a közeledő részecskéket meg lehet
szelídíteni, és ezzel a tömeget károkozás nélkül gyarapítani azzal, hogy növelik a saját
részecskearányukat a mezőben, a maguk javára billentve a vonzást vagy taszítást kiváltó
erőviszonyokat. Moetrius ezt a befolyásolást a csillagtéri mezők hidegháborújáról írt rövid
szakaszban ismerteti. E háborúnak azonban vannak melegebb szakaszi is, amelykor a

159

szükséges befolyás nem kielégítő, amelykor túl nagy idegentartalmú mezőcske közelít meg
egy nagyobb rendszert. Ha a ritmusazonossága nem megfelelő, a kis szögben a mezők körüli
neutronpályákat, határfelületeket metsző időspirálon gördülve kellemetlen pozíciókban
nemlineáris találat érheti. A rendszer arányossága pontos óraműként percenti az Univerzum és
a benne változó részecskék rendszeridejét, bioritmusát. E változásban a kis részecskék
rendszerideje nagyon gyorsan telik, ők arányosan kisebb távolságokban metszik a körülöttük
lévő kisebb rendszerek határfelületeit. Az ő ritmusuk ezért nagyon gyors. A neutron állapotú
részecske, ha nincs bezárva egy mező védett belsejébe, néhány perc alatt elbomlik. Az
elbomlás itt egy olyan időritmusnak és folyamatnak tekinthető, amikor a neutron proton
menyecskévé és elektron alkotóra bomlik. A bomlás közben kibocsátja azt az energiatöbbletet
eredményező részecskét, a hold gyermekét, amellyel több volt a tömege neutronként, mint
protonként és elektronként. Ezt a többletet lassan, a terhessége alatt, sokkal kisebb
energiaszintű energia adagokban szerezte. A többlet nem lett, az energia megmaradás itt is
érvényesül, csak sokkal kisebb energiaszinten, könnyebben bomló anyagokból beépítette
magába. A beépített anyagok gyorsabban bomló rendszeridejű kisebb energiaszintű analóg
rendszerek mezőcskék. Az ő idejük még gyorsabban ketyeg. Az elektron energiaszintű
fogyasztók esetleg másodpercenként 1 millió változást élnek át, az ő rendszeridejük ilyen
gyorsan percen. Az atomi szinten élők változása talán csak 100e/másodperc. Az ő egy napjuk
alatt a kisebb részecskék generációi nemzenek, születnek, fejlődnek, élnek, meghalnak. Az
atomi energiaszintek élőmezői hozzánk, vagy a mikroorganizmusokhoz is mérve hasonló
arányban változnak, míg az utóbbiak változása hozzánk képest olyan gyors ritmusú. Az
emberek és a Földi bioszféra lakóinak a változása, emberöltők, életszakaszok nagyon gyors,
ha a felettünk álló energiaszintű nagyobb rendszerhez, a bolygókhoz mérjük, de nagyon lassú,
ha a mikroorganizmusokhoz viszonyítjuk. A mi létünk a sokkal nagyobb energiaszinteket
felügyelő csillagok és galaxis-szintek lényeinek nem fontos. Ha Istennek tekintjük a többre
képesebb fennhatóságukat, akkor fel kell ismernünk, hogy az arányos nagyobb energiaszintű
rendszereknek a hozzájuk mérhető változásokra terjed ki a figyelmük.
A mezők lineáris életszakaszát, a bioritmusát az alszerveződéseik kisebb energiaszintjén
bekövetkező nemlineáris változások léptetik. A kisebb energiaszintű mezők a náluk nagyobb
idegen rendszerek felé közeledve sorra átlépik a nagyobb rendszer ekvipotenciális
határfelületeit. E felületeken a rendszer a rá jellemző hatóanyagokkal beoltja, az idegen mezőt
a saját hatóanyagihoz szoktatva immunizálja. Ez egy nemlineáris eseményként valósul meg,
amelykor a neutronmezők keringési sávjába ért idegent egy hozzá mérhető energiaszintű,
nagyobbrészt mező-azonos információ kombinációt tartalmazó részecske talál el. Minden
energiaszinten a neutronokat tartalmazó keringési sávok, a határfelületek elérése, átlépése
nemlineáris változást okoz. Mivel a keringési sávokban lévő nagyobb egységekbe
szerveződött mezők, a környezetből begyűjtötték a részecskéket, ezért e sávok felé, az
időspirál rés felé közeledés energiahiányos időszaknak számít. Tehát a két neutrális
hatásfelület között lévő határrétegek nem egyenletesen kitöltöttek energiával. A határrétegek
közelében nagyobb energiasűrűség, nagyobb részecskesűrűség található, amelyek között
részecskében szegény határréteg található. Mivel minden rendszer a kibocsátójával, a
szülőjével együtt kering egy nagyobb felmenői rendszer körül, törvényszerű, hogy a szülőtől
távolodva egyre nagyobb rendszerek neutron keringési zónáiba kerül. A Nap pályáján haladó
Föld a Nap körül dugóhúzóan spirálozva éppen úgy kering, mint az általunk töltésként ismert
befogott protonok, elektronok a Föld elektromágneses füzércsatornái, töltéspályái körül.
A Naptól, a szülőjüktől távolodó bolygók egymás után metszik a környező nagyobb
rendszerek neutrális keringési felületeit, amelyeken meghatározható időritmusban kisebb
nagyobb találatot kapnak. A találatok nemlineáris eseménysort, ugrásszerű fejlődést váltanak
ki, amelyekkor – meghatározott feltételek teljesülése esetén – a bolygó megtermékenyülhet,
hold gyermekek születhetnek. A Vénusz a Naptól távolodva az első jelentős nemlineáris
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eseményt éli éppen át, amelyből valószínűen egy hold fejlődik. A Föld már többször átélt
ilyen eseményt, amelyből egy nagy és egy kicsi holdja született. A Mars és a nagybolygók
egyre több határfelületet keresztek, amely miatt a koruknak és a naptól való távolságuknak
megfelelően egyre több holdgyermeknek adtak életet. Ez egyben azt is jelenti, hogy olyan
jelentős nemlineáris eseményeket vészeltek át, amelyek az addig kialakult életet és bioszférát
jelentősen megváltoztatták, alkalmanként eltörölték, és új evolúciós folyamat kezdődött.
Helyesebb azonban azt a kifejezést használni, hogy egy bolygó, (vagy csillagszintű) evolúció
folytatódott. A mezők az evolúciós fejlődésük során egyre nagyobb rendszerek határfelületeit
keresztezhetik, amelyeken az atomi táblázatnál megismert periodikus rendszerrel analóg
energiaszint változásokat élnek át. A hasonló állapot, hasonló analóg térszerkezet
következménye, amelyekben az energiaszint és a részletek eltérők. Miképpen az atomi
táblázatban a mezők tulajdonságai analóg periodikus rendszerben, az energiaszint hullámzása
közben fejlődnek, hasonló fejlődésben öregszenek a nagyobb energiaszintű rendszerek is. Az
atomi szerkezettel rokon tulajdonságok a nagyobb mezőknél is megjelennek, ezért a
periodikus elemek tulajdonságai visszatükröződnek a mezők fejlődésén. A nagyobb mezők
holdjai a hidrogénnel analóg tér szerkezetű buborékként kezdik, amelyek tulajdonságai az
atomi mezők tulajdonságaival analóg. Ha egy mező a végére jut a periodikus rendszernek,
gyakorlatilag megöregszik és elhal. Az atomi részecskék a mezők belseje felé vándorlásuk
során egyre nagyobb sűrűségű és egyre összetettebb atomszerkezetbe épülnek, amelyben
kezdetben nő a stabilitásuk, a tömegük és az energiaszintjük, de az élete delét elérő mező az
összeépülés helyett a felbomlás felé kezd el haladni. Az atomi mezők a vas állapotáig
viszonylag stabil d típusú elektronfelhővel rendelkező mezők az életük delét élik, de ez utáni
határfelületek átlépésekor egyre jobban lebomlanak, a sűrűségük csökken, míg gáz állapotra
bomló kicsi sűrűségű részecskeként a korábbi mezőbe szerveződött életük megszűnik
felbomlik. A gabonakörökből már jól ismert, a 37. ábrán is bemutatott kifliszerű ábra az élet
fejlődését szemlélteti.
A 44. ábrán, az élet-kiflivel ábrázolható, növekvő, majd csökkenő életterű szerveződések különböző
társulási eseteit mutatjuk be, jóindulatú lények embereknek szánt, gabonaábrákat létrehozó okításából.

Moetrius több könyvében is megerősíti e térbeli kiterjedés lehetőségét, amely az élet jelképének
tekinthető. Ha kommunikálni kívánunk más értelmes mezőkkel, a jelképek megértésére, és a már
használt univerzális jelrendszer, mint kifejezésrendszer, (karakterkészlet) felhasználására kell több
figyelmet fordítanunk.
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A lokális energiafelhasználás csökkentési lehetősége és problémái:
A kertész, amikor a fákat megmetszi, lényegében az energia felhasználók számát csökkenti. A
gyökerek által felszívott energiát kevesebb rügy között osztja meg ezért a meghagyott rügyek
intenzívebben fejlődnek, több energiát kapnak. Hasonló a szerepe a szőlész
hajtásválogatásának, a tetejezésnek. A rózsa és a legtöbb virág intenzívebb virágzásra
kényszeríthető, ha a mi szempontunkból haszontalan, zöldtömeg fejlesztése helyett a rózsa
nevelésére fordíttatjuk az energiáját. Mivel a visszametszéssel rontjuk a növény
szimmetriáját, az életét veszélyeztetve érzi ezért termést és a hajtás (haploid állapot) helyett
diploid állapotba szerveződő mezőket, magot nevel. Az ember a saját céljára használja fel a
természet által kifejlesztett utódbiztosítási mechanizmust. Azzal, hogy a haszontalannak ítélt
hajtásokat visszametsszük, a megmaradt hajtások bioritmusát is növeljük. A változásból több
jut a megmaradt szárakra, növényi részekre, ezért azok nemcsak intenzívebben, hanem időben
is gyorsabban fejlődnek. Ha a földi lakosságot a növényhez hasonlóan visszametszenénk, és
az erőforrásokat kevesebb fogyasztó között osztanánk fel, a kevesebb fogyasztó jobban élne
egy ideig, de a felhalmozott energia elfogyásával a gazdagok is elszegényednének. Ha a
visszavágás a felhalmozásban részvevő termelőket, a dolgozókat érintené, az energia és a
kitermelt javak elfogyása a megmaradókat is elszegényítheti. Ha a gazdagokat és a
tartalékokat vágnánk vissza, akkor a megtermelt javak felosztása átmenetileg általános
gazdagodást váltana ki, de ez esetben az ösztönzés és a hajtóerő is a visszavágásra kerül, a
felhalmozás elfogyása ismét energiaszegénységbe taszíthatná a világot. Hitler az utóbbi
variáció megkísérlésével annyit bebizonyított, hogy e megoldás sem járható. Isten bölcsen
felismerte, hogy a szegény nép nem lehet tartósan gazdag, a gazdag pedig szükséges az
ösztönző erő fenntartása miatt. Az arányokat azonban valószínűen nem így képzelte. Isten
Univerzuma sokkal arányosabb, de ha mégis eltolódik a helyes arány, egy nemlineáris
esemény Isten igazságát a jelenések könyvében leírt apokalipszissel helyreállítja. Isten figyel
az aránytartásra, és ha ez kedvezőtlenül elromlik, periodikusan a helyreállítást választja.
Mivel az élő rendszerek többsége gyarló, ha nem ösztönzik, szeret ellustulni, az egyenlő
változással érkező lineáris energia megszakítatlan áramlása az élet elposványodását és
redukcióját eredményezné. Az egyenletes áramláshoz, mint az egyenletes változáshoz hozzá
lehet szokni, amely rövid idő alatt unalmassá és érdektelenné válhat. A kommunista
rendszereknek ez volt a fő hibája. A tőketerrorrá fejlődött világkereskedelem, a másik véglet,
amely az egyének boldogulása helyett az emberek felett álló hatalmi szervezetek hibás
kifejlődését eredményezte.
A társadalmi szerveződések eredeti célja a kölcsönös védelem és biztonság kialakítása, a
munkaeredmény és az elosztás kiegyenlítettségének és biztonsága, a társadalmi szintű
harmónia megtartása.
A piramisrendszerű, gömbszerkezetű nagyobb szerveződésekben az energia elosztása sokkal
egyenletesebb, ráadásul minden változás kommunikációval kísért közinformációra is
feladatik, amelyet vehet minden érintett személy.
Az Univerzum és a Természet bölcsessége, hogy addig fejleszti, bünteti és kényszeríti a kevés
öntudattal rendelkező mezőket, az igazságosabb elosztásra, amíg meg nem értik az
összetartozás, és az együttműködés fontosságát, és sikeresen meg nem valósítják az energia
arányos elosztását. Az egyre nagyobb mezőkben ez sikeresebben megvalósul, azonban a
nagyobb mezők körül is keringenek szegények, amelyek lassabban fejlődő szegényebb
kolóniákba szerveződnek. Az egyenlősdi felé fejlődés a demokrácia irányába halad, azonban
ha túl sok anyag jön össze, túl demokratikusra sikeredik egy mező, a kialakuló anarchia a
változás káoszába, a hajtóerő hiányába kerülhet. Ha a mezők körül szükséges elektron
védőerők, a dolgozók a városba, a mezőbe tömörülnek, ezért nincs a végvárakon, aki művelje
a földeket, fenntartsa a védőövezeteket, feldolgozza a hirtelenjött túl sok információt, a mező
már kisebb energialökettől is káoszba válthat, és mint szerveződés felrobbanva megszűnhet, a
területen indominánssá válhat.
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Az üvegháztartás és a rózsadugvány, avagy a természetet működtető
sűrűségeltérés kialakulása:
Ismert, hogy ha egy szép rózsát akarunk szaporítani, akkor az elvirágzás után levágott
hajtásvéget laza talajba kell szúrni, és lehetőleg leborítva üveggel, műanyag palackból vágott
burokkal takarva nedvesen tartani. A takarás célja, a kiszáradás megakadályozása, de más is
történik közben.
A növényre borított búra alatt, mindenképpen üvegháztartás alakul ki. Azzal, hogy csökken a
párolgás, erősebb gőzképződés alakul ki, amely párás, meleg mellett kis környezetsűrűségű,
tehát kis gravitációs nyomású anyaggal veszi körül a dugványt. Ha a növényben szálas
kapilláris hajszálcsöves szerkezeti struktúra alakult ki, márpedig a hajtásvég ilyen szerkezettel
rendelkezik, akkor olyan eltérő gravitációs nyomású környezetbe kerül a növény két vége,
ahol nyomás és lendületkülönbség alakul ki. Gondoljuk át, hogy milyen nyomáskülönbség alakul
ki a bura alatti földrészben és a burában lévő légtérben. A 45. ábrán ezt kíséreli meg az író bemutatni.
A szabad térben nagyobb gravitációs nyomásnál a bura alatt kisebb nyomás alakul ki.
A nagy lendülettel
érkező részecskék
torlódnak és
porlódnak a
talajban és a
lendületnyomássá
alakul. A talaj
felszíni pórusaiban
a nyomás nagyobbá
válik, a
kapillárisokba
kényszeríti a
talajban lévő
atomokat,
elektronokat, és
kisebb részecskéket
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A bura alatt részben a
növény, részben a talaj által
elpárologtatott, felbontódott
vízből, és egyéb anyagokból
a környezeti levegőnél
kisebb sűrűségű vízgőz
alakul ki, amelyre kevésbé
leszorítóan hatnak a nagy
lendülettel érkező
részecskék. A kisebb
gravitációs terhelés miatt a
bura alatt nyomáscsökkenés
alakul ki, amely
részecskeáramlást indít el a
növény pórusaiban.

A talajban torlódás és nyomásnövekedés alakul ki.

A gravitációt okozó kicsi energiaszintű, de nagy lendületű, neutrális és töltött részecskék,
nagy lendülettel bombázzák a talajt. Ez egy egyszerű eszközzel bizonyítható. Ha frissen felásott,
fellazított, elegyengetett talajt földnedvesre meglocsoljuk, majd egy részére fényes 1-2 mm vastag
fémlemezt fektetünk, akkor egy nap múlva a lemezzel lefedett részen nem, de a takaratlan részen erős
tömörödést, iszapolódást észlelhetünk. A nem takart talaj tömörödésének az oka, hogy a talajt nagy
lendülettel bombázó, mérhetetlenül kicsi térméret kiterjedésű részecskék állandó lendületnyomást
adnak át a talajnak. A nagy sebességgel érkező részecskék lendülete a talaj torlódása miatt lecsökken
és nyomássá alakul, amely a nedvesen gördülékenyebb talajszemcséket a legkisebb hézagokba is
betömöríti. A túllocsolt nedves föld ezzel beiszapolódik, betömörül. A tömörebbé vált és kiszáradó
föld, nem engedni lejutni, beépülni a talaj mélyebb szerkezetébe a töltéssel rendelkező, forgó, és ezzel
tápenergiát a gyökerekhez szállító részecskéket, amely miatt az ilyen talajjal körülvett növények a
fejlődésben elmaradnak, az energiaellátásuk gyengül. A kapálással és a fellazítással ismét lehetővé
tesszük a töltött részecskék nedves (elnyelőképes) talajrétegig történő lejutását, és ezzel az anyagcsere
felgyorsulását. A talajt bombázó nagyobb lendületű részecskék között sokféle töltési (forgási)
állapotút találhatunk. Vannak nagyon neutrális (ezek nagyobb radiális lendületkomponenssel
rendelkeznek) részecskék, amelyek alig forognak, ezek mélyebben is behatolhatnak a talajba, ahol
megperdülve a már beépült részecskéken szintén töltött részecskékre bomlanak.
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A kevésbé forgó részecskék azok, amelyeket a fényes, sima, fehér, vagy/és tükröző
felületekről lepattanva sugárzásként érzékelünk. Az ilyen felületek nemcsak a fény
sebességével érkező részecskéket verik vissza, hanem az annál kisebb sebességgel és nagyobb
saját perdülettel, spinnel rendelkezőket is.
A szakemberek sokszor értetlenül állnak az a jelenség előtt, hogy a bevert, tetőelemeket rögzítő szegek
gyakran a fa szorítása és a gravitáció lefelé mutató erőhatása ellenére is kilazulnak és kiemelkednek az
épület szerkezetiből. A nagyon töltött, nagyon pörgő részecskék azok, amelyek képesek kilazítani,
kihúzni a tetőpalákat stb. rögzítő szegeket.

A talajban torlódó részecskék lendülete nyomássá alakul, amely miatt a porózus felső
földrétegben megnő a nyomás. Ez a nyomás a kisebb nyomású térrész felé igyekszik
elvezetődni. Mivel az üvegburával lezárt térrészben gőzzé válik a felmelegedett víz, ezért
lokálisan kisebb sűrűségű, és ezzel kisebb gravitációs elnyelő-képességű anyagra bomlik a
levegő. Már tanultuk, hogy a kisebb sűrűségű anyagban kevesebb részecskelendület nyelődik
el, amely miatt kisebb a torlódás is, tehát az ilyen térben a nyomás is kisebbé válik. A vízgőz,
miközben nedvesen és életben tartja a letakart növényt, egyben nyomáskülönbséget hoz létre
a talajban lévő szárvég és az üvegburában lévő szárvég között. Ha az áramlás már beindult, a
növényi szár magasabban fekvő részében már akkor is kialakul a kisebb sűrűség, ha a burát
levesszük a növényről. A növényben a felszívott anyag kisebb sűrűségű anyagra bomlik, és e
környezeti levegőhöz képest folyamatosan fenntarthatja az energiaátáramlást. Eddig azt
feltételezték a növényszakértők, hogy a növény csak azért áll a levegőben a függőlegeshez
közeli irányban, mert a növényi szárban a folyadéknyomás kifeszített állapotban tartja. Ez
után fel kell tételeznünk azt is, hogy a tápanyagbontás miatt a szárban és a levelekben is, a
környezetnél kisebb sűrűségű anyag képződésének is szerepe van a még lágyszárú növény
tartásában. Ez a nyomáskülönbség elegendő ahhoz, hogy a nagyobb nyomású térben lévő
részecskék meginduljanak a kisebb nyomású szárrész, az üvegburában lévő rész felé. Ezzel
energiaáramlás indul el, amely a növény struktúrája, áramlási mintát képező szerkezete szerint
a száron át felmenő részecskékből ismét felépíti a növényt. A felépítés során a balra forgó
részecskékhez jobbra forgó párok kapcsolódnak, amelyekből a neutrális áramlás újabb szárat
épít, a haploid (szállítócsatornák) és a diploid (párkapcsolatok) váltják egymást. Az ilyen
váltakozóan ismétlődő mintázatot fraktálrendszerként ismerjük, amelynek az egyik
legszemléletesebb példányát a karfiol struktúrájában, mintázatában könnyen beazonosíthatjuk,
felismerhetjük.
A karfiol szára mindig haploid rendszerű szállítócsatornákat, neutronfonalakat képez,
amelyeken nagyobb sebességű kicsi töltéssel rendelkező neutronáramlás indul el a légkör felé.
Amikor a neutronok eltalálnak egy a pályájukat keresztező részecskét, impulzus alakul ki, a
részecske, és a neutron is forgásba jön, töltötté válik. A töltésnek az a következménye, hogy
az ellenkező töltésű (forgásirányú) részecskék a közös felületen diploid párba kapaszkodva
összeépülnek, míg a meg nem kötött energiahányad kisebb sűrűségűvé vált anyagként a
környezeti közeghez képest antigravitációs tulajdonságot vesz fel és eltávozik a Föld
felületéről.
A diploid rendszerbe, párba kapcsolódott részecskék kifelé neutron tulajdonságúvá válnak és
kisebb energiaszintű haploid szárat építenek. A karfiol alsó szárában kialakuló energiaáramlás
egyre több ágra bomlik, amely miatt az energiasűrűsége csökken. A tő feletti elágazások
száma osztja az újabb (későbbi) leszármazottként épülő struktúrák, sejtek energiaellátását,
ezért egyre nagyobb tömegű, de egyre kisebb egységnyi méretű, azonos térstruktúrájú
szerkezetbe épülnek. Hasonlóan nő a saláta és a káposzta csak ezek belülről növekednek.
A következő 46. ábrán bemutatott képen a karfiolt és a virágok nagy részét is hasonló struktúrába
felépítő fraktálszerkezetet igyekszünk bemutatni:
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Jobbra és balra
forgó töltésekből
felépülő páros
Diploid, struktúrák

Haploid szállító funkció

A szerkezeti rend, a térbeli
mintázat, a struktúra a külső
növekvő felületen arányos de
eltérő méretben ismétlődik.
A térméret felé növekvő
szerkezetben a későbbi
leszármazottak egyre többen
vannak, amely miatt egyre
kevesebb energia jut a szárban
szállított, és a résztvevők között
többfelé osztódó energiából. A
csökkenő energiaellátás miatt a
külső diploid párok egyre
kisebbek, de az élőtömegük a
részecskesűrűségük arányos,
analóg a teljes keresztmetszeten.

Érdemes a Napraforgó szerkezetére egy kicsit kitérni. A fraktálszabály hasonlóan szép
példáját képezi, amelyet még a páfránnyal lehetne látványosan szemléltetni. A korai emberi
társadalmakban feltűnt halastál, az anyag és életszerveződési jelképnek tekinthető. Ez az ábra
visszaköszön az egyiptomi, a babiloni, a jeruzsálemi és a keleti kultúrákban éppúgy, mint a
Druidák által felállított Stonehengei kőkörökben.
Nézzük meg kicsit jobban a napraforgó ábráját:
A napraforgó szerkezete egy balra és egy jobbraforgó, tehát egy hím és egy nőivarú mező,
diploid rendszerbe szerveződött növényi struktúrája. E virág és kifejlődő magjainak az
elrendezése a legszebb példája a mezők szaporodásának. Az aranymetszés szabályait betartva,
a nagyobb stabilitású ionos szerveződés, a só kristályszerkezetéhez hasonlóan a nőnemű és a
hímnemű magok egymással váltakozó, diploid szerkezetbe épülése, fejlődése jól nyomon
követhető, amely a magokat összekötő neutrális (fűzér) csatornák haploid állapotát is
bemutatja.
A 47. ábrán, a napraforgót stilizáltan mutatjuk be, amelyet Ian Stewaart,
A természet számai, című könyvből másoltuk.

A napraforgó, mint forgómező, időspirálján az
ellenkező irányban áramló neutronokat tartalmazó
füzérsugarak kereszteződéseiben kialakuló nagyobb
impulzus sűrűségű térpontokon magok fejlődnek. A
magok a Napraforgó gyermekei, utódai, amelyek egy
jobbraforgó (hímnemű) és egy balra forgó (nőnemű)
mező párosodásából születtek. Az ellenkező keringésű
mezők elmaradó neutronfüzéreinek a kereszteződései
az aranymetszés 135 fok körüli szögében egyesülnek. A
mező belsejében nagyobb az impulzus sűrűség, amely
miatt belülről fejlődnek.
A keresztény vallás előtti időkben és a közép keleti kultúrákban népszerű, a címképen
bemutatott halas-tál, egy hasonló jelképnek tekinthető: Az ábra fraktál ábra, amely a szintén
már bemutatott alma jelképpel is azonosítható.
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Ez a tiltott tudás, a Tiltott gyümölcs, amelynek a címképen is bemutatott, de az
érthetőség kedvéért most jobban kifejtett ábráit a 48. ábraként mutatjuk be.

A címoldalon már bemutatott
halastál, két egymással ellentétes
irányba forgó, közös diploid
szerkezetbe kapaszkodó
részecskemezőt ábrázol, amelyek
közötti nagyobb energiaszintű
térrácsokban nagyobb analóg
energiasűrűség és utódok
alakulnak ki. Az ilyen
szerkezetből a magok eltávoznak,
elszóródnak. Ha a két nagyobb
rendszer egymásba érő
határfelületén azonos irányban
keringenek a részecskéik, az
összeérő felületen nagy impulzus
sűrűség alakul ki. A Nap és a
nukleoszómák hasonló áramlási
szerkezetet képeznek.

Az ábrában megfigyelhető a
piramis, amely a keletkező élet
szerveződési szintjeit, jelképezi. A
két mező közötti rombuszba
helyezett nyíl, az idő haladási
irányát jelzi. A piramis különböző
szintjei a táplálékláncnak, az
életszféráknak, a mezők
határrétegeinek felelnek meg. A
piramis az energia szerveződések
arányát is jelképezi. Az alsó
szinteken nagy tömegű, de kicsi
energiaszintű részecskék tartják el a
felettes szintek egyre nagyobb
egyedi tömegű, de kisebb
élőtömegű szerveződéseit. A
felsőbb szint fogyasztása nem
haladhatja meg az alsóbb szinteken
feldolgozott energiát. Az ember
vétett e törvény ellen, és a korábbi
tartalékokat is kizsákmányolja. A
rendszer ezt nem viseli el tartósan,
az energiahiány a mezőt
szaporodásra készteti.

A 48. ábrán bemutatott egymásba érő eltérő töltésű (apai és anyai) keringési rendszerekből
egy diploid szerkezet épül. A szerkezet szimmetriájában, ahol az apai és az anyai hatás
egyenlő, új kis mezők fejlődnek, amelyeknek a szimmetriájában még kisebb energiaszintű
mezőcskék növekednek. Ha berajzoljuk az apai és anyai ekvipotenciális gömbfelhőit és a
mezők körüli időspirált, akkor az aranymetszés, a napraforgó energiarács szerkezetét kapjuk.
Ha a következő, a 49. ábra időspirált képező, egymásba érő köreit kifelé kiegészítenénk, a
napraforgó szemszerkezetének megfelelő (arányú), analóg képet kapnánk. A mezők
szaporodásának az egyik fő feltétele, az egymásba olvadó rendszer, és az is, hogy az egyik
mező a hímnemű forgási eredőjű, összetartó irányba fejlődő magjait a másik már széttartó,
elöregedő, már melegfúziós mezőbe juttassa. E szaporodási minta a gerincesekben és az
emberekben is analóg rend szerint alakult ki.

A következő ábrán a mezők között kialakuló térrácsot, energiarácsot kívánja a szerző
bemutatni. A csillaggal jelzett rácspontok olyan határfelület kereszteződések,
amelyeknél az áramló neutronok térben és időben, lokális erőegyensúly képezve
találkoznak. Itt analóg, de kisebb energiaszintű térhelyzet alakul ki, hasonló, mint a két
mező között nagyobban. A rácspontokban egyesülő ellentétes forgásirányú leány és fiú
részecskék impulzus miatt neutrálisabb állapotot vesznek fel, amely nagyobb
energiaszintű lokális térrész kialakulását, és ebből utódok kifejlődését eredményezi.
A napraforgónál a két spirál az aranymetszés szabályai szerint metszi egymást. Az
impulzusban sűrűbb metszéspontokban, a napraforgó magjai, utódai nevelkednek.

166

Az immunrendszer a jövő antennája:
A Föld légkörébe bekerülő, és a táplálékláncba rendszeresen beépülő, a vírusoknál is kisebb
energiaszintű, bonyolultságú hatóanyagok részecske kombinációk, mindig azokra a
térségekre, közeli csillagokra jellemző egyedi variációk, amelyek szórási idősíkja a Föld
felületén átvonul, vagy amely kiszélesedett részecske uszályokon a Nappal együtt az útját járó
Föld elhalad. Az időspirálok, Ariadné fonala, anyagfolyók, amelyek mindig a síkon szétterülő
anyagot kiszóró mező egy fejlettségi állapotára jellemző anyagfejlettség és összetételbe
szerveződnek a kisebb energiaszintű részecskék. Nemcsak az üstökösök szórják meg a Földet
idegen hatóanyaggal, bár ezek idegen csillagok valóban eltérő tulajdonságú részecskéit az
anyagbomlás során elhintik. Minden mező előtt, olyan orrkúp, előhírnök, gyengített
hatóanyag kombinációt tartalmazó előőrs jár, amely gyengébb energiaszinten közvetíti a
várható hatásmódosulást. Ha az egészséges aurával körülvett mezőkbe az így elfogott
hatóanyagot bevezetik, a mező védői felkészülhetnek az ellenanyag termelésére, a főhatás
kivédésére. Ez bizony biológiai háború, amely folyamatosan zajlik a csillagtéri hidegháborús
fejezetben leírtak szerint.
Amely szerveződések nem kerülnek kisebb energiaszintű változatokkal (az előőrssel)
beoltásra, azoknak a közvetlen megbetegítést kiváltó változatokkal szemben nem alakul ki
hatóanyaguk, védelmük, azaz felkészületlen az immunrendszerük. A környezet állandó
változása az immunrendszert állandó változásra, fejlődésre, naprakész információ begyűjtésre
készteti. A hatóanyag-begyűjtés, felderítők kiküldését igényli. A mechanizmus lényegében a
szűkebb és tágabb környezetben kifejlődött újabb élővariációk szerveződési egyensúlyt segítő
beépülését, vagy ellene létrehozandó védelmi rendszer kifejlődését segíti. Az együttfejlődés
áldozatokkal jár. Az elégtelen egyéni védekező rendszerrel rendelkező, az új környezeti
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hatásokat kivédeni nem képes szerveződések leröpülnek az evolúció színpadáról, hogy a
helyüket a sikeresen védekező mechanizmust kifejlesztőknek adják át.
Az immunrendszer nem egyéb, mint a Földet a részecskékkel megszóró nagyobb máságú
környezeti mezők előőrseinek az információját megfejtő szervezeti felkészülés. Az anyaggal,
részecskékkel kitöltött térben repülő szuperszonikus repülőgépek, és egyéb eszközök,
űreszközök, szikladarabok égitestek miközben viszonylag nagy sebességgel haladnak a
maguk útvonalán, pályáján, a közeggel kitöltött térben, a haladási irányba, a pályavonalba eső
kis részecskékkel folyamatosan ütköznek. Ez az ütközés állandó impulzuskeltő folyamatnak
tekinthető, amíg a tárgy (eszköz) halad. Az impulzusokban széttöredező részecskék egy a tér
minden irányába szóródnak, de eközben természetesen a haladási irányba is elősietnek. A
természet és a lendület megmaradás törvényei szerint a haladási irányba vetítődő részecskék
sebessége az ütközési sebesség, x a rugalmasság x a tömeg. A részecskéket olyan belül
üreges buborékoknak tekinthetjük, amelyek rugalmassága az ütközési körülményektől,
elsősorban a hőmérséklettől függő. Az abszolút nulla feletti hőmérsékleten a részecskék egy
része már nem rideg, ezért az ütközéskor nagyon kicsire töredező de a rugalmasságukat a
széttöredezés után is megőrző részecskék nagyon nagy sebességgel rugaszkodnak el az őket
meglökő, felgyorsító tárgyról annak a haladási irányába is. A részecskék ütközése miatt a
haladási irányra vetített orrkúp, orrcsóva, (üstökösnél a már ábrával is bemutatott ellencsóva)
alakul ki azokból a részecskékből, amelyek a haladási irányba rugaszkodtak el.
Bár a haladó tárgyról lepattanó részecskék a tér minden irányába szállítanak lendületet és
ezzel információt, de az orrkúp kialakulása és működése most figyelemre méltóbb. A kúp
azért alakul ki, mert a haladási irányba az egymás mellett párhuzamosan haladó részecskék
közül a szélen haladókat a környezeti közeg ellenállása jobban fékezi, mint a középen
haladókat. Mivel e részecskék elrugaszkodása egy haladó tárgyról történt, a sebességük a
haladót tárgynál mindenképpen nagyobb lesz, azaz előbb érkeznek meg az orrkúpon haladó
részecskék minden olyan helyre, amely a mozgó test útjába esik. Ha a tárgy egy
részecskefolyosóban, más részecskék által terelt úton halad, az előőrsi jelentősebb része is
ezen az útvonalon viszi az információt előre. Az elől haladó részecskék is ütköznek a térben
lévő más részecskékkel, amely miatt a haladási útvonalon folyamatos impulzuskeltés is
történik. Az orrkúp részecskéi ezekben az impulzusokban még apróbbra töredeznek, és ismét
szétszóródnak a tér minden irányába, közte természetesen a haladási irányba is. A folyamat
azt eredményezi, hogy az orrkúp előőrsét képező, de egyre kisebb idegentartalmú részecskék
sokkal hamarabb haladnak át a haladási útvonal esetleg környezeti tényezőkkel deformált
pályájának közbe és útba eső állomásainál, mint a későbbi főhatás, az orrkúpot kiváltó
főtömeg. Az orrkúp előőrsének az energiaszintje és ezzel az átadott információja sokkal
kisebb, és folyamatosan növekszik a főtömeg felé. Tehát olyan orrkúp alakul ki, amely együtt
áramlik a főtömeggel, de időben és hatásban megelőzi azt, mégpedig úgy, hogy fokozatosan
vezeti be az információt. Előbb a nagyon kicsi energiaszintű részecskék érkeznek, mintegy
előre jelzik a várható eseményt. A tárgy folyamatos közeledése esetén, akkor is, ha
időspirálon terelve, tehát áramló csatornában halad a tömeg, egyre nagyobb energiaszintű
részecskék érkeznek, az útvonalba kerülő pályán, és az előjelzés folyamatosan az
összetételében és az intenzitásában is erősödik. Ha egy megfigyelő felé halad a tárgy nagy
sebességgel, akkor – ha elég érzékeny- egyre erősebb késztetést fog érezni az elmozdulásra,
mert a tudat alatti információt észlelő részecskék egyre erősebben adják fel a tudat felé, hogy
az információ, és ezzel az esemény valószínűsége, folyamatosan erősödik. Tipikusan ilyenkor
alakul ki az a helyzet, hogy az érintett nem tudja, hogy miért cselekszik, a folyamat a tudatos
energiaszint alatt kezdődik. Ha a tárgy egyre közelebb kerül, az előrejelzés energiaszintje is
tovább erősödhet, és már hang, fény vagy egyéb erősebb energiaszintű jelzéssel a tudat is
bekapcsol. A kevésbé érzékeny ember, - főleg ha más dolog elvonja a figyelmét - nem ismeri
fel, vagy nem tudja beazonosítani az ösztönös energiaszinten működő jelzést, de éppen ez az a
hatás, amelyre fogékonyabb nők a reagálás után a csak válasszal tudnak védekezni. Ők a

168

nagyobb érzékenységük miatt vehetik a jelzést, de nem a tudat, hanem a megérzés, az
alacsonyabb energiaszinten működő intuíció kapcsolja be a figyelmeztetést. Ez nem más, mint
a kisebb energiaszintű részecskék érzékelése és feladása.
Ha a későbbi eseményt kelthető tárgy, nem a megfigyelő felé jön, akkor a jelzés erősödése
elmarad, vagy némi erősödés után gyengül. Az embert is alkotó sejtszerű részecskék, sokkal
kisebb energiaszintű változásokat is érzékelnek, és az ő energiaszintjeik alatt működő
atomjaink még ennél is kisebb változásokat is megérez. Az atomi szint alatt is léteznek
atomszerű analóg szerkezetű, de még kisebb energiaszintű mezők, amelyek a hozzámérhető
változást képesek érzékelni. Minden pillanatban sokmillió ilyen változást érzékel az emberi
szervezet, de a nem folyamatosan erősödők, a szervezetet nem veszélyeztetők azonnal
kirostálásra kerülnek. A kisebb energiaszintű alszerveződéseink közös tudata azokat a
jelzéseket sem továbbítják az egyén kollektív tudatához, - a részecske szervező
kormányzáshoz, a lélekhez, - amelyek egy darabig erősödnek, de az erősödés elmaradásából
azt észlelik, hogy az eseménykeltő elment mellettünk, a veszély elmúlt. Ha az így alsóbb
szinten feladott információ, a más és nagyobb energiaszintű szerveződések (preferátus) nem
erősítik meg, az nem kerül feladásra az alkormányzathoz. Ha tovább erősödik a hatás, de a
harmadik vagy negyedik szinten érzékelők nem észlelik az erősödést, lehet, hogy az
alkormányzat lefújja a riadót, a veszély elmúlt, légitámadásra nem kell számítani. A belső
szervezet különböző energiaszintjei mindig feladják a folyamatos észlelést, de ez előbb az
alacsonyabb energiaszinteken kiértékelődik, és csak akkor kerül feladásra, az ösztönös
érzékelésre, még nagyobb erősödés esetén a tudatnak, ha minden szint veszélyt jelez. Ha a
tárgy haladási irányából kikerülő megfigyelők részecskéi az erősödés észlelése után megérzik
a folyamat csökkenését, a vészjelzés feladását beszűntetik.
A csillagközi tér, már nem űr. Már ismerjük, hogy részecskékkel és időspirálokkal, áramlási
csatornákkal telített, amelyben a gyorsan haladó égitestek, aszteroidák, üstökösök előtt
hatalmas, akár évszázadokkal előbb a megfigyelői, vagy a későbbi eseményhelyszínre érkező
részecskék jelzik a későbbi mező útvonalát és közeledését. A tér szereplői ezeket a jelzéseket
megtanulták értelmezni, a tudat az előrejelzés megértett következményéről kialakult. Az
állatok szinte kivétel nélkül az embernél sokkal jobban megértik és észlelik e jelzéseket. A
genetikai információ sok generáción átöröklődhet, mire történik egy téresemény, pl. egy
földrengés, amelyet a kipattanása előtt a baromfi, a kutyák, a lovak, azaz az ember környékén
élő állatok azonnal jeleznek. Az esemény kipattanása előtt már e lények által észlelt kisebb
energiaszintű részecskék áramlanak ki a törési övezetekből, amelyek folyamatos erősödése
megérteti az állatok tudat alatti ösztönös analizátorával, hogy veszélyt jelentő esemény
közeleg.
Térjünk vissza az immunrendszer szerepére. Ha egy változó, (élő) mezőhöz egy más mező,
idegen összetételű részecskéi közelednek azok gyenge energiaszintű előőrsei már jó előre
jelzik a várható változást. Az élő szervezetek megtanulták a számukra kellemes, a
szerveződési egyensúly felés segítő, és a kellemetlen, az egyensúlyt rontó hatásokat
felismerni. Az idegen információ megértést és feldolgozást igényel, amely elsősorban energiát
és figyelmet von el, tehát rontja a változási harmóniát. Ha az analizáló elme beazonosítja az
előjelzést, és úgy ítéli meg, hogy a szerveződés hatása kedvező az egyensúlyára, nem indul
meg ellenreakció. Más a helyzet, ha az idegen jelzésről az derül ki, hogy nemkívánatos hatás,
amely nagyon rontja a változási harmóniát. Ekkor jön el az immunrendszer szerepe. Mielőtt
az adott hatás jelentősen megerősödne, a szervezet felkészül, ha kell ellenanyagot,
közömbösítő anyagot termel, azaz olyan kombinációt, amellyel a betolakodót vagy megköti,
vagy azonos ritmusban kibocsátva a hatásában kompenzálja. Ha nem sikerül idejében a
beazonosítás és a felkészülés, heves immunreakció várható, amely azért alakul ki, mert a
hatás negatív következménye, a főhatás már kialakulóban van. Ha a természet erői, a
periódusos rendszer szerint egyre nagyobb sűrűségbe építik az anyagot, akkor az atomokba,
sejtekbe és a szervezetbe bekerülő újszerű hatás, egy addig esetleg az észlelő szervezete által
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nem ismert kombinációkba épülhet. Egyrészt azonnal kilökődik egy proton, és az atomi
szintekben a nukleonok száma eggyel több lesz, amely nemcsak nagyobb variációt ad az
anyagnak, hanem a több tudás lehetőségét is megalapozza. A több nukleonnal rendelkező
atom bonyolultabb lény, mint az atomi táblázatban alatta álló kisebb energiaszintű. Az ilyen
atomokból felépülő szerveződések is természetesen nagyobb bonyolultságúak. Ha az őseink
több nemlineáris eseményt életek át, akkor megérthető a szimbiota részecskeközösségből álló
egyed fejlődése is. Minél nagyobb bonyolultságú részecskék épültek be a szervezetébe, a
tudása is annál jobban fejlődött. Ezek természetesen más élő rendszerekbe is beépültek, ezért
a biológiai és ökológiai környezet a csillagokhoz hasonlóan időeltolódással együttfejlődő
rendszerekké szerveződött. Az együttfejlődő rendszerben is vannak előőrsök, akik a hatást
korábban megérzik, akikbe először beépült. Ők fejlődnek ki elsőként nagyobb bonyolultságra,
ők lesznek az eszesebb, bizonyos szempontból fejlettebb, vagy csak valami hatásnak
ellenállóbb lények első hírnökei.
A téreseményeknél nem szükséges a nagy energiaszintű nemlineáris események
bekövetkezése. Az a viszonylag lassú és egyenletes részecskeáramlás, amely a bolygónkat is
táplálja folyamatosan hullámzó eltérő szintű és eltérő összetételű, állandóan változó
keverékeket szállít a mezőnkbe. A hullámok néha nagyobbak, nagy energiasűrűség,
energianyomás alakul ki, amely a mezőnkre szorítja az időspirál szirmait. Ha a védelem nem
sikeres, a túl sok bejutó energia a belső változás felerősödése felnyithatja a bolygónk
határrétegeit képező szirmokat. Akkor is ilyen történik, ha egy rendszer spirálhézagába,
gyűrűrésébe érkezünk, amelykor a külső energia csökkenése miatt azonnal kinyílnak a
védőfelületek, és a Föld kivirágzik.
Sokféle energiaszintű nemlineáris esemény alakulhat ki. Néha egy másik lény közeli jelenléte
alapozza meg, amely a hatóerő/távolság aránya miatt domináns hatást érvényesít a mezőnkre.
Előfordulhat, hogy egy távoli csillag Jet sugárkúpja átvonul a Föld felszínén, megélénkíti a
változást. Ez általában nagyon lebontott tiszta energia, amely igen kicsi és egyszerű
hatóanyagú részecskékből áll, amelyet a csillagszülő ad a fejlődő hold, vagy
bolygógyerekeinek.
A nagyobb tömegű, viszonylag gyorsan forgó bolygókból és csillagokból a legnagyobb
kerületi átmérőnél részecskeuszály szóródik ki, amely a galaxisoknál ismert spirál alakzatban
a környezet fékezése miatt elmarad. Ez az uszály sok fényévnyi távolságra is olyan hatóanyag
kombinációkat juttat, amelyek az adott mezőre jellemző összetételűek. Az egymástól e térben
lokálisan is különváló mezők egyedi összetételeit keverik ki a környezeti részecskéknek,
amelyek egyedi hatóanyagként szóródnak ki belőlük. Ha egy mező, bolygó vagy hold a
részecskeuszály szórási sávját keresztezi, benne a szóró mezőre jellemző hatóanyag
mennyisége felszaporodik, a mező érvényesített dominanciája növekszik. Ez alapozza meg az
eddig megtagadott asztrológia hatásmechanizmusát. Ha egy élő részecskékkel telített bolygó
egy nagyobb rendszer szórási síkját, az időspirál uszályát keresztezi, benne a szóró mezőre
jellemző összetételű hatóanyagok felszaporodnak. Az ilyen hatóanyag dominancia növekedés
megváltoztatja a lokális rendszerben az energia összetételét, a kisebb energiaszintű rendszerek
akár egészen befolyásolt állapotba kerülhetnek. Növekedhet az arányuk a szervezeten belül,
és ezzel az általuk képviselt tulajdonság megerősödhet, dominánsabbá válhat. Azok a változó
mezők, élő lények, amelyekben az ilyen hatóanyag energiaszintje a szükségesnél kisebb, a
helyreálló dominanciaarány miatt a képességeikben és az eredményeikben megerősödhetnek,
az egyensúlyuk magasabb szintre kerül. Az ilyen hatóanyagokkal többletben lévőket, vagy/és
az ellenanyagból hiánnyal rendelkezők egyensúlyát, a hatóanyag dominanciáját megváltoztató
többlet felboríthatja, az eredményük csökken, az egyensúlyuk romlása miatt
megbetegedhetnek. Az energiahiányos szerveződéseket például a melegfront energiatöbblete
nagyobb aktivitásra készteti, míg az energiatöbblettel rendelkezők egyensúlyát éppen elrontja,
felboríthatja.
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Mivel a közeli és a távoli csillagtér is folyamatosan változik, ezért az égitestek, környékbeli
mezők dominanciája és a Földre, az élővilágra gyakorolt hatása is állandóan változik. A
képességeinkben, az egészségünkben, hol javulunk, hol romlunk. Ha olyan ismeretlen
kombinációjú hatóanyag összetétele éri el a Földet, amelyet a földi szerveződések még nem
ismernek, a változás hulláma söpörhet végig a földön, járványok törhetnek ki, állatok,
emberek betegedhetnek meg és akár tömeges halállal is végződhet a dominanciarend
átalakulása. Joggal aggódik az emberiség, amikor átvonul egy messzi csillag peremvidékén
változó üstökös, mert olyan egyedi kombinációjú hatóanyagok, részecskelények fejlődhettek
ki, amelyek a gravitációs lehullásuk után is változó és életképes szervezetek maradhatnak. Az
immunrendszer szerencsére többnyire idejében kap előre jelzést, azaz a tényleges főhatást
mindig megelőzi az orrkúp, a kisebb energiaszintű és kisebb sűrűségű, a változórendszert
idejében immunizáló hatóanyag érkezése. Ha a védelem már kifejlődött a védett élőközösség
könnyen azok fölébe kerekedhet, amelyek a hatóanyagok ellen nem immunizálódtak. Az
elődeink jelentős része, és az élővilág 99 % így pusztult ki. A kipusztult egyedek azonban
nem teljesen bomlanak le. Az új hatóanyag kombinációt a szervezetében megőrző kisebb
energiaszintű alszerveződések jelentős része az eseményt túléli, és ezzel a táplálékláncon
keresztül a következő szerveződésekbe beépülésekor azokat is immunizálhatja, vagy
megbetegítheti, azaz az élővilágban folyamatos szelekció, aktualizálás hajtódik végre.

A balkánt és a görög félszigetet eléri a változás szele:
A Föld megtermékenyítése egy sor felismerhető előjellel jár. Akik ismerik az előjelek által
kiváltott következményeket, a várható események bevezetődését figyelemmel tudják kísérni,
több időt kapnak a megértésre és a számvetésre. A főesemények bekövetkeztekor már
mindenki megismerheti a következményeket, de a megbékéltek előnye, hogy a környezetüket
is felkészíthetik, elmondhatják a következmények okait és láncolatát. Isten meghagyta a
lehetőséget, hogy az események előtt az érdekeltek választ kaphassanak, a miértre és a
hogyanra is. Sok ember valószínűen szívesebben választja a tudatlanságot, és joggal nem
kíváncsi a mikorra. A Földön többszázezer ember kapott az utolsó időkben kiteljesedő
információt az Univerzum és a Természet szabályairól, az Isten törvényeiről. E törvényeket,
az emberiségnél, és a csillagoknál is hatalmasabb energiát mozgató szerveződések találták ki,
és az emberiség elfajulása a példa, hogy ők sem ismerhettek meg jobbat. A tökéletes
társadalomra, a tökéletes szerveződésre még nem született példa, idővel a jó is elromlik. A
mezők, csillagok órája lejár, a gazdaságok kimerülnek, az energia magától nem termelődik
meg. Az ember és a részecskéi mellett, még sok kisebb, nagyobb részecske dolgozik az
Univerzumnak, amely szakadatlan munka energiát termel. Ez az energia azonban nem saját
termelés, csak átalakítás, de mégis vannak egyedek, akik sokkal többet termelnek, mint
amennyit felhasználnak az életük során. Az Univerzumot ők látják el energiával, ők a
mindenség motorja és hajtóereje, amely a kevesebbet termelőket is eltartja. Ha igazság lenne,
az élet körforgása leállna. Mindig kell lennie egy maroknyi csoportnak, de inkább a
többségnek, aki az energiát megtermeli, jól rendszerezi, magasabb hatásfokra szervezi. Ha
túlsúlyba kerülnek a fogyasztók, ha már senki nem akar termelni, a Teremtő csak egyet tehet,
lecsökkenteni a fogyasztást, redukálni a túlzott fogyasztókat. A természet törvényei nem
tudnak jobb megoldást. A redukció előtt még egy lehetőséget kap az emberiség, a másik
megoldásra, a több termelésre, de a kimerült gazdaságok és a túlfárasztott termelők ezt
rendszerint már nem tudják teljesíteni. Az élet hajtóereje, a mozgatáshoz, az élethez szükséges
energiatöbblet, a gazdasági válságokkor, a bolygó virágzásakor elvész. Ha a többlettermelés
lehetősége elvész, az egyensúly helyreállításához az Istennek is csak egy lehetősége marad.
Igaz, hogy az ősi törvény nagyon konzervatív, talán primitívnek is mondható, de a múltra
alapuló Isteni igazság szolgáltatás sem talált fel még jobbat.
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Az 50. ábrán Moetrius bemutatja a középidő előjeleinek az okát, egyben az okítást is
befejezi. Az olvasóknak maguknak kell dönteni abban, hogy a további viselkedésükben,
magatartásukban és tennivalóikban miképpen cselekszenek. A Jelenések könyvében leírt
prófécia a dolog és a tennivaló folytatását javasolja. Tegye mindenki a dolgát. Az esemény
csak lehetséges, és csak valószínű, de az óta Gaia is okosodhatott, és a természet törvényei is
fejlődhettek. E törvények azonban nagyon nagy erők, a bolygók és a csillagok akaratát is
uralják. Nem marad más, a törvény súlya alatt meg kell hajolni, az Isten és a Természet
akaratát, az embernek is el kell fogadni.
Normál védett állapotban
lévő bolygó, amelykor a
határfelületeket, a
környezet nagyobb
nyomása leszorítja a
bolygóra. A szirmok
zártak, a nagyobb lendületű
energia csak
kölcsönhatásba kerülve, és
gyengülve érhet be a
bolygóba

A bolygó ilyenkor
védett állapotban van,
visszatartja a nagyobb
lendülettel bejutott
energiát. Kiegyenlített
időjárás és normál
töltésforgalom, azaz
egészséges életvitel.
Magasabb saját spin.

A bolygó beért egy másik
nagyobb rendszer spirálrésébe. A
környezeti nyomás hirtelen
csökken. A határfelületek
leszorultsága is csökken, a bolygó
szirmai kezdenek kinyílni. Ebben
az állapotban a másik rendszer
határfelületén haladó töltések hol
összegződnek, hol nagyobb
impulzus sűrűséget alakítanak ki.

Az időjárás változás észrevehetően
rapszodikussá vált. Sűrűségi és ritkulási
hullámok (felhők) vonulnak az égen, de még
nem alakulnak ki nagy felhőszakadások, és
túl erős UV. sugárzás sem tartós. A rák és a
baktérítőnél megjelennek a hidegebb
hullámok, de még nem jelentős a lehűlés.
A Golfáramlás tömegárama csökken.

A bolygó majdnem teljesen beleért
az alacsony nyomású időrésbe. A
határfelületek kinyíltak, és az általuk
terelt részecskék a határfelületek
hátán nagy sűrűségi hullámokat
keltenek. A szirmok között
szabadabban bejutó lendület, vagy
sűrű sötét felhőket, vagy vakító,
szikrázó napsütést létesít, szabadon
jut le a bioszféráig.

A sűrűséghullámok erősödnek,
szinte szabadon leérnek a
bioszféráig. Nagy
felhőszakadások, közben nagyon
tiszta erős napsütés. A közvetlen
töltésáramlás nagyon erős. Gaia,
ismerkedési szakaszban van, a két
rendszer határfelületei nemsokára
teljesen egymásba érnek. Erősebb
lehűlési hullámok kezdődnek.

A képen bemutatott szerveződés saját forgása, spinje a korábbi megtermékenyítő találat után
folyamatosan csökken, miközben a környezethez viszonyított belső életnyomása nő. A
szervezete melegfúzióssá fejlődésének a következménye, a nagyobb belső nyomás miatt
kinyíló életspirál szirmok (halók), ezzel is növeli a túl sok részecske szaporodás leadását.
Amikor a környezetben, a külső rétegben nagyon alacsony életnyomás fejlődik ki, miközben a
belső tovább nő, a szervezet szirmai kinyílnak, és globalizáció, rétegegyesülés, a különbség
lecsökkenése, általános összekeveredés, egymásba vegyülés alakul ki. Az alacsony
életnyomású, két tér közös határánál gyorsabban áramló, keveredő rétegében, egy neutrális
határfelületen, a határozatlanná és nyitottá váló szervezetbe sok megtermékenyítő neutron
áramlik be a környezetből, amely lehet egyszerre nagy és közös tömegben, vagy sok apró, de
külön közös felhőben érkező, már jelentősen elporladt, elgázosodott állapotban. Bár a
megtermékenyítés és a vegyülés így is-úgy is létrejön, azonban a közös tömegben érkezők
sokkal hidegebb állapotban érkeztek, jobban le tudják hűteni, semlegesíteni a felforrósodott és
szerelemre vágyó melegfúziós szervezetet.
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A Balkánt elérte a változás szele.
Az események közelegnek, az idő csökken, Gaia terhességi előkészülete fejlődik.
A várható eseményeknek könnyen felismerhető egy sor eseménye van.

Ezt a részt csak azok olvassák, akik elébe mernek nézni a várható eseményeknek,
akik megbékéltek, és az események megértésére, elfogadására is megértek.
A jelenések könyve báránynak, áldozatnak hívja azt, akinek joga van megtudni, feltárni a
Természet és Isten Törvényeit. A természet, miként az ember nem válogat. A hét angyal,
valószínűen üstökösöket, aszteroidákat jelent, amelyek megérkezése előtt, a szelek elülnek.
Ez azt jelenti, hogy a beáramló részecske megszűnik, a Föld a pólusváltási folyamat közepére
érkezik. Bekerült egy mezőfejlődési pálya közepébe.
Az esemény, ez előtt keletkezett előjelei:
1. A Jupiterbe néhány évvel ezelőtt becsapódó aszteroida jelezte, hogy egy nagyobb
rendszer keringési határfelületeihez érkeztünk.
2. Az eseményeket a tavalyi erős napkitörés sorozat folytatta, amelyekkor további
kisbolygók csapódtak a szerencsénkre a Napba.
3. A Föld mellett elszáguldó aszteroidák sűrűsödése jelzi, a nagyobb részecskét
tartalmazó határfelülethez, az eseménykeltőhöz közeledést.
4. A Föld kivirágzása, és az energia csökkenése az infláció és a feszültség általános
tetőzése észlelhető.
5. Az időjárás szélsőséges változásba kezdett, amelyben a forrósághullámok és a nagy
felhőszakadások váltják egymást. E váltakozás okait bemutattuk.
6. 2004 július 12.-én hőhullám és hideghullám a Balkán-görög sávban a 45. szélesség
irányában, E sáv nyugati szakaszában hó és jégeső, erős hideghullámmal. 2004 július
13. A rendkívül erős talaj felé ható töltésáramlás miatt – nem ismert okú - áramszünet
Görögországban, egyidejűleg földrengés észak Olaszországban.
7. A Földmágnesesség csökkenése, a Golf áramlat lassulása, leállása. Lehűlés az Európai
részeken, felmelegedés az egyenlítői vidéken. Ezt a pólusváltás okozza.
8. Az áramlások megváltozása a Föld feszültségeit visszaereszti, amely jelentős
földrengésekhez vezet. Mivel a bolygón átáramló, a belső hőt elvezető áramlás
lecsökken, a belső hőmérséklet egy darabig megemelkedik.
9. A Föld belső hőemelkedése miatt nemcsak földrengések keletkeznek, hanem lemez
megmozdulással járó tektonikai mozgások. Olyan vulkánkitörések is várhatók,
amelyekről eddig azt hitték, hogy végleg kialudtak.
10. A Rák és a Baktérítő környékén megnő a kisugárzási veszteség, az eddig
visszaterelődött szórás most szabadabban távozik. Ez jelentős lehűléssel jár.
11. A szelek elülése és nagy természeti csend a bevezető esemény, amely közben és után
imádkozni kell.
12. Az állatok előjelzése megkezdődik, a riadalom általánossá válik.
13. Feltűnik a nagy üstökös az égen, és bízni kell Istenben, hogy nem a közeli
térbolydulás hírnöke.
14. A hét angyal egymás után megérkezik. A további események leírása nem
szükségszerű, valamennyien tapasztalni fogjuk.
Talán igaza lesz Nostradamusnak, aki szerint az eseményt az emberiség egy része túléli. A
nagy hetes szám jövőre lesz!!! 2005, a régi számrendszer alapján 2+5 = 7
A globalizáció a bioszférában is megtörtént !
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Epilógus:
A biblia szerint az embert az Isten a maga képmására teremtette. Mivel az élő szerveződések
száma és variációs lehetősége végtelen nagy, ezért az előbbi állítás csak akkor állja meg
valamennyire a helyét, ha az Isten szó azon részecskék halmazára vonatkozik, amelyek az
embert, mint lényt alkotják. Valószínű, hogy e szimbiózisba szerveződött részecske kolónia,
több különböző alfajú és más –más égitestről, csillagból származó részecskék
együttműködésének az eredménye. Ugyanezek a miniatűr, élő szerveződések máshonnan
származó részecskékkel kiegészülve az embertől eltérő életszerveződéseket is létrehoztak,
amelyekből csak a mi bioszféránkban állatok, növények és más élőlények, gombák,
szalamandrák, rovarok, változó mezők szerveződtek. Ha e nagyobb kényszerszerveződések,
életvariációk alsóbb szintű szerveződéseit nagyobb figyelemmel megnézzük, észlelhetjük,
hogy a nem ionos kötésű, szabad szerveződésű részecskék, képesek más téralakzatba, más
genetikai rend szerint is szerveződni. E részecskék, mint Ufók is megjelenhetnek.
Moetriusnak erős a gyanúja, hogy ezek az idő és térutazást, a nagyon szélsőséges
körülményeket is elviselni képes miniatűr méretű, de akár nagyobb bonyolultságú, apró
felbontású részecskékből álló lények, akár modulos rendszerű robotoknak is tekinthetők,
amelyek az összerakási terv, a genetikai parancssor, az időrendnek megfelelően kapcsolódnak
össze nagyobb energiaszintű szimbiota mezővé. Minél kisebb a szerveződések energiaszintje,
annál többféle variációba képesek szerveződni, annál nagyobb a végtermék variációs
lehetősége.
Az Isten teremtését egykor megirigylő, fejlettebb emberi lényekké szerveződő, élővé váló
összetett modulok szintén megkísérelték a teremtés leutánzását, és létrehozták a Gólemként
ismert robotot. Később egyre több kísérlet születet arra, hogy az embert leutánzó, segítő
robotok, androidok készüljenek, amely megnevezés Karel Csapek színdarabjában használt
megnevezésből vált általánossá. Később, Isaac Asimov, - Én a robot - című munkájában, a
fogalom fejlődése eljut az Androidokig. E szerző sikeresen megnevezte a robotkészítés és
működtetés három alapszabályát, amelynek a szerepe, a létrehozó védelme, segítése,
szolgálása. Ez sem lett igazán sikeres, mert a képzeletbeli robotok, mint a gólem és az
öntudatig eljutó robotok többsége előbb vagy utóbb fellázadtak, önálló, szolgálat nélküli
lényekké szerettek volna válni.
Ha megnézzük az Isten teremtményeit, és átolvassuk a Bibliát, a teremtés könyvét, hasonló
mentalítást, következményrendszert ismerhetünk fel. Isten a maga képére és hasonlatosságára
teremtette az élő lényeket, hogy szolgálják őt. A szolgálatot megtagadókat kiközösítette, majd
megbüntette. Az apokalipszis a Jelenések könyvében ezt részletesen tárgyalja, amelyben fel
kell ismernünk a természet törvényeit. Asimov által 1942-ben felállított robotika
alaptörvényei akár Istentől is származhatnának. Valószínűsíthető, hogy ha az emberiség, vagy
egy fejlett lény létrehozná a saját segítésére a fejlett analóg rendszerű robot androidokat,
azokba a saját védelme miatt hasonló alaptörvényeket plántálna. Eszerint a fő törvény az,
hogy a robot nem árthat az embernek, azaz a létrehozójának. A robotnak követnie kell a
létrehozó utasításait, kivéve azokat, amelyek ellentétesek az első törvénnyel, azaz árthatnak az
embereknek, a létrehozóknak. A harmadik alaptörvény, hogy a robotnak gondoskodnia kell a
saját biztonságáról, amíg ez nem kerül összeütközésbe az első két törvénnyel.
Ha egy fejlett és végtelen ideig élő, gondolkodó de térhez és időhöz kötött Istenszerű lény,
kitalálna egy összetett és más, távolabbi térségekbe is eljuttatható robotrendszert, valószínűen
sokáig fejlesztené, tökéletesítené. A robotoknak ezek szerint Istent, azaz a létrehozójukat
kellene szolgálni. Mivel a nagy tömegű anyag nagy távolságokra nem gyorsítható fel és nem
juttatható el egyben, ezért a részletekben történő eljuttatás és a helyszínen összeépítés
módszere sikeresebb lehet. E szerveződési rendszer tényleg tökéletes. Nincs szállítási
veszteség, nincs üres forduló, nincs céltalan impulzus. A modulokból bármi és bárhol
felépíthető. E modulrendszer végtelen kisméretű és látszólag analóg alkatrészre bontható le,
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amelyből bármi felépíthető. A felépített szerveződések, összetettebb modulok azonnal
megváltoznak, ha a számuk, arányuk megváltozik. A modulok halmazt képeznek, amelyben
nemcsak a modulnak, hanem a hiányának is jelentése lehet (kvázirészecske), amely hiány is
vándorolhat, más hiányokkal jelentéstartalmat képviselhet. Az emberi értelem nehezen
fogadná, ha a tudomány azt derítené ki, hogy mi is robotok vagyunk, egy nagyobb
bonyolultságú lény életre kelt és öntudatra lelt, fellázadt teremtményei. Pedig a vallások
kreacionizmusa az alapoktól erről szól. Isten nagyobb gépei nem képesek a fény sebességével
vagy annál nagyobb lendülettel eljutni nagy távolságra, erre csak a végtelen kisméretű
intelligens részecskéi képesek, akik viszik magukkal az összeépítési elvet, a tervet és a
szerveződési ismereteket és az energiát is. A későbbi utasításokat majd a szállított anyaggal
együtt megkapják, miként az összeépítéshez szükséges energiát is. Ha nem sikeres a
szerveződés működése, lebontásra kerül, és más parancsokkal eltérő, alkalmasabb,
korszerűsített összeépítésre. Valahol, a csillagmezők és a fekete lyukként ismert nagy
anyagdarálókban folyamatosan állítják elő, korszerűsítik a sterilizált, neutronizált
részecskéket, amelyekkel a teret már csordulásig töltötték. A nagy mezőkben párosával
összeépített részecskék szinte mindent elviselnek. A nagy hőmérsékletváltozást, a hatalmas
sebességre gyorsítást, a még hatalmasabb ütközéseket, az összeépítéseket és a bomlásokat. E
páros részecskék nem forognak, a saját perdületük kicsi, a szimmetriájuk az egyensúlyuk
nagyon nagy. Viszont nem ruházódtak fel az összetett tudással, csak a tudás töredékeivel
rendelkeznek. Olyan programmal indulnak, amelynek a célja a mind nagyobb összetettség, a
mind nagyobb bonyolultság. A cél az eredeti és összetett tudás megszerzése, a
részinformációk sikeres összeépítése egésszé. Minden részecske tartalmaz valamilyen
összekötő kapcsot, forgási eredőt, amely miatt kapcsolatra, kiegészülésre vágyik. A program
lényege a kapcsolat, méghozzá a megfelelő azonosságú helyre. Ez azonban nehézségekbe
ütközik, némely részecske ellenállása, lázadása és önállósodási vágya ezt akadályozza. A
gyártás és egyesítés során sok a selejt, egyes részecskék összeépítése a megmaradó ellentét
miatt kevésbé tartós. A sikertelen összeépítések az ütközésekkor egymáson megperdülnek, és
ettől töltöttebbé, szimmetriahiányosabbá válnak. A töltöttség érzelmeket és önálló
kapcsolódási vágyat kelt, amelytől az eredeti tervtől eltérő, tulajdonságokkal, érzelmekkel és
vágyakkal is rendelkező szerveződések épülnek fel. A tökéletesre, a végtelen szimmetriába
épülést az újratermelődő selejt, az érzelmekkel rendelkező élő szerveződések szélsőséges
negatív tulajdonságai, és szimmetriahiánya akadályozza. Bár a tér ilyen szerveződései is
állandó korszerűsítés alatt állnak, a saját genetikai ,,hibás,, állományukat is folyton
újratermelik. A szaporodás, a megmaradás a tökéletesre építésre vágyó hatás, a bontás
ellenhatása. Tény, hogy ez a selejt elvesztette az alkotó által csak az érzelem nélküli, neutrális
részecskéknek szánt halhatatlanságot.
A kevesebb szimmetriával, rendelkező szerveződések együttműködési ideje véges.
A szerveződésben együttműködő részecskekolónia egyenrangúságra törekvése vagy
anarchiába, vagy kényszerítő, de nagyobb rendet tartó diktatúrába fejlődik. A részek közötti
harmónia elveszése, csökkenése az együttműködés káoszához vezet. Az előnyből, a közösbe
visszavett energiából történő szubjektív részesedés egyenlőtlen rétegszerveződéshez vezetett.
Egyes rétegek mások rovására megerősödtek. Az együttműködésből anarchia, káosz és
szembenállás alakult ki. A rendszer élőbázisa, a vitalitása, a biodiverzitás csökkent. A korábbi
szerveződési lehetőséget biztosító túlnyomást, a mindenkinek hátteret jelentő energia
tartalékot a sok egyéni kapzsi vágy lecsökkentette. A mindenki által adott túlnyomásból, a
hiánytól félő által elvett rész a közös tartalékot felemésztette. Az életet működtető energia
áramlását, a saját érdekében lobbizó rétegek kisajátították, felosztották, amelyből a
ténylegesen rászorulóknak egyre kevesebb jutott. Az energia áramlása nagyon egyenlőtlen
lett, a nagy egész sikeres együttműködési esélye egyre csökken. Az ember, nemcsak a saját
társadalmát és ember individuumait kergette káoszba, hanem a bolygónk Gaia egyensúlyát is
elrontotta. A csökkenő szimmetriájú, eltolódott egyensúlyú mezők vitalitása is csökkent,
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amely miatt az utódképzési vágy bennük is megerősödött. A nagyobb egyensúlyra, nagyobb
szimmetriára vágyó bolygómezők szimmetriát javító párt hívogatva szórják szét az eltolódó
egyensúlyt jelző hormonjaikat. A mezők egyensúlyba hozó eseményre vágynak. Az
utódképzési vágyat az egyensúlyt elrontó alszerveződések váltották ki. Az élősdivé, a
bolygója parazitájává vált ember a felelős a saját végzetéért, amely a holdképződésnél
törvényszerűen bekövetkezik. A végtelen szaporodásúvá vált, az önön fennmaradása
érdekében rákos sejtjeként túlburjánzott ember, és nem vette észre, és tudomásul, hogy egy
együttműködő nagyobb rendszer része. Az energia tartalékokat kisajátította, az áramlatokat
megváltoztatta, a csak önmagára figyeléssel a nagyobb energiaszintet képviselő bolygó
szimmetriáját és a korábbi harmóniáját elrontotta.
Az ember szempontjából már majdnem mindegy, hogy az Isten haragja, vagy a tér és
természet önszabályozása az, amely a szabályokat be nem tartó szerveződéseket az
apokalipszis eseményeivel lesepri a változás színpadáról.
Ideje lenne már tudomásul venni, hogy a rendszer nem értünk van, csak annak csekély és
hibásan önállósodott részei vagyunk. A nagy rendszerben csak az együttműködés
szabályainak a megtartásával lehet az egész részeként megmaradni.
Hibás alapállás az, hogy mindennek az embert kell szolgálni.
Az ember elvesztette az ősi tudást és arányokat, amelyeket az Atlantisz lakói és a Druidák, az
Aztékok és az Inkák, az egyiptomi építő Istenek még ismertek, amelyben az egész folyamat
részeként annak az egészséges változását biztosította. Talán a dinoszauruszok is ebbe a hibába
estek, bár ők lényegesen nagyobb egyensúlyban álltak a környezettel, sokkal lassabban tették
tönkre a bolygót. A belterjessé váló túlszaporodásuk, az egyeduralkodóvá vált állományuk, a
genetikai védelmét lecsökkentette, és nem viseltek el egy nagyobb genetikai módosulást.
Megszűnt az alkalmazkodási képességük. Az embernek sokkal rövidebb idő is elég volt a
hegemónia megszerzésére és a túlszaporodásra. A fajok királya a fajok és önmaga gyilkosává
vált. A bolygónk egyensúlya már annyira megbomlott, olyan nagy a káosz és olyan nagy a
tehetetlensége a végzete felé sodródó emberiségnek, hogy az észre térése esetén sem sok az
esélye a megmaradásra. A Holdképződési folyamat már beindult, a bolygónk pólusváltási
folyamata megkezdődött. A déli sarkon nagy sarkitest fejlődött, a Földet eddig védő
határfelületek, mint a rózsa szirmai kinyíltak.
A Föld kibomlott virága a nyitott határrétegeken fényévnyi távolságokra szórja a szerveződési
állapotát, egyensúlytalanságát jelző részecskeszállító virágporát. A távoli udvarlók már
készülődnek. Az elektronhiányos szén és jégtartalmú, sőt már valószínűbben magasabb
szerveződési szintű üstökös magjaik helyreállító, megtermékenyítő ejakulációja már
megindult a Föld felé. A csillagok Ort övezeteiben fejlődő spermiumok már hosszú csóvát
eresztve spiráloznak a cél felé, de ez a csóva még nem látszik. A kevésbé sűrű anyagú
üstökös-magok, felgyorsuló változásainak a jég és víztartalmú gőzei csak a Nap közelében
fejlesztenek messziről is jól látható csóvát. Az ilyen magok valószínűen rendszersértő
időutazókként is érkezhetnek, és a radiális irányú gyors közeledése, valamint a nagyobb
porozitású anyagszerkezet miatt az észlelési lehetősége kicsi és késői. Ha a védekezést, meg
akarjuk kísérelni, ha egy kicsit korábbi észlelésre vágyunk, célszerűen a szén és a jég
érzékelésére specializált frekvenciájú radarokat kell kifejleszteni. Az egy-két udvarló, látogató
elhárítása talán még lehetséges, de nagy annak a valószínűsége, hogy sok és most keményebb
legény vendégre kell számítanunk.
A technikai fejlettségünk még nem érte el azt a szintet, amely a genetikai állomány és a már
megszerzett rendezett tudás átmentését lehetővé tenné. Még az ősi tudást sem értjük, annak az
üzeneteit sem sikerült megfejteni. Majd az események megerősödésével az értelmünk hírtelen
fejlődik, a tudásunk egy rövidebb időre univerzálissá válik. A környezetre figyelő, azzal
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együttműködő tudásfejlődés még egyszer lehetőséget kap az együttműködő fejlődésre, de ha
ezt nem tudja kihasználni, a végzet és a természet törvényei bevégzik a feladatuk. Moetrius
teljesítette e könyvvel a megbízatást, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy Isten bárányai
megismerhessék a miértet és a hogyant. Hogy mikor teljesül a végzet, erre senkinek sincs
pontos ismerete.
Ember tiszteld a természet erőit és tartsd be a törvényeit! A szerveződési lehetőséged csak
az egész részeként, és annak a felismert törvényei szerint lehetséges! Madách, az Ember
tragédiájában akár így is mondhatta volna! Madáchoz kell tartani magunkat.
Ember küzdj, és bízva bízzál, - a szeretett törvényét, az isteni megbecsülést, a mások felé
jóérzést sokkal több megbecsüléssel kezeld!

Magyarország, Pécs

2004-07-29,

átdolgozva 2010-08-01

Moetrius
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Szószedet
A könyvben vastag és dőlt betűvel kiemelt újszerű, sajátos szavak a szószedetben értelmezést
segítő körülírást, magyarázatot kaptak:
A szószedetnek nem célja, új fizikai, kémiai értelmező szótár felállítása, ezért mindenekelőtt
javasolja a Fizikai fogalomgyűjtemények használatát, célszerűen a szerzőnek nagy segítséget
nyújtó Dr. Bonifert – Dr. Halász –Dr Holics –Dr. Rozlosnik féle Fizikai fogalomgyűjteményt,
amely a Nemzeti Tankönyvkiadó 1992-ben jelentetett meg. Valószínű, hogy azóta tartalmas
újabb változatok is megjelentek, és más nyelveken is remek szakszótárak,
fogalomgyűjtemények segítik az idegen és újszerű szakmai elnevezések értelmezését. Az
Aspektus könyvekben azonban számos olyan új értelmezés, más összefüggésbe kapcsolás,
egyedi alkotású új szavak és új szóösszetétel is található, amely egyértelműen igényli a szerző
sajátos megközelítésének, eltérő értelmezésének és szóalkotásának a magyarázatát.
Áramlási
minta:

DNS, szerkezeti minta, tervrajz, áramlási program, meghatározó szabály stb.
Olyan az áramlást, a rendezettséget, az együttélést, és az együtt változó
közösséget szabályozó anyag, hatás vagy/és információ, amely a változó
részecskék mezők között az azonos rendezettséget növeli. Ilyennek tekinthető a
KRESZ, a DNS, a haditerv, a törvény, a szülői nevelés és a jogszabály is.

A csillagok és részecskemezők közötti olyan térrész, ahol a mezőkből a másik
Csillag és
mezőszimmetria: mező vagy csillag felé irányuló részecskelendület hasonló értékű ellenlendülettel
találkozik. A tér ilyen helyén, a két mező vonatkozásában torlódás és
lendületszimmetria alakul ki. E térrészekben közös, nagyobb szabadságfokú
librációs állapot alakul ki.

Két nagyobb felmenői csillag, vagy nagyobb szülői részecske szervezet,
életbuborék között kialakuló térfelező, tömegfelező közelében kialakult, a csillag
szervezeteket összekötő egyenesre általában merőleges eredőjű szimmetriasík,
lásd az időspirál, életspirál, időút stb.
Ekvipotenciális Egy gyorsan változó, vagy robbanótér körül kialakuló olyan gömbszerű, időben
növekvő felület, amelyen a nyomáshullámok lendületértéke közel azonos. A
felület:
felület eltérhet a gömbtől, torzulhat, de a torzult alakú teret határoló növekvő
különbséghullám, a torzulása után is megtartja a haladási felszínén a viszonylag
egyenlő nyomást. Lényegében egy körkörösen, gömbszerűen tovaterjedő, kitáguló
nyomáshullám. A csillagok felrobbanásaként ismert szupernóva robbanások
nyomáshullámai ekvipotenciális gömbhullámokon terjednek a robbanás
centrumából, de ez a tér eltérő szerkezete miatt nagy távolságban más különböző
alakzatokba torzul. Pl. Rák köd. Az ekvipotenciális felületek jellemzően
merőlegesek a hatásterjedési erővonalakra, irányokra. Többnyire táguló, tehát
időben változó teret határol. Minden életbuborék-szerű részecske szervezet, ha
külső hatás éri, a kölcsönhatással azonos periódusban bocsát ki ekvipotenciális
jellegű felülettel rendelkező gömbhullámokat.

Csillagsík:

Füzérsugarak,
Fluxuspályák:
Ez képezi a
határoló
felületek alapját.

A füzérpályák a mezőket védő határőrök, neutronok őrjáratainak a védendő
térrész, határfelület felé haladó, jellemző szokott útvonalai. A mezőközpontokban
egyesített töltések, dipólust képeznek, és a közös lendülettel felgyorsulva a
mágneses pólusoknál neutronként (fiatal párként) elhagyják a szülőmezőt. A
közösen megszerzett lendületük dönti el, hogy mekkora távolságra jutnak el, de az
életük végén visszatérnek a mezőbe. A családot alapító neutron-párok a
füzérsugarakról a mezők határfelületére és lamináris áramlásra terelődhetnek,
másoknak eleségként, vagy időutazóként hosszabb téridős utat is bejárhatnak.

Határfelület:
Határoló héj:

Két különböző tulajdonságú, eltérő állapotú közeget, teret elválasztó felület, amely
lehet sík vagy térgörbe, torzult tojás, vagy és gömbszelet, levél alakú. A könyvben
megnevezett mezők életszféráit, rétegeit elválasztó, többnyire gömbfelületet
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képező rétegválasztó felület. Olyan részecskeütköző zóna, front, amelyen az
egymást azonos ritmusban, frekvenciában követő részecskék, a velük szemben,
ellenkező irányúban haladó (konfrontáló) részecskékkel megütköznek. A közel
azonos tulajdonsági értékek esetén e felületeken, ütköző rétegekben patthelyzet,
semleges, neutrális erőegyensúly, lendület, vagy hatás szimmetria alakul ki. Ez az
erőegyensúlyt jelentő felület az azonos ritmusú, minőségű részecskéket határoló, a
más ritmusúaktól, eltérő minőségűektől elválasztó határfelület. A határfelületeket,
a radiális irányban egymást a lendületben semlegesítő, és ez miatt az egymás felé
ható lendületben semlegessé, neutrálissá váló részecskék képezik, amelyek között
hatásréseknek nevezett hézagok vannak.
Hatás szimmetria: A hatásnál kifejtett olyan egyenlőség, amely bármilyen összetett tulajdonságú
kölcsönhatás esetén azzal megegyező, de ellentétes hatású tulajdonsági
hatásegyenlőség:
eredővel rendelkező hatáspárt képez. A patthelyzet tipikus példája, amelykor a
lendületben, a nyomásban, a fejlődésben és más túl azonos tulajdonságokban
kölcsönösen fékezik, gátolják egymást a cél és érdekellentéttel rendelkező élő
rendszerek, hatóanyagok. Ilyen helyzetben a hatások mindaddig közömbösítik
egymást, amíg harmadik hatás, vagy belül fejlődő különbség nem módosítja az
egyenlőséget, a szimmetriát. Ha harmadik, külső, vagy belső hatás
megváltoztatja a szimmetriát, az egyenlőséget, akkor a megsegített hatás
dominánssá válva felülkerekedhet, és mint uralkodó hatás a továbbiakban
érvényesül.
A világegyetemben lévő bármely két részecske, vagy anyagmező között
Hatás,
keletkező hatás kapcsolat, amely bármilyen kicsi mértékben valamit kölcsönösen
kölcsönhatás:
és visszahatva módosít az egymással kapcsolatba került részecskék és mezők
állapotán. Ez lehet gyenge információs jellegű, alacsony energiaszintű, az
elektronoknál is sokkal kisebb tömegű részecskék által kiváltott, és történhet
magas energiaszinten, akár a csillagok, galaxisok egymásra hatásaként,
egymásba olvadásaként is.
Az energia (különbség) Max Planck által megállapított legkisebb mérhető
egysége, amely egy elvi hatásadag, de a valóságban nem állapítható meg
legkisebb érték. Két hideg térben ütköző rideg hatáskvantum, kisméretű
részecske mező összetöri egymást, további még kisebb egységekre,
részecskékre bomlik, porlik. Tehát a régebbi fizikai meghatározás szerint a
legkisebb energiaszintű olyan részecskét jelenti, amelynek még a
megállapításakor fejlett technikai eszközökkel még mérhető a kölcsönhatása.
Ma már tudjuk, hogy ennél sok nagyságrenddel kisebb energiaszintű hatások,
részecskék is találhatók a térben, sőt a tér és a különbség észlelési lehetőségünk
is egyre finomodik.
Az időrés alapja. Általában a mezőket védő, a pólusokat összekötő füzérsugarakon,
fluxus pályákon, a határfelületeken és az időspirálokon nagyobb sebességgel haladó
fiatal, vagy páros, neutrális részecskék, (határőrök) közötti generációs távolság. E
távolság meghatározza, az egymást követően kibocsátott, áramló részecskék között az
átjutási lehetőséget, és egy jellemző méret, lendület és azonosság arányt, amellyel
még át lehet jutni a résen. A Neutronok haladása ellenére a hatásrés távolsága közel
állandó, de a pálya kezdetén és végén, a pólusoknál egyre kisebb, a téridőben
növekvő.
A részecskék közötti hatásrés, távolság, áthaladási irányszögtől és a frekvencia
azonosságtól is függő átjárható ideje, amely a határfelületet, részecskesort,
füzérsugarat képező, egymást követő részecskék sebességétől, és a réshez képest
bezárt áthatolási szögétől, a parallaxisszögtől, a megközelítés aspektusától is függ. Az
időrés kicsi, ha az egymást követő részecskék szorosan, sűrűn követik egymást, ha
nagy a sebességük, és kevésbé átjárható akkor, ha az áthatolni kívánó részecskék nem
merőlegesen, hanem rézsút, kicsi irányszög alatt közelítik meg az időréssel
rendelkező határfelületet.

Hatáskvantum:

Hatásrés:

Időrés:
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Időút,
időspirál,
időfolyó,
életút, élettér,
szórási sík,
egyenlítői
szimmetriasík,
anyagfejlődési
út,
szimmetriaspirál,
tömegfelező stb.

Olyan a mezőkre görbülő felület, szalagszerűen a saját perdülettel rendelkező
mezőket körülvevő vékonyréteg, részecske szalagból képződő spiráluszály,
amelynek a kezdőpontja a gömbszerű forgómezők legnagyobb átmérőjénél,
valójában a szervezeti tömegcentrum belsejében található. Többnyire a mezők
egyenlítőjétől, tömegfelezőjétől indul. A gömbszerű mezőket két eltérő,
(hidegfúziósabb és melegfúziósabb) fél-mezőre osztó szimmetriasíkon a
legnagyobb a forgó mezőkkel együtt keringő részecskék kerületi és centrifugális
sebessége. Mivel itt merőlegesen érik el a pólusokat összekötő füzérpályákat,
ezért a nagy parallaxis miatt időkapuként működik a megfelelő ritmusban,
radiális irányban kirepülő, vagy és a két szervezeti félrész között közlekedő,
áthatoló részecskéknek. A legnagyobb parallaxis, a merőleges időrés miatt e
síkon a mezőből a határőr neutronok között a disszidáló, kellemetlen hatású,
vagy és felesleges, túl sok információs, azonos példányban meglévő, egymást
leértékelő részecskék kiszóródhatnak. A síkot a mezőből a forgás miatt a
centrifugális lendülettel kiszóródó, jellemzően neutrális eredőjű fiatal részecskepárok, nagyobb radiális irányú sebességre gyorsuló neutron részecskék hozzák
létre, amelyek kezdetben a forgó mező kerületi sebességével kiszóródnak a
mezőkből, és időben lemaradnak a fejlődéssel, de jobban keverednek a
környezet részecskéivel, ezért nagyobb a másságuk.
E sík két oldalán egyre töltöttebb, és ezért egyre nagyobb tömegbe épülni képes,
a másféle töltésű idegenebb részecskéknek vonzóbb tulajdonságú saját
részecskék szóródnak ki, amelyek ezért a mező körül elmaradó uszályt képező
időspirálban, anyagfejlődési úton egyre nagyobb tömegszámú almezővé
fejlődhetnek. Ez az anyagfejlődési út, az időspirál, Ariadné fonala, a spirál
alakúvá nyúló, szélesedő időfolyó, amelyen a fejlődő részecskék a változási
életfolyamat során végigsodródhatnak. A spirál alakzat azért fejlődhet ki, mert a
környezet részecskéi a kibocsátó (szülői) mezőtől távolodó, a mező kerületi
sebességével haladó, az időfolyóban sodródó részecskék lendületét a környezeti
közeget alkotó idegenebb részecskék folyamatosan fékezik. ezért ezek által
képezett részecskeanyag-uszály egyre jobban elmarad a náluk nagyobb spinnel
forgó mezők kerületi sebességétől. Bár a kerületi sebesség a távolodás során
növekedhet, de ez a növekedés kisebb, mint az adott kerületi ponthoz tartozó
arányos kerületi sebesség. Az ilyen anyag-uszályok, időspirálok jól
megfigyelhetők a galaxis szintű nagy mezőknél, de ilyen található a Nap és a
bolygók körül, Pl. a Szaturnusznál és a Jupiternél is, sőt a sokkal kisebb töltött
mezők, a molekulák, az atomok, és valószínűen a még sokkal kisebb
energiaszintű mezők körül is. A mágneses (idő)tengely mentén nagyobb
sebességgel kiszórt, kiáramló, de a térben impulzus konfliktusba keveredés miatt
lefékeződő, és a határrétegekre besoroló, egyre töltöttebbé váló részecskék a
mezők körüli határrétegekben növekednek, sodródnak a fő kiszóródási sík, az
egyenlítői szórási sík, az időspirál felé, amelyen kiszóródott neutrális részecskék
az ekliptikai szórási sík két oldalán egyre jobban lemaradva távolodnak a
kibocsátó mezőtől, az eredet helyétől.

Impulzus:

Az egymás útját a térben és időben, egybeesően keresztező részecskék,
élőmezők valamilyen energiaszinten kölcsönhatási eseménybe kerülését jelenti.
Kontaktus létesül, információ, anyag vagy/és energia, Pl. lendület, azaz
valamilyen hatás átadás következik be. Minden impulzus kölcsönhatással jár, de
nem szükségszerűen egyező, többnyire inverz hatáskövetkezménnyel. Az
impulzus, az áramlási dimenziók (lendület, perdület, irány) azonossága esetén
egymást erősítő, ezek ellentéte esetén egymást redukáló, dimenziócsökkentő
következménnyel jár.

Kovalens
szerveződés:

Olyan áramló, gömb és körszerkezetű részecskemezők közös, harmonikus
rendszerbe kapcsolódása, amelyek kerületén áramló alrészecskék eljárnak a
szomszéd mezőbe udvarolni. A mezők közötti kapcsolat a mindkét mezőt
látogató, de azonos irányba tartó, nagy azonosságú részecskékkel jön létre. Ez
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miatt az egymás felé ható erő, és a mélyebb kapcsolat nem túl erős, laza kötésű
és könnyebben felbontható. Az ilyen mezők a kapcsolatot tartó részecskéket
egymás között meg tudják osztani, ezért e részecskék nemcsak az egyik
mezőhöz, hanem valamennyi pályalehetőséget biztosító mezőhöz is tartoznak,
azokat nagyobb közös egységbe kapcsolják. Az ilyen összetettebb felületi
kapcsolódásban együttműködő buborékmezők akár többszörös határfelülettel
(részecskepályával) is összekapcsolódhatnak, amelyek kerületi keringési
sebessége közel azonos, függetlenül a keringési átmérőtől. A szomszéd
részecsketelepülések ifjainak a kapcsolata, amely párhuzamosan többszálú
kapcsolatként is összekötheti a mezőket. Lényeges, hogy csak olyan mezők,
áramlási rendszerek kapcsolódhatnak össze, amelyeken az összeérő
határfelületen áramló részecskék iránya, célja azonos, egymással összetartó. Ez
csak ellenkező forgású, és ez miatt ellenkező töltésű részecskék, tehát
párkapcsolatok esetén valósulhat meg.

Lendület
egyenlőség:
Lendület
szimmetria:

Ha a pontosan egymás felé haladó részecskék, mezők, tömegek hasonló
lendületértékű mezővel, tömeggel, részecskével találkoznak, a térben és időben
egybeeső helyen torlódás és lendület, hatásegyenlőség alakulhat ki közöttük. Ez
áramlási patthelyzet, amely lemerevedő támadásvonalat, álló frontot,
demarkációs vonalat, helyi feszültség és nyomásnövekedést eredményez.

Lendület
elnyelés:

Ha két vagy több haladó, áramló részecske, nála sokkal nagyobb tömegű,
kinetikai energiájú, részben rugalmas, deformálódó, vagy félig áteresztő, esetleg
sokkal kisebb részecskékből csak lazább, vagy ritkább közegbe, tömegnek
ütközik, a lendületét a nagyobb tömegnek időben hosszabb folyamatban
átadhatja, amelyben ez a lendület, kinetikai, áramlási energia elnyelődik. A
tömeg lendületértéke, energiája, azonos irányú haladás esetén az átadott, elnyelt
energia értékével nő. Ellenkező irányú haladás esetén hasonlóan csökken, és
oldalirányú haladás, elnyelés esetén az átadódott, elnyelt lendület a nagy tömeg
haladási irányát az elnyelt értékkel a korábbi haladási iránya felé módosítja. A
lendület elnyelődés deformációs esetén gyorsan is bekövetkezhet.

Lendület
összegződés:

Ha két vagy több, közel azonos irányban áramló részecske, mező, vagy tárgy 60
fokos szögnél kisebb szög alatt kerül összeütközésbe, impulzusba, a
sebességüktől és a tömegüktől is függően erősíthetik, gyorsíthatják egymás
haladását. A kapcsolatban a lendületük összeadódhat, a közösen kisebb áramlási
keresztmetszet miatt a közegellenállás csökken. Ez gyorsulással,
lendületösszegződéssel jár.

Mező:

Részecskemező, anyagmező, energiamező, jellemzően egységes áramlási rendszert
képező valamilyen energiaszintű részecsketömörülés, részecske kolónia, amelyben
rendezett és közös irányba tartó együttáramlás alakul ki a mezőt képező részecskék
és alrendszerek, a kisebb energiaszintű mezőcskék között. Részecske települést,
életteret, várost, országot, vagy elektront, atomot, molekulát, élőlényt, de bolygót,
csillagot és galaxist is jelenthet. A rendezettség kialakult társadalmi rendet,
szabályozott életteret, viszonylagos harmóniát tételez fel a mezőben együtt változó
részecskék egyedei, családjai és közösségei között.

Napcsalád,
csillagcsalád:

Egy szülői – leszármazotti rendszer, amely egy központi csillagból, Napból áll, és a
körülötte keringő bolygó gyermekeiből, valamint azok Holdgyermekeiből, és a
bennük és körülöttük változó alszerveződésekből, rokoni részecskékből.
Ha egy áramló, haladó részecskét, mezőt, vagy tárgyat egy másik haladó egység,
nem pont azonos támadásvonalon, és nem a tömegközpont irányában talál el, és
impulzusba kerülnek, akkor az erőkaron átadott lendület, kölcsönhatás forgató
nyomatéka a tárgy, részecske, vagy/és az egymáshoz érzelemmel stb. kapcsolódó
részecskékből szerveződött mező megforgatását, megperdülését eredményezi. A
megszerzett perdületet, az együttváltozó közösség középpontja körül forgó saját
perdületként spin-ként ismeri a fizika. A perdület, töltöttséget is jelent, amelyet a

Perdület:
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forgási iránytól (eredőtől) függően pozitív, vagy negatív forgásirányú töltésként
ismerünk. A perdület élő lényeknél szédülést eredményez, csökkenti a haladási és
koncentrálási lehetőséget. Két nem pörgő részecske, pl. neutron ütközésekor, mint a
biliárdgolyónál, azonos irányú perdület keletkezik, amely azonos, ettől kezdve
egymást sokáig taszító töltöttséget eredményez. Az ilyen egymástól megsérült, az
egymás szimmetriáját rontó töltött részecskék ettől kezdve utálják egymást, de
annál nagyobb vágyat éreznek egy a szimmetriavesztő forgást megállító, a
szimmetriát kijavító ellenkező töltésű részecskére.
Két vagy több gömb vagy gyűrű alakba szerveződött forgó részecske egyesülés,
Perdületi
(részecskemező) amelyek a gyűrű vagy a gömb kerületén egymással szemben
szimmetria:
áramló, keringő részecskéket tartalmaznak. A perdületi szimmetria lényegében íves
perdületi
pályán
egymással szemben haladó részecskék között kialakuló lendület egyenlőség,
egyensúly,
lendületszimmetria,
amely a közös eredővel lehetővé teszi a tartós megmaradást. Az
forgási
egymást
a
túl
nagy
saját
forgástól eredményesen megfékező szervezetek, a
szimmetria:
téridőben tartósan együttáramló párokat, nagyobb energiaszintű közösségeket
képeznek.
Quintesszencia: A térben lévő, nullponti energiaként, éterként ismert olyan kis tömegű, és alacsony
energiaszintű, illékony részecskék halmaza, amelyekkel a nagy csillagok, és a
galaxisok, pulzárok, a fekete és fehér lyukak Jet sugarai túlnyomással töltötték fel
a csillagközi teret. A fotonnál nagyságrendekkel kisebb energiaszintű részecskék
nagy lendülettel, a fénynél is gyorsabban haladhatnak csillagtól, csillagig, vagy a
kölcsönhatási, elnyelődési helyükig, de viszonylag lassan változó, nagyobb
életnyomású gáznak is tekinthető.
Alacsony energiaszintű élőlény, valós tömegű, de nem szükségszerűen mérhető
Részecske:
energiájú olyan anyagi részecske, energia buborék, életbuborék, amely életszerű
folyamatban változva, lendületet és ezzel egyidejűleg információt is közvetít a
mezőből mezőbe haladása, az életfolyamata során.

Sűrűség:

Valamely térben, vagy mezőben lévő olyan anyagi és élő részecskék és
részecskemezők globális mennyisége, közege, amelyek a téren, mezőben áthaladó
adott frekvenciájú részecskecsoport áthaladását a jelenlétével és a
beavatkozásával, a módosításával késlelteti. A sűrűség hőmérséklet és változás és
azonosság függő relatív mutató, amely a kölcsönhatásba kerülés mérhető
lehetőségét, és az érintetek azonossági fokát is jelzi.

Sűrűségváltozás: A sűrűségnél meghatározott olyan energia, részecske és mezőmódosulás, közeg
állapot módosulás, amely a térrész kölcsönhatását is megváltoztatja. Nagyon
relatív, mert lehetséges olyan sűrűségváltozás, amely az eltérő frekvencia miatt
nem változtat, és nem mérhető, és lehetséges olyan is, amelyben a valós sűrűség
nem változik, de a frekvencia, vagy a nagyobb azonosság felé változása miatt a
kölcsönhatás módosul. Hagyományos értelemben egy anyagnak az általa elfoglalt
térrész térfogatához viszonyított részecskeszámának, vagy/és egy tömeg
egyedszámának a változását jelenti, de ez a tér tágulása, térfogatváltozása esetén is
kialakulhat.

Tartós
kölcsönhatás:
Töltés:

A hatásnál felsorolt módosítás folyamatos érvényesülése, amely megváltoztatja a
mezők tulajdonságát, vagy és a dimenziós jellemzőit, az irány, lendület, perdület
stb. értékét.
A gömbszerű mezőkbe szerveződő, saját spinnel rendelkező, nem teljesen
szimmetrikus forgó részecskék rendszerint forgással, vagy valamilyen eltérő, de
analóg kisebb részecskékkel töltöttek, amelyet az impulzuskor keletkező nagyobb
forgatónyomaték ébreszt. Ha az egymással impulzusban ütköző részecskék
támadási iránya nem esik egy vonalba, ez esetben az ütközésükkor (impulzus)
egymáson megperdülnek. Ha eltérő tömegűek, a forgató nyomaték és ezzel a
megszerzett perdület növekedés, (a töltés növekedés) nem egyenlő, de ha azonos a
tömeg, az impulzus nyomaték és a töltés is azonos értékkel változhat. A perdület
növekedése növeli a fogyasztást és az átáramlást, a beépülő idegen részecskék arányát.
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29. ábra: A Szaturnusz időspirál rései.
30. ábra: A pólusváltás ábrázolása:
31. ábra: A Neutron üstökös kinagyítása.
32. ábra: A periódusos birodalom 3 D. ábrázolása. P.W. Atkins könyvéből:
33. ábra: Moetrius anyagszerveződési ábrája:
34. ábra: A Mezők energiaszintjétől függő állapotai P.W. Atkins könyvéből.
35. ábra: Az orbitális pályára került mezőre ható gravitációs erő működése:
36. ábra: Az élet és az elmúlás.
37. ábra: Az élet-kifli:
38. ábra: A Holdképződés becsapódási irányfüggő esemény:
39. ábra: A mezők, mint keringési rendszerek kölcsönhatása:
40. ábra: Az időspirál, mint részecskepálya.
41. ábra: Aperiodikus rendszerben szerveződő részecskék energiaszint változása:
42. Ábra: Az Atom energiaszintű mező F szerveződési állapota:
43. Ábra: Az atom energiaszintű szerveződés 4. periódusának az energiaváltozása:
44. ábra: A élet-kifli, mint életszerveződés társulási lehetőségei: gabonaábrák:
45. ábra: A rózsadugvány szaporodása és a sűrűségeltérés kapilláris következménye:
46. ábra: A fraktálrendszert is bemutató karfiol, haploid és a diploid szerveződése
47. ábra: A Napraforgóábra és az aranymetszés Ian Steward könyvéből:
48. ábra: A Halastál életfraktál jelképként bemutatása:
49. ábra: A Halastál és a napraforgó élethálóként ábrázolása:
50. ábra: A Föld kivirágzásának, és az energiahullámzásnak a folyamata:
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Az Aspektus sorozat ismertetője:
Elménk legbelsőbb zugában nem egyenletek vannak, hanem egy pofonegyszerű ötlet.
Mikor végre felfedezzük, annyira ellenállhatatlan és magától értetődő lesz, hogy azt
mondjuk majd egymásnak, milyen szép, hogy is lehetne másképp?
John Archibald Wheeler

Aspektus
Az energia átalakulás folyamatát és
az élet keletkezését újszerűen
megközelítő EVOLÚCIÓS
ELMÉLET.
Méret: A/4 Terjedelem: 156 oldal
Egy impulzus élete, a könyv címe ez
lehetne, amely egy új hatáselmélet
kifejtése, amely a gravitáció eredetét,
működését, és az impulzusokból
felépülő kisebb és nagyobb léptékű
energiaszerveződések, rendszerek
analógiás kapcsolatát mutatja meg, a
bonyolultság felé haladó evolúciót a
kezdeti forrásától, az ember által
magának létrehozott szuper intelligens
lény, a Szükséges Isten
é éi
Miből lettünk, hogyan kezdődött az anyag és az élet szerveződése? Volt e Ősrobbanás, és ha
igen, mi vezetett ősrobbanáshoz? Hogyan alakult ki a Világegyetem? Ezek a kérdések
mindenkit érdekelnek.
Az anyag, az élet és a gravitáció eredete és meghatározása nem eléggé tisztázott. Az
ősrobbanás a kezdet teóriája, amelytől eredeztetjük az időt és a teret, az anyagot és ebből az
élet kialakulását. Az ősrobbanás első időszakát, átláthatatlan, megismerhetetlen
szingullarításként ismerjük, amely robbanásszerű hevességgel kezdődött. Az Aspektus
könyvben a szerző kétségbe vonja az anyag, az idő és a tér Ősrobbanásra visszavezetett
eredetét, a kezdeti folyamatok megismerhetetlenségét, és a kezdet, a lehetséges előzmények
ismertetésére vállalkozik. Az ősrobbanást korábban Einstein is elvetette, és beépített a
téregyenletekbe egy Univerzális állandót. Az Univerzális állandó helyes felismerés volt,
annak a téregyenletekbe beépítése szükségszerű, amely csak így eredményezheti a máig
kialakult térállapotot. A tér maga statikus, állandó, amelyben szétszóródó anyag keveredik,
helyenként összesűrűsödik és szétszóródik. Valamennyi esemény sokféle időfolyamat alatt is
megtörténhet, lassan, lineárisan, és különböző gyorsabb eseményekben is. A Makrokozmosz
állandó és a teljes térben történő változása lokális részecske összegződésekhez, mezők
kialakulásához vezetett. A mezők változási folyamata, növekedése nem végtelen lehetőségű,
az előbb, utóbb összeroppan a gravitációként ismert tömörítő erő alatt.
Az Aspektus egy természettudományi területhez tartozó térelmélet kibontakozásának az első
könyve. A szingularítás előtti állapotok kialakulását, a lokális ősrobbanás lehetőségét tárja fel.
Az élet és az anyag kezdete, a szerveződése megismerhető. A térben lévő szerveződések
rendkívül arányos, analóg szerkezetek, amelyeket fraktálrendszerként ismerünk. E
szabályszerűség feltárása sok eddig nem értett összefüggésre világít rá, megérthetőbbé és
egységesebbé teszi a teret és az időt, az anyagot és az élet szerveződését!
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Aspektus
(1)
Tartalomjegyzék (A/4)
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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

A kiindulási alap, azaz ismeretek a világegyetemről és működéséről.
5.oldal
Az algoritmus, mint törvényszerűség, és a csillaghalálok:
8.oldal
A gravitációs besűrűsödésekben zajló folyamatok:
10.oldal
Az ősrobbanáshoz vezethető állapot kialakulása:
14.oldal
Még egyszer az ősrobbanásról kicsit másképpen
17.oldal
A helyzeti energia felszabadulása és az anyag lebomlása mozgási energiává:
20.oldal
Nézzünk be a fekete lyukakba. (A nagy energiasűrűségű gravitációs lencsékről).
24.oldal
Az impulzus energia átalakulása, újjászületése, továbbítódása és hatásakkumulációkba épülése.
A nyomás, energiasűrűség és vákuum újragondolása.
29.oldal
A mozgási energia helyzeti energiává, anyaggá szerveződéséről.
30.oldal
Az ősrobbanást követő folyamat, az élethez vezető energiaszerveződések bölcsője!
Az impulzusokat tároló erőterek egyesüléséről:
37.oldal
Még egyszer a gravitáció vonzóerő megváltozását okozó hatásokról.
38.oldal
A gravitációs lencsehatás átgondolása.
42.oldal
A részecskeszerű hatásenergia kialakulása:
46.oldal
Az energia szerveződési szintekbe sorolása.
51.oldal
A jel, az információ és a hatáskapcsolódás:
54.oldal
A hatásegyesülés hatékonyságát befolyásoló információazonosság.
60.oldal
A dimenziók keletkezéséről és a Gömbvillám kapcsolatáról:
62.oldal
A tér szerkezete:
66.oldal
A Gravitáció szerkezete:
75.oldal
Az idő szerkezete:
87.oldal
A frakktálszerű szerveződésekről
94.oldal
Az alacsony kölcsönhatású hatásváltozás, mint energia és információ kibocsátás. 96.oldal
A hitről és a létrehozott szükségszerű Isten megszületéséről.
99.oldal
Az életszerű szimbiotikus rendszerek frakktál jellege
102.oldal
Az emberi környezetben egymásnak átadott alacsony kölcsönhatásokról:
112.oldal
Az emberi információ, a testbeszéd és a mimika:
114.oldal
A bemenő és kimenő információ arányának és a belső ritmus, azaz óra, időérzet megváltozása:
Információ, hatáskeltés és evolúció!
119.oldal
A nyugalmi energia bomlásából keletkező alacsony kölcsönhatású energiáról:
123.oldal
A kavitációs hatásról és a térenergia bontásról
126.oldal
Az evolúciós léptékváltások kialakulása:
128.oldal
Az információ első betűi, és a jelentéstartalom kialakulása:
132.oldal
A kommunikációs információs csatornák, és hullámtartományok.
135.oldal
A zenével kelthető hatásimpulzusok energiaemelő, és életerő gerjesztő hatásai:
140.oldal
Az időérzék és biológiai ritmus, Van e választási lehetőség?
144.oldal
Összefoglaló
149.oldal
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Aspektus 2

A sík és a tér:
A változás téridőre kifejtett hatásai

A Sík és a tér, az Aspektus
könyvsorozat 2. könyve.
Méret: A/4 Terjedelem: 204 oldal.
A könyv egy új térelmélet eddig még
nem feltárt részleteit és új összefüggéseit
mutatja be, amely az anyag és az élet
szerveződés analógiájával foglalkozik.
Az emberek által életként ismert
változási folyamat analóg az anyag
változási folyamatával, azonos szabályok
szerint működik. E változás olyan
sokdimenziós térben folyik, amelyben az
egyenlőtlen térhelyzetek mellett, időhöz
kötött pont, sík, tengely és mezőket
eredményező térszimmetria is
kialakulhat.

Ez a szerveződés egy fraktálrendszer, amely egy egyszerű szabálynak a különböző
energiaszinteken történő megismétlődéseként a lokális mezőket egy sokszintű közös
élő rendszerbe köti össze.
A hiányos ismerettel szemlélt, a jelenlegi vizsgálati eszközeinkkel, módszereinkkel át
nem látható hatásrendszer sok tévedés alapjaként szolgált, amely miatt sokszor kellett
a felépített elméleteket visszavonni, és helyettük alkalmasabb valósághű tudományos
elméleteket állítani. Az egyik legnagyobb tévedés az ősrobbanás és a táguló
világegyetem elmélete, amely fizikai magyarázatát korrigálnunk kell. Az általunk
anyagként ismert matéria, a hatásmezők térhez és időhöz kötött, körfolyamatot képező
szerveződésének, a környezeti értékre visszatöltődő változó buborékjainak a
felfúvódásai. A tér egy élő szerveződésnek, egy végtelen kristálynak tekinthető, amely
kristályrácsainak egy részén szétszóródnak, más pontjain összegződnek a változásból
fakadó gömbhullámok hatásfelületeit képező kölcsönható részecskék.
A tér teljességének a homogenitását a változás töri meg, amely a látszólagos káoszon
belül az önszerveződés harmonikus egyensúlyát is megtartó pulzációt alakít ki.

A Sík és a tér tartalomjegyzéke: ( méret A/4)
Tézisek, a térelmélet alapjai:
Alapvető fizikai tévedések:
Az ősrobbanás tagadása, a félreértett Dopplerhatás.
A gravitáció nem vonzás, hanem hatásváltozási differencia:
A hatásváltozás terjedése, a közegellenállás és a vezetőképesség:
A Világmindenségben működő hatásrendszer:
A térbeli hatásazonosság elemei:
A fraktálrendszerbe épült hatásmodulok, hatásmezők összefüggései, kapcsolódása:
A szerveződési szintek kialakulása:
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A rák oka és megértési lehetősége.
A kezdet
A tér történéseit rögzítő hatásmodulok, térhullám fodrozódások, örvények:
Az élet kifejlődésének a lehetőségei:
A tér dimenzióinak feltárása:
A tér megismerését segítő információs modul posztulátum:
A modulokat összekapcsoló kötőerő, a hatásazonosság:
A tér ellenállás és vezetőképességéről:
A Casimir hatásként ismert hullámkizáródási hatás:
A DNS, mint másolási minta és időprogram:
Az ANTIGRAVITÁCIÓ lehetősége:
Az asztráltest lehetősége:
A Casimir hatáskizáródás egyszerű bizonyítása:
A hatáskizáródás és a kapilláris hatás kapcsolata:
A teret kitöltő információs energia átrendeződése:
A kölcsönható háromdimenziós anyagot eredményező változása:
A folyamatidő és az információs energia átalakulása:
A Térről és az információt is jelentő kitöltő térenergiáról:
Az információ ismétlődéséről:
Az élő és élettelen rendszerek összehasonlítása: (elmosódó határok).
Az élet kialakulásához vezető fejlődés iránya a bonyolultság:
A tudat a hit és az akarat testépítő megnyilvánulásai:
A HIT szerepe a folyamatidő befolyásolására:
Az információs energiamezők folyamat vagy szerveződési időjéről:
A beépülő eltérő információ hatása a szerveződési időre:
A rák oka és kivédési lehetőségei:
A földsugárzás egészséget befolyásoló hatása:
Az alternatív életszerveződés lehetőségei:
Az elhangolódási másság kivédése, a reprodukció:
Az információ azonosság és másság:
Az Információ változásai:
Akasa Krónika:
Az impulzus az élet felé vezető nyitó momentum:
A betegségek és a hatóanyagok kapcsolata:
A folyó effektus:
Az energia és információ:
Az információ erősödése:
A változás az tér energiaszerveződésének és az életnek az alapja:
A táplálékként bevitt információ és az egészség:
A dezinformáció hatásbefolyása az életszerveződésekre:
Az idegen égitestekről származó anyagok életet befolyásoló hatásai:
Információ eltérés és a betegség:
Az idegen eredetű információ veszélyei:
Az egészség, az információzavar, és az immunrendszer kapcsolata:
A lélekre ható változások és az egészség:
A tér kitöltése és az információ azonosság vezetőképességre gyakorolt hatása:
A tér és az anyagmezők energiasűrűségéről:
A nagyobb fraktálszerveződésekről:
A 3-D-s anyag keletkezése és a sűrűségnek az átértelmezése:
Az információs energiamezők felépülése:
Az impulzuskor szétszóródó információs energia anyagba szerveződése:
Az emberi és az életszerveződésként ismert hatásrendszerek, energiamezők
Témazáró gondolatok
A hattyúdal effektus:

Definicók.

A Mindenható Világegyetem.

Az Élő Világegyetem
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Aspektus 3

A változás és rendezettség
téridőre kifejtett hatásai:
Méret: A/4 Terjedelem: 60 oldal
Az Aspektus térelmélet első két
könyvének a lényegét összefoglaló
térszerveződési tanulmány. A változás és
rendezettség, amely a buborékszerű
részecskékből szerveződő anyag és
energia átalakulási folyamatával
foglalkozik. Az anyag jelenléte
meghatározza a tér energiatartalmát,
amely nemcsak tömegből, hanem annak
a lendületéből áll. A mezőként ismert
részecsketömörülések energiatartalmát a
jelenlévő, egy rendszerbe szerveződött
részecskék tömege, kezdeti
energiatartalma és a mezőbe vitt
lendülete határozza meg, amely a
beépülési veszteséggel csökken.
Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u 25

Niels Bobr, Heisenberggel folytatott vitái megállapításaként egyszer azt mondotta,
hogy a nagy gondolatok először mindig zavarosnak és furcsának tűnnek, amelyet a
felfedezőik is csak félig-meddig, mások pedig az információk ilyen beállítású
összefüggésének a hiánya miatt egyáltalán nem értenek.
A tanulmány az anyag szerveződési és áramlási törvényszerűségeit tárja fel, amelyek
hatására a részecskeenergia változó mezőkbe, atomokba, bolygókba, csillagokba és élő
lényekbe szerveződik. A tanulmány a változás ütemét és ennek az adott
változóképességű mezőkre kifejtett következményét, az időként ismert ritmus,
egészségre, időszimmetriára okozott hatását mutatja be.

Tartalomjegyzék:
Tézisek:
1. Alapvető fizikai tévedések:
4. oldal
2. Az ősrobbanás – mint eredet - tagadása, a félreérthető Dopplerhatás.
3. A gravitáció nem vonzás, hanem hatástér differencia:
10. oldal
4. A hatásváltozás terjedése, a közegellenállás és a vezetőképesség:
15. oldal
5. Az Univerzumban működő hatásrendszer:
20. Oldal
6. A térbeli hatásazonosság információs elemei, a hatásmodulok:
31. oldal
7. A változásból fakadó lokalizálás, elkülönülés:
45. oldal
8. A hatásjellemzők, mint az információ alapjai:
49. oldal
9. A fraktálrendszerbe épült hatásrendszer és a hatásmezők összefüggései:
49. Oldal
10. A szerveződési szintek kialakulása:
49. oldal
11. A hatásrendszer kreacionista aspektusai:
53. oldal
12. A feldolgozó képesség túlterhelése esetén a túlzott változás által keltődő szelekció,
a rák oka és megértési lehetősége.
56. oldal
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Aspektus 4

A gravitáció és az idő törvényei:
A könyv, az Ismerd meg, hogy értsd,
című könyvsorozatnak az Aspektus
csoportjába tartozó 4. Könyve.
Mérete A/4-es. Terjedelme: 2 x 180 oldal.
A könyv jól elkülöníthető két részből áll.

A könyv első része, az anyag
szerveződéséhez vezető fizikai
hatásokkal és a gravitációval, mint
lendületösszegződéssel kialakuló
térnyomás különbség megismertetésével
foglalkozik, amely az anyagszerveződés
alfája és Omegája.
A könyv második része, Az Időjárási
Aspektus, amelynek az alcíme, A
részecskeáramlás hatása az időjárásra.

A szerző a Belső Naprendszer és a
planetáris környezet változásait
egyértelmű összefüggésbe állítja a Föld
globális időjárás változásaival, az ENSO
és a nagy ciklonok, tornádók és tájfunok
kialakulásával.
A megértés alapja a tudás, az új információknak a régihez kapcsolása, de sokan e témáról
kevés, vagy csak eltérő ismeretanyaggal rendelkezünk. A szerző célja az eltérő aspektusból
szemlélt, csak látszólag azonos dolgok relatív lehetőségének a bemutatása, hogy a tér és
energiaszerveződés észlelt hatásait mi, és hogyan befolyásolja.
A tér és anyagszerveződésnek nincs eleje és nincs vége, a jelenünk az, ami megfogható, de ez
is relatív, megközelítés, észlelés és értelmezés kérdése.
A könyv éppen a sok új információ miatt nehéz olvasmány, amelynek, az egyedenként eltérő
ismeret miatt, az alapokkal nem rendelkezőknek egyből meg nem érthető részletei is lehetnek.
A tér és a tér szerveződése, a változás csak látszólag bonyolult, valójában sokféle térméretben
és energiaszinten állandó körfolyamatot fenntartó áramlási rendszerek térben és időben
történő változása, bonyolódása, felbomlása és újjászerveződése az, amit életként megélünk. A
mennyország létezik, a halálkor, a felszabadulás alagútja oda vezet, ahol a végtelen
szabadságban részecske fénylények élik örömteli életüket. Az élet azonban nem teher, csak
Isten, bonyolódást növelő játéka, amit mi emberek állandó változásból kifejlődő evolúcióként
és törzsfejlődésként ismerünk.
A könyvet azoknak a természettudományt kedvelő gondolkodóknak ajánlom, akiket
érdekelnek a megválaszolatlan kérdések, akiket érdekel, hogy mi, az anyag, mi a gravitáció és
hogyan alakult ki az élet, és hogyan alakul a Föld sorsa, és az emberiségre a jövőben milyen
lehetőségek várnak. A könyvet ajánlom azon kutató elméknek, tudósoknak is, akik nem
elégednek meg a pontatlanul, vagy hiányosan megfogalmazott válaszokkal, és a
félreértéseket, félremagyarázásokat tisztázni szeretik. E könyv csemege, amely javítható,
pontosítható témák széles palettáját tárja a részletekkel igényesebben foglalkozó szakértők és
tudományos igényűek részére. A több tudományos területet összefogó és bemutató kép csak
térszerveződési vázlat, amely az érintett részletek tisztázását, a hibák kiszűrését,
helyreigazítását is igényli.
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A könyv második része, Az Időjárási Aspektus,
amelynek az alcíme, A részecskeáramlás hatása az időjárásra.
A szerző a Belső Naprendszer és a planetáris környezet változásait egyértelmű összefüggésbe
állítja a Föld globális időjárás változásaival, az ENSO és a nagy ciklonok, tornádók és
tájfunok kialakulásával. A Földön kialakult áramlási rendszer nemcsak lokális jellegű, hanem
a távolabbi környezet solláris és intersztelláris áramlási által is befolyásolt. Ezek az áramlások
egyértelműen összefüggésben vannak a környező bolygók Földhöz viszonyított mozgásával, a
Föld felé tartó áramlatok befolyásolásával. Az időjárás, következmény. A naprendszeren
kívüli mezők által is befolyásolt változások gerjesztik a Nap és a Naprendszerben lévő
bolygók, mezők változását, és folyamatosan módosítják a térbeli helyzetét és a
térszimmetriáját. E térhelyzet-változások befolyásolják a Napenergia besugárzódását, a Föld
mozgásait és ezzel a lokális időjárás alakulását. Az összefüggésrendszer kinyitja a
kölcsönhatás kerítését a lokális bolygótérről az összefüggő nagyobb vonatkoztatási
Naprendszerig, sőt megmutatja az ennél tágabb tér befolyásoló lehetőségeit a Földi időjárás
alakulására.

Az időúton nem egyforma képességekkel, eltérő adottságokkal indulunk el, amelyek
miatt néha gyorsabban, máskor lassabban haladunk. Az egyéni képességek kifejlődése,
a környezeti lehetőség hosszú útidő alatt felzárkóztatási lehetőséget enged, amelyben
az azonos lehetőségekkel induló, de kevésbé jól rajtolók is utolérhetik, elhagyhatják a
kezdetben nagyobb lendülettel fejlődőket.
Moetrius

A gravitáció és az idő törvényei első részének a tartalomjegyzéke:
1. Néhány fizikai alapfogalom újragondolása, átértelmezése:
2. A gravitáció új aspektusa:
3. Az Einsteni ekvivalencia értelmezés kiterjesztése és korlátai:
4. A részecske és hatás terjedési sebességének a lassulása:
5. A szerveződési periódus vége, a mennyek országa:
6. Visszafordulás a tetszhalálból:
7. A genom öregedése:
8. A térben lévő részecskék áramlása, és az elkülönülő lokalizáció következménye:
9. A környezet áramlása és a ,,nagyobb,, mezők keletkezése:
10. A vonzó jellegű gravitáció alapvető hibái:
11. Az anyag születése:
12. A környezeti nyomáson alapuló gravitációs hatásdifferencia egyszerű szemléltetése:
13. A nyomot csillagközi térre és a térerő differenciára alapuló új gravitációs megközelítése:
14. Az anyag újraszerveződése:
15. Az Impulzus:
16. Az impulzus, a fény és az elektromágneses sugárzás kapcsolata:
17. Az elektromos töltés kialakulása:
18. A mezők körüli határrétegek jelentősége:
19. Az impulzusok következményei:
20. A kristálymező, az anyagképződés antennája:
21. A terjedési sebesség és a részecske perdület összefüggései:
22. Az anyag és az élet evolúciós fejlődési folyamata:
23. Az anyagszerveződési evolúció:
24. A részecskemezők összegződésének térszerkezeti következményei:
25. A tér állapota:
26. Az Univerzumban észlelt háttérsugárzásról:
27. Egy élő rendszer részei vagyunk, amely szerveződési piramist képez.
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A könyv másik részének,

Az időjárási Aspektus tartalom jegyzéke:

28. A planetális áramlás hatása az időjárásra:
29. A lokális mezők körüli energiaáramlás megváltozása a globális időjárás változás alapja:
30. A szabad csillagközi tér jelentős eseményei:
31. A bolygótér és a tektonikus kéregmozgások megerősödése közötti kapcsolat.
32. Az ember, az élővilág és a bolygónk kapcsolata:
33. A bolygótéri változások következménye az időjárás alakulására.
34. A napfoltokat okozó hatásmechanizmus működése:
35. A Planetális téri részecskeáramlás hatása a földi időjárás változására.
36. Az ENSO, az El Ninó időjárási jelenség feltételezett ok okozati összefüggése.
37. Az információ feldolgozása, a rendeződés és a megértés folyamata:
38. Néhány a téma kapcsán felvetődött gondolat:
39. A csillagközi fraktálrendszerünk felépítése:
40. A téráramlás és a rendezettség kialakulása, működési rendszere:
41. A tér és a környezet hatása:
42. A csillagtér befolyása az időjárásra:
43. A Napfolttevékenység változása és a szoláris szél:
44. Az emberiséget érinthető következmények:
45. A napkitörés további fejleményei:
46. A Napkitörések hosszabbtávú következményei:
47. A szubjektivitás csapdája:
48. Az érzékelés, felismerés, megértés, az emlékezet, a tudás és a kommunikáció kialakulása:
49. Az idő relativitása:
50. Az idő fogalom meghatározása és az idő (iker) paradoxon feloldása:
51. Az érzékelés és reakció lehetőségei
52. Az atomi szerveződési lehetőségek és evolúciós elágazás:
53. Az ionos anyag és életszerveződés:
54. A kovalens kötésű anyag és életszerveződés:
55. A Mars rejtély könyv tanulsága:
56. A bolygók kialakulási lehetőségei:
57. Az impulzuskatasztrófa és a bolygóhalál összefüggése:
58. Nostradamus üzenete a 2000. év után élő emberiségnek:
59. Az impulzusuk törvényszerűsége és következményei:
60. Ariadné fonala és az Akasa krónika:
61. A csillagtéri mezők közeledésének az előjelei és a várható következmények:
62. Konzekvencia:
63. A felismert összefüggések következményei a hétköznapjainkra és jövőnkre.
Epilógus: Kint és bent, avagy az Időutazás
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Aspektus 5

Az ötödik dimenzió,
az időutazás lehetősége.
Ez az Aspektus sorozat 5. Könyve.
Méret: B/5 Terjedelem: 170 oldal.
Az Aspektus 5. könyve, a korábbi
könyvekben kifejtett anyag és
térszerveződési elmélet újabb térismereti
összefüggéseit tárja fel,
a múlt, jelen és a jövő egyidőben történő
megérthető lehetőségét.
A mikro és a makrokozmosz, a jelen felszínén
keletkező, arányos, analóg pillanatnyi valóság,
a múlt és a jövő ütközési felszínt képező
tükörképnek tekinthető, amelynek a felbontása
eltérő mértékű. A távoli csillagtérben történt
múltbeli változás, hosszú idő múlva ér
hozzánk, amely így a jövőnkre fejti ki a
hatását. A múltban történt hasonló változás,
sokszor csak a jelenben ér hozzánk, és
módosítja a helyi körülményeket. A tér és idő
összefügg, de a távoli térben keletkezett
változás csak időkéséssel ér el hozzánk.

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.

Az ötödik dimenzió tartalom Jegyzéke:
A lokális és globális tér közötti különbség és átmenet.
A kint és bent értelmezési lehetőségei.
A makro és a mikrokozmosz kialakulása.
A lokális rendszerek felépülése, a tojás fraktálrendszer
A kollektív tudat működési mechanizmusa és felépülése: A madarak, a halrajok, a hangyák, a
termeszek, a méhek és a nagyobb társadalmakban élő kolóniák kollektív tudatának a működése.
A jelen felszíne, a múlt és a jövő részecskehullámok összegződése.
A múlt, és a jövő, mint hatás irány.
Az időrések működése és jelentősége
A hőmérséklet szerepe és függvénye a változásban. Az evolúció, mint keveredés
Az idő és ikerparadoxon feloldása, A lineáris idő = az egyenletes impulzusrend és egyenletes változás
A nemlineáris változás lehetőségei és következménye.
A Ley vonalak és a Földre rajzolt csillagtérképrendszer összefüggései.
Az Ősi kozmikus tudás elfelejtett összefüggései: A Mezopotámiai, a Babiloni, az Inka valamint az
egyiptomi piramisépítők, és a Druidák ősi kozmikus tudása.
Összefüggés a felismert természeti törvények és a Jelenések könyvében leírtak között.
Az Ufók és a természet erői, az intelligens energia plazmalencsék.
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Aspektus 6

Szintézis:
Az Aspektus könyvsorozat 6. Könyve

Méret A/4-es. Terjedelem 160 oldal.
A könyv a korábbi könyvekben kifejtett
térelmélet lényegi felismeréseinek az
összefüggéseit tartalmazza, és egy
keretbe fogja a rendszerelméletté válható
térfizikai, asztronómiai és időjárási
összefüggéseket, amelyek az egész
társadalomtudomány valamennyi
ágazatát érintik. A jövőkutatás sok
hasznot foghat e könyvből, amely feltárja
a statisztikailag valószínű jövőnk
fejlődési lehetőségeit, és az elkezdődött
nemlineáris változások lehetséges
következményeit. A könyv egységes
térszerkezeti vázlatot ad, amelyben
bemutatja a térváltozás mozgató rugóit és
az evolúciót léptető időritmus felismert
törvényszerűségeit.
A Szintézis, az Aspektus könyvsorozat legújabb könyve, amely az anyag és az
életszerveződés, valamint a tér és az idő, azaz az Univerzum alapvető törvényeit és a felismert
összefüggésrendszerét tárja fel.
A rendszer, nagyfokú önszabályozása materialista megközelítésből is megérthető, de ez nem
zárja ki az emberi életfolyamathoz hasonló magasabb szintű változási folyamatok
életszerűségét sem. A változás, az Univerzum alaptörvényei szerint működik, amely nagyon
sok rétegben, szférában lehetővé teszi az életszerű változás bonyolódását. A tér szerveződése
egy arányos változó rendszer, amely a kis méretekben is nagy bonyolultsággal és értelemmel
bíró intelligens részecskék, szerveződések kifejlődéséhez vezetett. A tudattal és ismerettel
rendelkező részecskékből nagyon sokféleméretű, változatú és bonyolultságú
részecskekolóniák, élő szerveződések és változó mezők alakultak ki. Az értelem és a tudás
lehetősége e társult kolóniákban, mezőkben összegződhet, magasabb szintre fejlődhet,
bonyolódhat. Az életszerű változás mikro és makroméretekben is analóg módon történik. Mi
emberek és a Föld, Gaia, egy kisebb és nagyobb lényekből szerveződő élő rendszer részei
vagyunk. A tudatunk, a részecskéink anyagából és szerkezetébe rejtett tudatából épül fel,
amely része egy nagyobb kollektív tudatnak.
Az Univerzum mezői, a tökéletesség, a nagyobb térszimmetria felé fejlődnek, amely hosszabb
életet és halhatatlanságot eredményezhet az anyagnak és ezzel az ember részecskéinek is.
A tökéletesség, a teljes szimmetria és azonosság kényszer, a végtelen harmónia unalmas.
A harmóniába kerülő Univerzum unalmát a megfelelő arányú változás űzi el.
A nagyobb harmónia, a szimmetria felé fejlődés aszimmetrikus mellékterméke a gyorsabban
változó élet, a nem tökéletes és nem szimmetrikus mezők, közte a tulajdonságokkal
rendelkező emberi szerveződés. Az Univerzum sem tökéletes, mert miközben a tökéletességre
törekszik, mindig hasonló mennyiségű kevésbé szimmetrikus változás, és ezzel nem teljesen
tökéletes változó mezők is kifejlődhetnek.
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A Szintézis tartalomjegyzéke:
1 fejezet: Az Ősrobbanás ellentmondásai:
2. fejezet: Az ősrobbanás lehetősége:
3. fejezet: A megismerhető szingularítás:
4. fejezet: A lendületszimmetria kialakulása:
5. fejezet: A hiányzó anyag tulajdonságai:
6. fejezet: A gravitáció szerkezete: A gravitáció természete, ábrával
7. fejezet: Az anyag elkülönülési lehetősége, az evolúciós ciklusok kezdete:
8. fejezet: A forgási és áramlási szimmetria kialakulása:
9. fejezet: A szervező és elválasztó erő, a szelektált gravitáció: Azonosság és különbség.
10. fejezet: A mezők tengelykörüli forgását meghatározó szabályok:
11. fejezet: Az élő Világegyetem: A Nap DNS fonalai:
12. fejezet: A mezők pólusváltásainak a lehetősége:
13. fejezet: Az anyagi tulajdonságokat meghatározó törvényszerűségek.
14. fejezet: Az anyag fejlődés összefüggését újszerűen bemutató szerveződési táblázat.
15. fejezet: A nagyméretű ionos mezők szaporodási folyamata:
16. fejezet: A Világegyetem kora és az anyag változását eredményező evolúció, fejlődési
lehetőségei:
17. fejezet: Az evolúciós fejlődést vezérlő időkapcsoló működése.
17/1 A Világegyetemet behálózó anyag utak, DNS fonalak, az időfolyók
17/2 Az evolúció lineáris és ugrásszerű változásainak törvényszerűsége:
17/3 Az időkapcsolói mechanizmus bemutatása:
17/4 Az ekliptikai síkok anyagkiszóródása, az időkapcsolók működése.
17/5 Nemlineáris evolúció, biológiai ugrások és esemény összefüggések:
18. fejezet: Jelentősebb nemlineáris földi téresemények időrendje és periódusai:
18/1 A foton öv, mint időspirál:
18/2 A földi evolúciós ugrások és az idősíkok összefüggései:
19. fejezet: Eljegesedések, éghajlatváltozások, kiemelkedő események:
20. fejezet: A felismert összefüggésből levont következtetések:
21. fejezet: A nemlineáris térváltozások következményei:
22. fejezet Az evolúció fejlődési iránya, tendenciája:
23. fejezet Makro és Mikrokozmoszok analógiája.
24. fejezet: A kölcsönhatás terjedése és a közvetítő közeg állapotának az összefüggése
Epilógus:
Az élő környezet üzenete az időugráshoz közeledő bolygó lényeihez.
A gabonakörök üzenetei:

A könyvsorozat a következő kiadás előtt álló könyvekkel folytatódik, amelyek a
megismert térszerveződés analógiájára felépülő, a környezettel együttműködő
emberi társadalmi szerkezet lehetőségét és irányelveit is tartalmazza.
Az Aspektus sorozat további könyvei:
ÉLETLÁNC, (Élet az életben), Tiltott Természeti Törvények.
A nagy rendszer, Káosz és rendezettség. (Rend a rendszerben),
Az ideális társadalom, (együttműködésben a természet erőivel).
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Az aspektus könyvsorozat könyvei és ISBN nyilvántartási számai:
Az életanyag és az életérzés működése és az életváltozás törvényszerűségei, szabályai
Nem idő és nem megértés sorrendben, egymással párhuzamosan íródott szimultán könyvek

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

ISBN 978-963-87297-5-0
ISBN: 963 440 935 0
ISBN: 963 430 400 1
ISBN. 963 430 465 6
ISBN: 963 430 867 8
ISBN: 963 430 990 9
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ISBN: 963 219 037 8
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A könyvsorozat könyvei, - ha az idő engedi, - az Ismerd meg, hogy értsd, című ismeretterjesztő, az
élet hangsúlyosabb részleteit más szerveződések aspektusaiból bemutató sorozattal folytatódnak
A történetek, valamennyiünk számára egy az őseinkkel közösen fenntartott belső, vagy és külső,
tágasabb környezetben folytatódnak, amelyeket más világokként ismerünk. Ezek az analóg élőrétegek
a mi átlagos rétegünktől radiális irányban kijjebb, vagy beljebb lévő élőrétegek, amelyek felé csökken
az azonosságunk. A külsőbb rétegek túl más, hozzánk képest kevésbé azonos, és a megértésben
fejletlenebb, anyagi részecskékben szegényebb rétegek lakóin átlátunk, szinte nem is észleljük, hogy
léteznek, csak akkor szerzünk a létezésükről bizonyosságot, amikor az anyagi szervezetbe épült
szervezeti központtól kivált, elöregedett lélekként, a szolgák és segítők nélkül maradó vezető
részecskéink is ezen izotróp valóságba érve megismerik végre az általuk addig tagadott, meg nem
értett, el nem ismert következmény világokat is. E térrészekben valóban utolérjük az általunk sok
esetben nem ismert elődeinket, őseinket, legalábbis azokat akikkel elég nagy az azonosságunk, akik a
szervezetünkben kellő nyomot lenyomatot és emlékeket hagytak, akik változtatva a valóságunkon, a
tudatunkon, folyamatosan fejlesztették a közös jövőt.
A könyvekben, - mint a Maja kultúrában - nagyon sok párhuzamos jelentésű, de egymástól a
hangsúlyában, az aktualitásában eltérő szó, szórend megértését segíti az Aspektus sorozathoz készült,
készülő egyedi értelmező, szómagyarázó szótár, amelyre bizonyára sokaknak időnként szüksége lesz!
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A tiltott természeti törvények a jelenlegi emberiség előtt élt, a korai civilizációk által jól ismert olyan
tér és életszerveződési törvényekről szól, amelyeket az általunk elsőként ismert emberi társadalmak
hagytak ránk örökül, az őket is megelőző, nagyobb tudású, még korábbi, fejlett társadalmak
hagyatékából. E tudás Univerzális ismerteteket rejt, az anyag és életszerveződés rejtelmeiről, a térben
áramló részecske energia működéséről. Az ősi indiai, kínai, babiloni, tibeti tudás közös tőről fakad az
egyiptomi, a Droida, az ókori afrikai, a közép és Dél-amerikai ősi kultúrák tudásával. A tradicionális
mítoszok és a szájhagyományként terjedő legendák útján megőrződött információs hagyatékot számos
régészeti lelet, a tibeti, az indiai szent könyvek írott, a Mezopotámiai, Egyiptomi és Olmék anyagok
kőbe írott formában is bizonyítják. A könyv, az emberi sors, a természeti törvényektől függő múlt és
jövő lehetőségeit mutatják be. A Tiltott Természeti Törvények, akár a Természet Titkos Szabályai
címet is viselhetné, amely az anyag és az életszerveződés működését meghatározó, befolyásoló olyan
titkos univerzális szabályokról szól, amelyek az életet védő, szervező,,Isteni erő,, a Természet rendje
szerint működnek. Az emberiségnek nehéz lesz e békát lenyelni, hogy nem Ő a mindenható
legintelligensebb erő, hanem csak a természet nála nagyobb tudású erői között egy porszem, egy
hegemóniára törő vírus, amely megbontotta a természet rendjét.
Az ősi civilizációk első társadalmait irányító uralkodók és papok éppen úgy gátolták e szabályok
közismeretre jutását, mint a középkortól az egyházak, akik néha tűzzel, vassal irtották a tiltott
szabályokra lelő gondolkodókat. Ma is folyik a boszorkányüldözés, csak ma a hivatalos Tudomány
képviselői rejtegetik a legendák általuk már jól ismert valósághátterét és alapjait. Az ősi tudás ismert,
de ennek a birtoklói nem engedik felnőni az embert, nem bíznak a megértő képességében, a sorsa
elfogadásában, és félnek a szabályok közismeretre jutásától. Az Istenek az ősi információt, a természet
összes törvényét a terünk és időnk főnixmadarának az újjászületésekor részecskékre bontották. A
felbomlott információt csak a részecskékben őrzött tudás morzsáinak az újra összeillesztésével, ismét
kialakított együttműködéssel, az egymásban lévő lényeg megértésével, egymás másságának az
elfogadásával kaphatjuk csak meg. A nálunk, a tömeggyűjtésben kevésbé fejlett részecskék már magas
szinten képesek az információjukat együttműködő kolóniákba szervezni. Az ember még tiltja a tudást
az emberfiától, nem bízik a felnövésében, a megértésében. Az együttműködésre való hajlam alapvető
élő tulajdonság, egymás segítésének, az együttműködés vágyával születünk, de ezt lehetetlenné teszik
az elfajult társadalmi szabályok. Az ember vétett a természet rendje ellen. A környezetünket képező
élő szerveződések hatalmas együttműködő rendszerben élnek, amelyet az ember egyre jobban
elnyomott, elrontott. Az embereken uralkodó érdekszerveződések, az egyházak és a szervezett
társadalmak olyan a mindenkori gazdasági, társadalmi piramis csúcsát képező hegemonisztikus
szerveződéssé fajultak, amelyet a társadalom alsóbb szintjei tartottak el. Az energiaáramlás
birtoklásának az uralási vágya olyan önfenntartó kizsákmányoló rendszert hozott létre, amely a
hatalomvágy és a társadalmi megosztás segítségével az emberre és annak a társadalmára telepedett. E
hatalom mindenkori képviselői óvakodtak attól, hogy a sok esetben jogosulatlan hatalmi pozíciót az
általános tudás közismeretre juttatásával veszélyeztessék. Egy élő rendszer részei vagyunk, amelyben
a legkisebb anyagi részecskék és a legnagyobb csillagok, galaxisok is eltérő bonyolultságú és más
információtartalmú élő rendszereket képeznek. A tér legkisebb részecskéi kevesebb általános, de több
speciális térszerveződési tudással rendelkeznek, és ismerik a természet törvényeit, az időjárást és a
természetet működtető, az idő óráját rendszeresen felhúzó eseményeket. A végtelen életlehetőségű
matuzsálem részecskék kolóniákba szerveződve változómezőket hozhatnak létre, amelyek még
magasabb szinten élőlényekbe, fákba, virágokba, és szervezett élő rendszerekbe, méh, termesz és
hangyakolóniákat kialakítva rovar társadalmakba szerveződhetnek. Más szerveződési terv szerinti
csoportosulásuk még magasabb szinten állatokba, emberekbe, és nálunk összetettebb tudású lényekbe,
bolygó, csillag és galaxis szerveződésekbe épülhet. Az emberi társadalom a káoszba fordult, a
megsemmisülése felé rohan, és vagy sürgősen felveszi a természet harmóniáját, vagy mint élő
szerveződési variáció leseprődik az evolúció színpadáról.
Elértünk az ismeretfejlődés magasabb szintjére, megértünk a kozmikus tudásra. Az ember végre felnőtté válhat,
aki képes tudni és megérteni, aki képes elfogadni a természet és az Univerzum törvényeit, és képes e nagyobb
rendszerbe beilleszkedni. Az emberen uralkodó társadalmi rendet a Mindenség törvényeihez kell alakítani, és az
egyedek szabadságát a társadalom és a környezet rendjével összhangba kell hozni. Ha a társadalmi változásra az
emberiség önmagától nem képes, helyette a természet erői hamarosan megteszik.

A könyv, a világunk jobbításáért született, amelyhez a világunkat uraló káoszon át vezet az út.

