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Századvégi feladat:
A KEZDET PARADOXONAINAK FELOLDÁSA
Hadd fogalmazzam meg ezt általánosabban: a paradoxonok akkor merülnek fel, ha új
jelenségek leírásakor régi fogalmakhoz ragaszkodunk. (Új bor - régi üvegekben.) Így azután
ideiglenes heurisztikus eszközökként elfogadhatók a paradoxonok, de állandósulásuk
megengedhetetlen. Állandó képződményekként pedig akkor maradnak fenn, ha a módszertan
nem elég szigorú ahhoz, hogy azt mondaná: ezt nem szabad elfogadni, és nem is elég
hatalmas ahhoz, hogy kiutat mutasson. Ezért a probléma most módszer-probléma.
Tisza László
az MIT emeritus professzora,
az Eötvös Társulat tiszteleti tagja

Tisztelt Olvasó!
Szintetizálni annyi, mint létrehozni valamit valami új módon, új kapcsolatokat, új összefüggéseket
találni a környezetünkben lévő anyagok, elméletek és tudás másképpen összeillesztett részleteiből. A
nagy dolgokhoz nem szabad teljesen új alapokat használni, mert ha túl nagy az újdonságtartalma nem
lesz mihez kapcsolni az új agyagot, amely miatt az a megértés helyett, az értetlenség falába ütközhet.
Az új, de megérthető anyag sokszor csak a régiek újabb keverése, és az evolúció újdonsága is ezt az
újítást használja. A precíz, aprólékos kutatók, csak a letisztítás és az elkülönítés után szintetizálnak
egy új anyagot, amely esetén nagyobb a megismételhetőség lehetősége. Ez többnyire a valós anyag, és
a mérhető energiaszintű szerveződésekkel foglalkozó vegyészeti tudományág területe. Van azonban
egy ennél lényegesen alacsonyabb energiaszint, amelynek a kutatása és szintetizációja nagy ütemben
folyik, de a megismétlési lehetőség csak az információs energiaszint magasabb energiájú régióiban
lehetséges. A mérési lehetőségünk alatti információs energia szintetizálása, az elméletek és teóriák
energiaszintjén és bonyolultságában is folyhat, azonban e terület tudományos elismertsége, a részletek
ismeretének és a megismételhetőség hiánya miatt hátrányosabb helyzetbe került. Ez egy háládatlan
terület, amelyet kutató, szintetizáló szakemberek által többnyire nem mérhető, megismétlésekkel alá
nem támasztható eredményei könnyen kétségbe vonhatók. Sok komoly tudományos kutató
erőfeszítései inkább a területen elért eredmények kétségbe vonására, mintsem az állítások igazolására
fejtődnek ki. A gyakorlati kutató szakemberek régen felismerték, hogy az alapok abszolút letisztítása
csak elfogadott szennyeződési aránnyal lehetséges. A valóságban a természet nem tartalmaz tiszta és
szennyeződésmentes anyagokat. A természeti folyamatokat teljesen azonos módon lejátszó
elméleteket csak idealizálta elvárások. A természeti anyagok és a természetes változás, amelyet
életként ismerünk, nem teljesen azonos, csak a változás analóg megismétlődés. A felbontás és tűrés
kérdése, hogy az anyagokban és az elméletekben mennyi a nem tisztázott szennyeződés, és mennyi a
megismétléskor az eltérés. Minden anyag, minden tudás, információ csak analóg, eltérő részletekkel
szennyezett ismétlődés, amely az egyéni és szubjektív megközelítések miatt félreértésekhez, eltérő
következtetésekhez és más eredményre vezethet. Az író, az elismert tudomány és a megismert valóság
eltérő alternatíváit próbálta új egységbe, a tudás és elfogadás harmóniájába szintetizálni. A könyv
állításainak a még nyers, új keverékbe, az alternatív aspektus újdonsága miatt, sok információs hiba,
szennyeződés is bekerülhetett, amelyek miatt néha az író is téves következtetésekre juthatott. A hibák,
az információs szennyeződések az eredmények lehetséges variációi, a szubjektív megközelítés
valósághű eredményei. A cél, az alternatív aspektusból megismert új összefüggésrendszer bemutatása,
az aprólékos lineáris fejlődést adó gondolatokból született korábbi eredmények és egy nagyobb
léptékű, nem lineáris gondolkodás, a térváltozás-érzés közös harmóniába szintetizálása. A
gondolkodás eszköz, amellyel a tudásként ismert cél közelébe juthatunk. Ha valamely cél, a meglévő
eszközökkel nem érhető el, új eszközt, új megközelítést, gondolkodásmódot és szemléletet kell váltani.
Az Aspektus könyvek írója Moetrius e szemléletváltás, a paradigmaváltás szükségességének a
jegyében elindult egy úton, és logikus következtetésekre jutva olyan új összefüggéseket ismert fel,
amellyel a kialakult valóságunkat tisztábban tükrözi vissza. Az új szemlélettel felcsillanó új
összefüggések megismerhetők, a meglévő tudásunk az új részletekkel kiegészíthető. Az anyag nagy
léptékű, hatalmas térszerveződési vázlat, amely miatt a részletek hibáinak és pontatlanságainak a
feltárását, kijavítását, a részletekben precízebb tudományos kutatóknak ajánlom.
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Bevezető
A legbonyolultabbként megismert emberi lény, mindenkor kíváncsi volt a már megtörtént, az
éppen történő vagy a várható változásokra. Megismertük, hogy az életszerű változás más
szereplői is kíváncsian fürkészik a változást. Az alacsonyabb rendűnek tartott más élőlények
pedig, a természetes változások sok részletét jobban ismerik, jobban értik, mint az ember. Úgy
tűnik, hogy a specializálódott tudásunk, az egész megértéséből a rész felé halad. Minél jobban
kutatjuk a részleteket, minél nagyobb felbontást alkalmazunk, annál jobban csőlátókká
válunk, annál kevesebbet észlelünk a periférikus környezetből, az összefüggésekből és az
egészből. Az ismereteink többségét és a technikai fejlődés alapjait az információ
megértéséből, az apró részletek idő vagy/és eseménysorrendbe állításával, az összefüggésekbe
kapcsolás tudássá alakulásából merítjük. A részletek megismerésére tudományos
szakterületek alakultak ki, amelyek az ismereteink bővülésével egyre nehezebben átlátható
egészből, a jobban áttekinthető, és az óta is tovább bomló tudományos szakterületekre
osztódtak. A tudásunk egyértelműen a részletek, az aprólékos lineáris összefüggések feltárása
felé halad, amelynek következményeként egyre távolabb kerülünk a korábban egységesnek
tekintett egész megismerésétől. A tudományágakat összefogó, szintetizáló Tudományos
Akadémiák, Nemzetközi értekezletek kiemelkedő témája a részletek felismerésében történő
haladásnak a meglévő eredményekhez kapcsolása. A tudomány gyökerekre épülő, a
hagyományos ismeretet képező törzsből egyre több ág sarjadt, amely mára terebélyes fát
eredményezett. E fa lassú fejlődését eddig nem zavarta a vihar, és nem zavarta a kényszer, a
lineáris fejlődés folyamatossá vált. Az élet változását pedig kényszer hajtja, viharok újítják
meg és frissítik fel a teherviselésre alkalmatlanná vált, elöregedett ágakat. A fák szerkezete
mindaddig nem teszi lehetővé jelentősebb új ágak meg megerősödését, amíg az elöregedett,
továbbépülésre alkalmatlanná vált, a fényt elfogó ágakat, a fejlődést segítő vihar meg nem
ritkítja. A kialakult és merevvé vált szerkezet szélein még fiatal hajtások sarjadhatnak,
amelyek vadhajtásai a sallangoktól nyesegethetők, formálhatók, de nagyobb új ágak, csak a
továbbépülésre alkalmatlanná váltak helyén fejlődhetnek ki. A stabilnak látszó törzsön
kifejlődött régi ágak némelyikét csak a feltételezett ismeretekre alapozott korhadó axiómái
tartják, amelyek az érinthetetlenség kérgével burkolták a hagyományként ránk maradt
szerkezetet. Az ágakra egyre több kétely súlya nehezedik, a meggyengülő axiómák megdőlése
már a törzs stabilitását fenyegeti. A tudomány fájának némely ága elöregedett. Míg korábban
sikeresen fogta össze a szétágazó egyre nagyobb tömegű ágakat, mára, az axiómája
elporladása miatt, mint szervező, szintetizáló erő meggyengült. A tudomány terebélyessé vált
fája, a különféle irányba fejlődő, egyre átláthatatlan, önállósodó ágak szervezője helyett azok
kiszolgálója lett. A T. szerkezetét korábban összefogó harmónia megbomlott, lényeges
ellentmondások kezdték lehúzni az elkérgesedett törzs axióma támogatásával már nem
rendelkező új ágait. A lineáris fejlődés elakadt, a fejlődés megfiatalító viharra vár, nemlineáris
események megértése, paradigmaváltást igényel. A leglényegesebb ellentmondások a
gyökerekhez nyúlnak vissza, a kezdet axiómáit is érintik. A tudomány, a múltban megtörtént
megértett események ismeretére alapul, amelyből időnként egy-egy összeroppanó tégla kiseik,
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és a ráépült váz összeroppanhat. Még mindig tartja az alapok között a helyét, néhány már
szétporladt axióma, amelyek, stabilabbra cserélése az egész tudományágak egységes
újraszervezése, a részletek újraegyesítése nem halogatható. A fejlődés lineáris tétnélküli
lehetősége többé már nem tartható, vihar közeleg, amely következménye egy nagy tét, amely
jelenleg túl nagynak látszik. Lehet, hogy az evolúció kockázata a minden vagy a semmi. A
kieső alapok miatt egyre több hiány, törzs gyengülése észlelhető. Bár a hajtáscsúcsok
virágoznak, a fa tovább terebélyesedik, látszólag stabil és szimmetrikus. Ez a csak periférikus
szimmetria gyengébb, mint a tengelyszimmetria. Ha az ágak és a gyökerek nem állnak
harmóniában, és nem eléggé stabilak, eltörheti egy fejlődést hozó vihar, az egész fa
szimmetriát vesztve a mélybe zuhanhat. A sok vihart kiállt törzs megmaradásához stabil
alapokra, gyökerekre van szükség, a továbbépítésre alkalmatlanná vált gyökereket, az
elkorhadó ágakat stabilabb új axiómákkal kell felváltani. A természet minden porcikája a
szimmetriára törekszik, ez az általános fejlődési irány, és miközben a részek szimmetriája is
megmarad, mindig új harmónia, egyre nagyobb szimmetria épül fel. A résztudományok
felismerései csak akkor elismerhetők, ha az egészbe illesztve is megőrzik az ismert
valósághoz vezető eredményüket. A túl független fejlődési irány hibákhoz, a közösségi
kontroll, az összetartozás nélkül látszólagos eredményekhez vezethet. Az önmagában
tetszetős eredmények hibái csak a közös képbe illesztve derülhetnek ki. A rész egységbe,
rendszerbe illeszkedését kiemelt kontrollként kell kezelni, és amely részlet nem illeszthető be
az egészbe azt fenntartással kell kezelni. Ha túl sok rész nem illik egy nagyobb egységhez, de
egymáshoz igen, az egység alapját kell megkérdőjelezni és a részletekből egy új stabil
oldalágat kell szintetizálni. A tudományos ismeret egy részének a zsákutcába fejlődése
megakasztotta a társtudományok fejlődését, és az egymás mellett elmenő tudományos
eredmények függetlenedő irányba fejlődése, kontroll nélküli céltalan haladássá vált. Eddig
nem volt ismert, hogy e zsákutcák, és a túl lassú, az életfejlődési ritmusától elmaradó
ismeretfejlődés ára, és következménye mi lehet. Ma már tudjuk, hogy a paradigmaváltás, az
emberi evolúció megmaradása érdekében a szükségszerű és egyetlen lehetőség. A tét nem
semmi! Aki olvassa az ASPEKTUS című ismeretterjesztő sorozat rendszerelméletté válható
könyveit meg fogja érteni. A paradigmaváltás csak lehetőség, amelyben az apró precíz, a
részletek pontosabb feltárására képes lineáris (tudományos) gondolkodóknak, az eseményeket
a térben és összefüggésben is megértőkkel, a nemlineárisan gondolkodókkal történő
együttműködése nagyobb eredményre vezethet.
A változás során eltérő képességek fejlődtek ki, és a térszerveződésben gondolkodni tudóknak
képessége ma hiányzik a tudomány szimmetriájához. Az élet, a rendezettség, az organizáció,
amely csak akkor működik megfelelően, ha a minden azt a funkciót tölti be, amelyre
kifejlődött, amelyben jobb, mint más. Az a társadalom igazán életképes, amelyben a pék süti a
kenyeret, a kovács üti a vasat, a sok ismeretet átadni tudó pedig tanít. Egy ilyen
társadalomban az ötletekkel rendelkező, a találékony dolga a feltalálás, az újítás, a
rendszeralkotás, a térösszefüggések felismerése. Ez azonban csak térkép, csak váz, amelynek
a részletekkel kitöltése aprólékos, lineáris gondolkodást és gondolkodókat igényel. A
felismerhető összefüggések részletekkel kitöltése, az összefüggések igazolása vagy/és
cáfolása türelmet és aprólékosságot igénylő feladat, amelyben a találékonyaknál precízebb
végrehajtók, kontrollálók szükségesek. A tudomány e képességekben jeles gondolkodóinak
ez a valódi lehetősége, a felvázolt térszerveződési vázat, levelekkel, gyümölcsökkel, a
pontosabb részletekkel teljessé tenni. A világ anarchikussá vált, káosz felé haladunk. A
káoszt, a növekvő rendezetlenséget csak a szervezettség magasabb szintre hozása állíthatja
meg. Ennek az alapja a meglévő képességeknek a képességet igénylő feladathoz társítása. Ez
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bizony organizáció, a szervezettség magasabb szintre hozása. Ma ez a tét. Vagy meg tudjuk
valósítani, vagy széthull, megsemmisül a társadalmunk, gazdasági válságba, terrorizmus
félelmébe, önön csapdájába kerül. A részletek túlszerveződését le kell építeni, az egész
szervezettséget javítani kell. Hinni kell, hogy az ember már nem gyermek, megértő, elfogadó
és valamiben mindegyik nem csak más, hanem jobb is, mint a többi. A világegyetem
szerveződése példamutató. Minden részecske, minden részlet illik a másikhoz, évmilliárdok
óta működőképes, és mindegyik éppen azt teszi, amelyben a legjobb. A túlszerveződés
ismeretlen, a legkisebb részecske is önkéntesen társul kolóniákba, részt vállal az egészből,
amely őrá is alapul. Az ellentmondások, feszültségek, amelyet a tér kezel. Tanulhatunk az
előttünk álló szerveződési mintából, ha nem akarjuk, hogy az evolúciós fejlődési lehetőségünk
szalmalángként ellobbanjon. Az író megértette, hogy az anyag és az életszerveződések
buborékszerű részecskékből épülnek fel, amelyek sokféle, és részben szubjektív
információkat tartalmaznak. Ezek a részecskék a fogamzásunktól a megszületésünkig, egy
megismerhető program alapján idő és eseményrendbe szerveződnek. A szervezetünkbe épülő
részecskék azonban nem idő, nem esemény és nem értelemrendben érkeznek, épülnek be a
szervezetünkbe. Az anyaggá épülő részecskék kisebb és összekevert információs
energiaszintű alkotókból (hatásmodulokból) kerülnek összeépítésre, de ezek bázisainak a
megfelelő sorrendbe épüléséhez, a nagyobb egységekben, és keverten érkező információs,
atomi, fehérje, stb. energiaadagokat fel kell bontani. A felbontást egy más, a genetikai rend
(áramlási program) szerinti összeépítés követi, amely az eseményrend megértéséhez vezet. Az
tudásként összeépült eseményrend az információs energiaszintű részletek új rendezettségű
összeépülésének a következménye, amely azonban nem eseményrendben keletkezett és
érkezett részecskékből származik. Az adathalmazokat vegyes, sokszor rendezetlen
részecskeadagokban, részecske kolóniákban kapjuk, amelyek másféle összeépülését többnyire
nem értelmezhetjük. Tekintsük a beépülő részecskéket, információt hordozó egységekből
összeépült kolóniáknak, amelyekben minden részecskének az egyéni információja, tudása egy
kollektív de még rendezetlen információba adódik össze. A változó mezőkben folyamatos
áramlás van, amelyben a beérkezett rendezetlen, nem összefüggő és nem időrendben
összeépült részecskék felbontódnak, addig áramolnak, keverednek, amíg az adott mező által
megérthető információs rendezettség ki nem alakul. Az életszerű változás legnagyobb
meghatározói az azonosság és a másság. A kifejlődött változómezők, és az ilyen szerkezetű
áramlási renddel működő emberi agy is képes a rendezetlen halmazban azonosságokat találni
és ezeket egymással magasabb rendezettségű időrendi kapcsolatba építeni. A részecskék
információja megismerhető, kiolvasható, rendszerezhető. Ehhez azonban szét kell bontani az
össze nem tartozókat, és össze kell építeni az össze illőket. A kezdetek óta történő
keveredésben szét kell válogatni a búzát, a lencsét és az ocsút is. A részecskék
szétbontódásáról már van információnk, de nem értettük meg, hogy a lélek információs
részecskéket rendező, rendszerező képessége hogyan működik. Nem értettük a részecskék
szerepét, rendeződését és kapcsolódását az egészhez. A körülöttünk lévő változó rendszer
pedig nem bonyolult, mindenki által megismerhető, ködösítés és sallangok nélkül megérthető.
Moetrius logikai térvázlatot, szerveződési vázlatot ad e tér és szerveződése megismeréséhez,
de nem képessége és nem feladata a részecskék lineáris rendben történő szerveződésének az
aprólékos bizonyítása. Ezt a feladatot meghagyja az ilyen képességben jobb, a részleteket
pontosabban értő tudományterületek azon művelőiknek, akik hajlandók a paradigmaváltásra,
a valódibb térszerveződési kép közös kirajzolására.
Pécs 2004-02-28
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SZINTÉZIS
Az anyag és az életszerveződés törvényei,
a Világegyetem működését, szerveződését meghatározó törvényszerűségek
Az Aspektus 1-5 könyvek lényegét összefoglaló térszerveződési anyag

1 fejezet:

Az Ősrobbanás észlelt ellentmondásai:
Az ismereteinket történési és eseményrendbe szervezve képzeltük el a valóságot, amely a
jelenünk kialakulásához vezetett. Ezt az információs rendet többször átértékeltük,
megváltoztattuk a történelem során, amikor megértettük, hogy valamelyik axióma nem állja
meg a helyét, amikor alkalmasabb változat vált ismertté.
Az ősrobbanásra alapuló kezdetben azonban lényeges ellentmondások észlelhetők, a
gravitáció, az anyag és az életszerveződés alapvető kérdéseiben. Nem az eseményekben
észlelhető az ellentmondás, hanem az elfogadott axiómákra alapuló értelmezésükben és a
bemutatásukban, amely néha eltér a tapasztalatainktól.
A félreismert összefüggésrendszert újra kell értelmeznünk, ha szükséges vissza kell
bontanunk, és újra fel kell építenünk. Ha az építőanyag lehetősége, az energia mennyisége
kötött, csak a lebontott és jobban összeillesztett téglákból építhető stabilabb építmény.
A hagyományos tudományágak művelői között elfogadott, az ősrobbanás, mint kezdet, mint
az alap, amelyről elindultunk. A csillagászok, e szakterület legjobb ismerői már régen
elhaladtak e megállapítás mellett, és bár nem állnak le vitázni, egészen más kezdeti
lehetőségeket is ismernek. Be kell vallani, hogy olyan ellentmondások tapasztalhatók a kezdet
kérdéseiben, amelyeket az Akadémiák nem hagyhatnak figyelmen kívül, és nem engedhetik a
kialakult és alapnak tekintett kép további zavarosodását. A bizonytalanná vált részletek, a
paradoxonok helyett a bizonyítottabb, vagy kevesebb ellentmondást tartalmazó teóriák, új
axiómák megerősödéséig a régiek érvényesnek tekinthetők, de ez oda vezetett, hogy több,
hagyományos, tudományág jeles képviselői, egyszerűen nem vesznek tudomást az újabb
eredményekről. Eljutottunk, a hiszem, ha akarom, a hiszem, ha bizonyítod felállításáig, amely
néha a valóságot sem akarja tudomásul venni. Az elfogadott dolgok ellen új bizonyítékokat
felhozni, a korábbi cáfolása, vagy alternatív megoldás lehetőségének a bemutatása nélkül
valóban oktalanság. Szép számmal vannak dolgok, amelyeknek sok megoldása létezik, és bár
különféle állapotokból indulunk el, azonos végállapotra jutunk. A tér és anyagszerveződésben
a legnagyobb kiindulópont a való, a jelen, amely az egyedüli támpont, hogy hová jutottunk.
Ez általában megérthető, biztos, mert megismerhető állapot, de ez is folyamatosan módosul,
ebből lesz a jövő. Ha a múltban tévedünk, attól még a jelen stabil, van és megérthető,
kialakult. Ismerjük, hogy a múltban megtörtént eseményekből épült fel olyanná amilyen, és
minden teória megállhatja a helyét, ha olyan kezdetet és fejlődési, változási sorozatokat
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tételez fel, amelyekkel hiba nélkül eljutunk az ismert mához. A kép lehet hiányos, de nem
lehet zavart. Hiányzó fejlődési lépcsők, bár a hiba lehetőségét hordozzák, de kihagyhatók, ha
a következőt ott és úgy találjuk, ahol azt vártuk. A tér-kép nem szükséges hogy csak
kétdimenziós, lineáris folytonos lépcsősor legyen. Lehet három, vagy időrendbe téve
négydimenziós, sőt megismerhető az ötödik dimenziója is, ha megértjük a téridő-dimenzió
működését. Ha megértjük a térkép működését, a magaslatokról, a támpontokról
beazonosíthatjuk, hogy hol járunk, azt is, hogy helyes úton járunk e?
Ha a múltat és a jövőt is egyaránt tartalmazó tér felé, a csillagok, az Univerzum felé indulunk
el, csak nemlineáris térdimenziókban gondolkodhatunk, mert a tér különböző pontjain lévő
mezők között a részleteket, a lineáris valóságot és annak a változását nem eléggé, csak a
következményeit ismerjük. Ha ismerjük a tér szerveződés törvényszerűségeit, a dimenziók
egymáshoz való arányát és kapcsolódását, a térben és az időben is eligazodhatunk, eljuthatunk
a ma valóságához. E valóság elfogadása esetén, stabil alapot kapunk a múlt és a jövő
lehetőségeinek a megismeréséhez, főleg ha megértjük hogy miképpen fejlődik ki a múltból a
jelen, és ebből az időrendben későbben történő változás, a jövő. Ez a folyamat megérthető és
megismerhető.
Az Atlasz kiadó által 2003-ban megjelent, Joachim Herrmann Csillagászat című könyvének a
4. átdolgozása a szakterületnek a kiadásig ismerté vált legújabb eredményeit is tartalmazza. A
könyvben még megtalálható az Ősrobbanás, mint lehetséges alternatíva, de több lényegi
ellentmondás miatt, a kezdetről meglévő ismereteinket módosítani szükséges. A módosításra
elsősorban azért van igény, mert a tudomány az ellentmondások tartósságát nem tűri. Az író
nem tudományos kutató, és nem is akar ebben a látszatban feltűnni, de az általa megkezdett
munkához a tudomány által megerősített biztos alapokról kívánt elindulni. Sajnálattal észlelte,
hogy a feltárt alapokban milyen sok ellentmondás van, amelyekre nem építhető stabil jelen. A
megértett dolgokat egy kevesebb hiányossággal rendelkező stabilabb alapba ötvözve sokkal
összefüggőbb teret és szervezettséget észlelt, kevesebb hiány maradt feltáratlan, biztosabbá
vált a jelen, és az ebből megérthető jövő lehetőségei. A részletek alkalmassága akkor lehet
elfogadott, vagy/és bizonyított, ha beilleszthető az egészbe, amelyre stabil alapként a jövő
lehetőségei ráépíthetők. A folyamat megismerése közben, az író felismerte, hogy az eredmény
közreadása, annak a hibái ellenére is szükségszerű és közérdekű, amely a személyi és
résztudományos érdekek fölé emelendő, közös munkára felszólító kötelesség. A könyv nem
véletlenül kapta a Szintézis címet. Az író a tudás, a tudomány, a tudásra épülő társadalom és
az EMBER új szintézisét szeretné elérni, azt az összefogást és nagyobb szervezettséget,
amelyben az egyéni szabadság és a szervezettség magas szintű harmóniába, a közérdek és a
szuverenitás közös és nagyobb szimmetriába kerül.
A jelenleg is elfogadott elmélet feltételezése szerint, a Világegyetem kezdete, az anyag és az
élet, a 18 milliárd évvel ezelőtti eseményből, egy ősrobbanásból fakadt.
A tudományos szakkönyvek elismerik, hogy a csillagfejlődés időigényes állapot, amelyhez
több milliárd év szükséges, de ez is relatív, mert a csillagfejlődés is környezeti változás
függvénye. Bizonyítottnak tekinthető, hogy nagyon gyorsan változó, sok anyagot tartalmazó
környezetben 1-2 millió év alatt is kifejlődhetnek csillagok, de vannak tapasztalataink 12-15
milliárd éves őscsillagokról is. Az átlagos csillagélet-idő (a jelenlegi ismereteink szerint) 4-10
milliárd évre tehető, amíg két egymás felé haladó, torlódó gázfelhőből egy átlagos csillag a
több időszakaszt átérő átalakulásáig változhat. A csillagászok bizonyítható tényként kezelik, a
gáz és poranyag tartós torlódásból keletkező anyagmezők, csillagok kialakulását. Ez esetben
szükséges ismernünk, hogy a gázok, megszűnő, átalakuló, lerobbanó csillagok egymás felé
nagy sebességgel áramló maradványai. Ismert tényként elfogadhatjuk, hogy ha nagyon
távolról, 12 –15 milliárd fényévről észlelt 15-17 milliárd éves korúra becsült öreg csillagokat
látunk, ezeknek az állapota 12-15 milliárd évvel ezelőtt volt ilyen. Ha megértjük, hogy az
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útidő és a fejlődési idő összeadandó, akkor meg kell értenünk azt is, hogy e csillagok
keletkezése még az esetben is 27-30 milliárd évvel ezelőtt történt, ha időközben kihunytak,
szétfoszlottak és most csak a sokmilliárd évvel ezelőtti állapotukat látjuk. Ez esetben az
ősrobbanási elmélet keletkezési időpontjában, vagy a csillagok korában vagy a távolság
becslésében tévedünk. Az ismereteinket olyan feltételezésre alapozzuk, amelyben túl nagy a
bizonytalanság. Erre nem építhető stabil tudásvár.
Úgy tudjuk, hogy a Föld és a bolygók legalább 3-5 milliárd évesek. Tudjuk, hogy a változás a
Földön is folyamatosan gyorsul, a Föld tömege folyamatosan növekszik. Ha az elmúlt 4.5
milliárd év nem volt elég a csillaggá váláshoz, lehetséges, hogy ez ennél sokkal több időt
igényel, bár az anyag szerveződés gyorsasága valóban függvénye a környezeti anyag
jelenlétének, áramlásának és változásának. Ha kitekintünk a csillagtérbe, azt is észlelhetjük,
hogy a Naprendszer és a Föld környezete átlagos. Sem kitüntetett helyzet, anyaghiány,
anyagtöbblet nem éri. Ugyanez elmondható a galaxisunkra és a nagyobb szerveződési
egységekre is. Hasonló mennyiségű nova robbanás történik, hasonló mennyiségű por és
gázanyag keletkezik. Feltételezhetjük, hogy a csillagfejlődés, bár sokféleképpen mehet végbe,
a végeredményt tekintve hasonló állapotokat eredményez, amelyekben a Naprendszer nem
kitűntetett. Ez esetben semmi sem indokolja, hogy a csillagfejlődés valóban néhány millió év
alatt lefusson, valószínűbb, hogy az átlagos fejlődési időtartam a Napéval egyező, 8-10
milliárd év. Ismert, hogy a Nap, a méretét és a korát tekintve egy átlagos csillagnak
tekinthető, nevezhetjük középkorúnak is, de nála sokkal nagyobb tömegű csillagok és
őscsillagok is találhatók, amelyek ez esetben lehet, hogy sokkal öregebbek, mint az
ősrobbanás, a kezdet. Ez nem lehet, valamelyik elmélet, vagy mindkettő túl sok
bizonytalansági tényezőt tartalmaz, hiba lehet a számításokban vagy a következtetésekben. A
csillagadatok inkább számításokon, a kezdetről szóló ősrobbanás inkább következtetésen
alapul. Való igaz, sok minden támogatta, de egyben sértette is mások térszerveződési
elképzeléseit. Az ősrobbanás lassan axiómává válik, megkérdőjelezhetetlen, elfogadott
feltételezéssé. A számítások és az eltérő adatok, elképzelések gyűlnek, feszítik a tudomány és
az ősrobbanás határait.
Idézzük egy kicsit fel, Einstein axiómáját, amely szerint semmi hatás nem terjedhet a fénynél
gyorsabban. Ez elfogadottá vált, de a szőnyeg alá söpörjük, hogy az ősrobbanási teória
kezdeti időszakában a fénysebességnél sokkal gyorsabb felfúvódás, hatásterjedés történt. Ha a
fénysebesség a legnagyobb, akkor ez nem lineáris esemény, ez idő és térugrás, a felfúvódás ez
esetben nem terjedés? Nem lehetséges e vajon, hogy ha volt is valami ősrobbanáshoz hasonló
kezdet, az sokkal régebben volt, csak a hosszú eseménytelen kezdetben az idő másképpen,
sokkal lassabban tellett.
A csillagászat abban megegyezik, hogy az Univerzum hierarchiája legalább 5 vagy annál több
fejlődési szintet tartalmaz. Ha közelebbről megvizsgáljuk ezeket, a fejlődési időszakoknak
tekinthető szintek időtartamára ismét szembeszökő ellentmondásokat észlelünk. Ha a
csillagfejlődéshez 10 milliárd év kell, ezt meg kellett előznie egy gázosodási, majd
csomósodási eseménynek, amelyhez vagy hasonló struktúrájú anyagszerveződések időt
igénylő felbomlása szolgáltatja az anyagot. Ha a csillagfejlődési időszak előtti csomósodás
szükséges lendülettöbblet igényére figyelünk, akkor fel kell ismernünk, hogy felrobbanó
csomópontba gyűlt anyag hiánya esetén, az első csillagok kifejlődéséhez nagyságrenddel
nagyobb időszak kellett. Ilyen nagy lendülettel egymás felé torlódó anyag csak akkor
keletkezhet, ha valami egymás felé tereli a szétszóródó anyagot, vagy a robbanás
hatáshullámai visszaverődnek valamilyen környezeti objektumról, esetleg az ősrobbanási
folyamat egymást utolérő kezdeti hullámairól. Ha a térben nem volt semmi, de ez a semmi
elkülönült még nagyobb semmit jelentő anyaghiányra és ennek az antipárját tartalmazó
anyagra, ez megkérdőjelezhető, ez esetben az energia összértéke lehet 0. Ez viszont nem
lehet, mert az energia elkülönítéséhez is energia kell. 0 értékű energia nem tud elkülöníteni,
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tehát az energiának jelen kellett lennie valamilyen méretben és formában az elkülönülő
anyagon kívül. A jelenlegi kutatások feltételezik, hogy a csillagok közötti energiasűrűség
nagyon magas, 10 a 90. hatványon, amely sokkal magasabb, mint a legismertebb legsűrűbb
anyagé a neutron kristályé. Az összes ismert térfogatban lévő anyag csak ennek a töredéke. Ez
esetben igaz lehet, hogy a látható anyag besűríthető sokkal kisebb terjedelembe, de ez esetben
szintén volt anyag a kezdeti környezetben. A nagy sűrűségű, szuper folyékony egykristály, a
pszi mező, ez esetben most is itt van a környezetben. Ebben az éles határokkal le nem
határolható relatív sűrű térben, magasabb hőmérsékletű és kisebb sűrűségű buborék
részecskék, és mezők formájában úszik, keveredik az ismert valóságunk a Világegyetemünk.
Moetriusnak más a véleménye, megtartja a hagyományos sűrűségi arányokat, de elveti a
környezet ürességét, a hiányzó anyagot a kisebb sűrűségű és méretű, neutrális részecskékkel
telített térben feltételezi. A könyv végén az író folytatja ezt az elmélkedést, de most elvinne a
tárgytól, ezért folytassuk a csillagmezők lehetőségével:

Az anyag felépüléséhez, a protonba és az atomba szerveződéséhez sok idő kell. A hidrogén
protonja 336 millió évi alatt fejlődik egy ciklust, amely valójában nemcsak anyag
felépülésnek, fúziónak, hanem átalakulásnak bomlásnak is tekinthető. Ez csak egy időszakasz
a sok közül. Az anyagszerveződés alapfeltétele a nagyobb összetettség folyamatos
átalakulása. Az anyag átalakulás, keveredés, amely más aspektusból úgy is tekinthető, hogy a
kiinduló anyag egy része a kisebb sűrűségű részecskéire bomlik és miközben a más része,
nagyobb sűrűsé összetettebb bonyolultságba épül. Az idő nyila két irányba hat, a
részecskékből álló energia be nem épült része, a kezdeti anyagnál kisebb egységekben
kisugárzódik. Tehát a nagyobb bonyolultság eléréséhez energiát kell befektetni, azaz a
meglévő kötési kapcsolat energiájából az összeépüléskor egy részt elvesztünk. A folyamat
relatív, attól függ, hogy honnan nézzük. Ha a tömegnövelés, az összeépítés, a fúzió a cél,
akkor a mező miközben nyer egy nehezebb elemet, ki kell fizetnie, el kell vesztenie sok kicsit.
Ha a tér oldaláról közelítjük meg, akkor a feldolgozó mezőkbe be kell vinni 4 protont, hogy
kapjunk egy bonyolult hélium 4-et és gammasugárzást, + két kicsi pozitront és két kicsi
neutrinót. A szénciklusban egyértelműen felismerhető az anyag bomlása, átalakulása. Az
eredmény kettős. Mindig egy nehezebb összetettebb és ezeknél kisebb kisugárzódó,
illékonyabb anyaggá alakul a kiinduló energia. Az is állítható, hogy az ismert energia, az
átalakulása közben polarizálódik, azaz nagyobb tömegsűrűségű anyagba, és kisebb egységnyi
méretű, a helyszínt sugárzásként elhagyó információs részecskékre bomlik. Tehát nincs valódi
energiatermelés, csak átalakulás. Ez az átalakulás lehet fúzió, vagy bomlás, vagy ezek
keverékei, de az ismételt bomlás és összeépülés csak térszerveződés, átrendeződés. Az
anyagként ismert energia az egységnyi térmérete, a sebessége és a tömege alapján három
csoportba sorolható. A nagyobb egységekbe, tömegbe szerveződött részeit anyagként, a
közepes méretű megnyilvánulásait energiaként, a legkisebb egységméretű csoportját
információs energiaszintként értelmezhetjük. A háromcsoportnyi részből, a két nagyobb
egységnyi energia viselkedését, azonosságait és eltéréseit részben ismerjük, de nem eléggé
értjük, és főleg nem ismerjük a 3. Csoport, az információs energia méretét, mennyiségét, a
tulajdonságit és a működését. E könyv a hiányzó 1/3 anyag többihez való viszonyát és
viselkedését bemutatva feltárja az anyag és a gravitáció, és az idő egymáshoz való viszonyait,
és a megismerhető jövő lehetőségeit.
Ha az anyag, információs tulajdonságú, kisebb méretű szerveződéseinek a közepes
szerveződésekké átalakulásához ilyen hosszú idő kell, akkor mennyi idő kell egy átlagos
csillag beindulásának a szerveződéséhez?
A Napban másodpercenként 4.2 millió tonna anyag, alakul át energiává, de a 4.5 milliárd éve
alatt csak a tömegének a 3 ezrelékét veszítette el. Ez csak akkor lehet, ha folyamatosan
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anyagcserét folytat, vagy/és sokkal idősebb. A kezdeti anyagnak a kialakulásához,
összecsomósodásához azonban hosszabb időre volt szükség.
Az ősrobbanási elmélet szerint az esemény után 300.000 évvel később keletkezett az a
háttérsugárzás, amelykor a környezeti hőmérséklet 3000 Kelvinre csökkent, azaz lehetővé vált
hogy a kialakult protonok, elektronokkal kapcsolatba lépésével az ionizált gázból hidrogén
jöhessen létre.
Valami nem stimmel az idővel. Ha a leírtak szerint történt, ennyi idő alatt még nem jöhetett
volna létre a fejlett anyag és az élet. A Hidrogén kialakulásától nagyon sok idő kell az
összetett elemek kialakulásáig. Ha a Világegyetem 3000 kelvin alá hűlt, az anyagátalakulás
már csak az összehúzódott felhőkben mehetett végbe. Ehhez is idő kellett. Az első
összehúzódások évmilliárdokig kellett hogy tartsanak, azaz az első protocsillagok
legkorábban csak 4-5, (vagy 10-100)? milliárd évvel az ősrobbanás után alakulhattak csak ki.
Újabb időzavart eredményez, hogy, hogy az ősrobbanás utáni egymillió évre taksálják azt az
időt, amelykor a hidrogén 25 % héliummá alakulása megtörtént, de ha igaz a 336 millió éves
hidrogén-hélium ciklus, akkor egyszerűen ezen a hőmérsékleten és időtartam alatt ez nem
történhetett meg. A szénciklus pedig csak jóval később, a magasabb tömegű elemek
kialakulása, és a csillaganyagok fúziójának a beindulása után 15 millió Kelvin fölötti hőfokon
kezdődhetett csak el. Nagyon valószínű, hogy a kezdeti folyamat sokkal lassabban
történhetett, néhányszor tíz, esetleg több száz vagy néhány ezer-milliárd év alatt.
A belátható Világegyetemben az alábbi anyagcsoportosulás formáit ismerjük:
Az atomi szint alatti, amelyhez már tudjuk, hogy több mint egymilliárd év szükséges, de a
nehezebb elemek a szénciklus beindulásához legalább négymilliárd évre volt szükség. Tehát
jó az, az alapfeltételezés, amely szerint legalább 4-5 milliárd évre, vagy ennél sokkal több
időre volt szükség a kezdeti csillagok kialakulásához akkor is, ha a folyamat a ma ismertek
szerint történt. Ezek a csillagok már kitermelhették a szenet, az első és a második periódus
elemeit is. Ha a csillagszintű fúzió, bomlás, átalakulás időszakát a második szintnek,
amelyben lehet hogy nagyon sokat tévedünk, mert a sokadik szint is lehet, akkor az első
csillagok nagykorúvá válásához legalább 10 milliárd, vagy annál sokkal több évre volt
szükség. Ha a csillagok szokásos és átlagos fejlődési ütemeit figyelembe veszzük, akkor a 8-9
milliárd év alatt jut el a vörös óriás korig, és kb. 10 milliárd év az, az időszak, amikor fehér
törpeként, ritkábban neutroncsillagként végzi. Ezek a legelső csillagok után kialakult második
generáció már a szénciklusban felépíthette a magasabb elemek összeépülését, és
kialakulhattak azok az óriáscsillagok, kvazárok fekete lyukak, amelyek keletkezéséhez
valószínűen legalább 20 milliárd év, vagy ennél is több idő szükséges.
Az Univerzum harmadik szintjét, a csillagcsoportosulások galaxisokba tömörülése, a
galaxisok kialakulás tölti be. A később leírt szaporodási folyamat megértése alapján
megismerhető, hogy az ezekhez szükséges idő több tízmilliárd év. A következő szerveződési
szint, a kialakult galaxisok lokális galaxis halmazokká szerveződése, további évmilliárdokat
vehet igénybe, közben csillag generációk születnek, elhalnak, míg ekkora népes változómező
tábor fejlődik ki.
A lokális csoportok feletti szinten galaxis halmazokból, azok feletti szerveződési szintet
képező szuperhalmazok fejlődtek ki, amelyek az anyagfejlődéshez szükséges időre figyelve
ismét 10 milliárd éveket igényelhetett.
Jó példa az ősrobbanási ellentmondásra, hogy a Virgo szuperhalmaz átmérője elérheti a 150
milliárd évet. Ha most ekkorának sejtjük, és tőlünk több milliárd fényévre lévő
szuperhalmazt, akkor az, az ősrobbanás óta eltelt 18-20 milliárd év alatt a fény sebességével
nem tágulhatott 150 milliárd fényév átmérőjűre, amelyen keringő galaxisok nem keringhetnek
200 milliárd év alatt körbe-körbe. Ez esetben a belátható méretű világegyetemünk többszázmilliárd fényév átmérőjűnek kell lennie, az ismert ősrobbanási teória szerint ez pedig nem
lehetséges.
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Rossz tehát az elindulási alap, és bár a mai térállapot, a jelen már ismert, annak a
kifejlődése nem a felállítottak szerint történt.
Az író nem elégszik meg a hibák észlelésével, és a felszínre hozásával, azt vallja, hogy csak
annak van igazán joga a hibát felróni, aki annál alkalmasabb, kevesebb hibával felépülő,
valóság közelebbi térelméletet tud fabrikálni.
A szerző egy olyan Univerzumot észlelt, amelyben lokális rendszerek, születnek, kifejlődnek,
elhalnak, átalakulnak egymásba, amelyben fejlődés történik. A szerző nem veti el az
ősrobbanásszerű állapot kialakulási lehetőségét teljesen, de ennek a mértékét lokális területre
és időre korlátozza, amelynek a környezetében valamennyi bemutatott formában már jelen
van az anyag. Az ősrobbanásként megismert kezdet, csak egy lokális térben lévő energia
átalakulása, amely térhez és időhöz köthető esemény, amelyben a nagyobb egységű anyagok
rendezettségének a káoszba fordulása egy lokális térrészben, egy Világegyetem méretű tojás
állapotot eredményezett. Ez az új szerveződési folyamat kezdetének tekinthető térelkülönülés
mindenféle méretben ma is lejátszódik a környezetünkben, tetszés szerinti változatait
megismerhetjük, bemutathatjuk. A későbbi fejezetekben ezt az állapotváltozást, amely
periodikus eseménysor része, részletesen is bemutatjuk.
Az Univerzum, valószínűen végtelen időben és térben, amelynek a kezdete és a vége nem
ismerhető meg, de a benne zajló folyamatok és törvényszerűségek egyszerűek, feltárhatók. A
tér dinamikusan is változó de állandó Univerzumot rejt, amelyben helyén való az Einstein
által megnevezett, majd hibásan visszavont kozmológiai állandó.
Moetrius, a leírtakról az egyéni véleményalkotás lehetőségét az olvasóra bízza, hogy az új
összefüggéseket mindenki a saját szubjektív ismeretéhez építhesse. Hogy ebből ki, mit és
mennyit ért meg, az, az egyéni ismeret, a szubjektivitás és értelem lehetősége. Az alábbi
dolgozat, az Aspektus könyvsorozatban részletesen is kifejtett anyagszerveződési térelmélet
lényeges megállapításait és felismert új összefüggéseit tartalmazza, amelyek elvezették a
szerzőt, az anyag és életszerveződés főbb törvényszerűségeinek és szerveződési szabályainak,
egy még ilyen összefüggésben fel nem tárt megismeréséhez. A kivonatnak tekinthető dolgozat
a korábban elkészült könyvekbe leírt, terjedelmes és nehéz, több kötetes anyag lényegének a
közismeretre jutását kívánja elérni, az olvasói és a kutatói figyelmet a múltban lejátszódott
események törvényszerűségeinek a feltárásával, a közeljövőben várható események megértése
és elfogadása irányába segíteni.
A Moetrius által megértett és felállított anyagszerveződési elmélet, ismeretbővítő
térszerveződési rendszer, amely a hagyományos értelemben nem tudományos szakdolgozat,
de kihívást jelenthet a tudományokat precízebben művelők részére, a részletek cáfolására
vagy megerősítésére.
Moetrius megértette, hogy az evolúció nemcsak folyamatosan, lineárisan, hanem szakaszosan
periodikus időszakaszokhoz kötve nemlineáris eseményekkel tűzdelve néha ugrásszerűen is
működik. E nemlineáris eseményrend törvényszerűségei feltárhatók, megérthetők. Az
evolúciós élőrendszer, ha a rendelkezésére álló idő alatt nem ér el egy szükséges fejlettségi
szintet, osztályismétlésre kényszerül.
A tudományt hivatalból művelők lehetősége, hogy az ismeretek fejlődését, a haladást
segítsék, de a nemkívánatos túlgyorsulástól megóvják. Ennél is nagyobb azonban a
felelőssége azoknak, akik a túlzott fékezéssel visszafogják a szükséges mértékű fejlődést, és
ezzel az evolúció virágait, az élet fennmaradását veszélyeztetik. A ma világában észlelt káoszt
és zavart a tudományos ismeretek lemaradása okozza, az útmutatás hiányában a céltalanná
vált társadalom egyre rosszabb rendezetlensége nem tud mit kezdeni az öntörvényűvé vált
fejlődéssel. A kitűzött cél felé haladó evolúcióban az embernek célt és értelmet mutató
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tudomány lemaradt a célmutatással, a haladás, fejlődés céljának a bemutatásával, ezért a
káosz, a szervezetlenség, az organizáció megbomlása felé haladunk.
Bármely tudományos tant, tételt és ismeretet, a lehető legegyszerűbb, legszűkebb logikai
apparátussal kell ismertetni, bemutatni, magyarázni. Az új ismeret elővezetése,
bemutatása során, le kell nyesni minden fölöslegest a bizonyítás közérthetőbbé és
egyszerűbbé tétele céljából.
Az előbbi mondatok, nem teljesen szó-hű, de lényegi idézetet tartalmaznak William Ockham
Ferences rendi szerzetes, Ockham borotvájaként ismerté vált mondásából.
A mondás igaz és szükségszerű, mégis nehéz betartani. Nincs olyan író, aki ismerné az
olvasók gondolatait, szókészletét, a szubjektív észleléseit és információit. Az elmondani
kívánt lényeget az író kiemelheti, de a felesleges dolgok tekintetében a saját ismeretei alapján
csak az olvasó dönthet. Az író 5 könyvben leírt 1250 oldal anyagból a saját szubjektivitása
alapján csak 1000 oldalt tudott lenyesni. Bizonyára olyan olvasóknak is kezébe kerül az
anyag, akinek a leszűkítés még így is túl sok már ismert részletet tartalmaz, mások pedig
hiányolni fogják, e dolgozatban nem teljesen kifejtett összefüggések hely hiányban kimaradt
részleteit. Számukra ajánlom az Aspektus könyvekbe szakaszolt anyag átolvasását,
amelyekben a hiányzó részleteket, és a felmerült kérdéseikre a válaszokat remélhetően
megtalálják.

2. fejezet:

Az Ősrobbanás lehetőségei:

Ősrobbanásnak tekinthető e, az ismert terünk és időnk kezdete?
Alternatív anyagszerveződési lehetőségek, amelyek a jelenleg ismert tulajdonságú
világegyetemünk kialakulásához vezethetett:
Az ősrobbanási elmélet Einstein relativitási elmélete után, erősödött meg, amelyet a Hubble
teleszkóppal észlelt távoli galaxis színképeltolódások tovább erősítettek. Mára már
általánosan elfogadottá vált, hogy a térben lévő, látható objektumok statisztikai többsége
távolodik egymástól, amely megerősítette az ősrobbanás hipotézisét. A ma már alkalmasabb
és pontosabb eszközökkel történő mérések viszont sok ellentmondást találtak, amelyek
feloldása nélkül, az ősrobbanási kezdet lehetősége nem válhat axiómává. Moetrius szerint
nem a tér, hanem az azonosság kiterjedése tágul.
Newton vonzó gravitációs felismerése hosszú évszázadokig meghatározta a tudományos
gondolkodást, az ettől eltérő lehetőségek kutatását, állítását, tudományos eretnekségnek
tekintették. Ma már a csillagászok egyértelműen beismerik, hogy a gravitációként ismert
anyagvonzás nem elégséges a rendezett Világegyetemben észlelt anyag térszerkezeti
stabilitásához, legalább két (vagy sokkal több) erő egyensúlya tarthatja csak ilyen változás
mellett is stabilan a megismert környezetet. A Newtoni axióma még mindig tartja magát,
pedig az anyag és a csillagok születésében egyértelművé vált, hogy az egymás felé áramló
nagy mezők tartós torlódásának a szimmetriájában születik, áll össze, szerveződik nagyobb
térméretű és bonyolultabb egységekbe az anyag. Kétségtelen, hogy az anyagi mezők között
egy akár vonzalomnak is tekinthető, egymás felé ható erő működik, amely a buborékot
képező részecskéket és mezőket többnyire,(de nem mindig) egymás felé kényszeríti. A vonzó
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jellegű gravitációval azonban nem magyarázható meg a nagyfokú térstabilitás. E tézis
tudományos erőltetése zsákutcába vitte a tudományt, amelybe sok tudósnak, közte
Einsteinnek is beletört a bicskája.
A körülöttünk lévő tér természete, szerveződése és tulajdonságai csak akkor válnak
megérthetővé, ha a vonzó gravitáció helyet, alkalmasabb erőpárt, erőket keresünk. Több
alternatív lehetőséget lehet a Vonzó gravitáció mellett, illetve vele szemben felállítani,
amelyek valószínűen együtt határozzák meg a gravitációként ismert kölcsönhatást. Lásd az
ötödik dimenzióban a kifejtést.

Az egyik lehetőség az azonosság. Az Aspektus könyvek írója azt állítja, hogy a tér
szerveződésében a gravitáció az azonosságtól is függően szelektáltan működik. Az anyagnak,
az energia áramlásának megismerhető és megnevezhető tulajdonságai vannak, amelyeket
dimenziós jellemzőknek is nevezhetünk. Ez feltételezheti, hogy a térben lévő anyag és energia
egy élő rendszer részeinek tekinthető, de ennek az elhagyásával, tiszta materializmussal is
levezethető és megérthető az anyag életszerűen változó folyamathoz vezető átalakulása,
szerveződése. Az a baj a materialista megközelítéssel, hogy az életet olyan elvont, az emberi
önkéntes meghatározás alapján elkülönített változási folyamatnak tekinti, amelyet nem tud
kellően behatárolni ahhoz, hogy a hasonló folyamatokban változó, az élőhöz hasonlóan
változtató képességgel rendelkező anyagot kellően elkülönítse. Ez esetben, ha nem tekintjük
élőnek a körülöttünk lévő, hozzánk hasonlóan az időben is változó rendszert, akkor az embert
alkotó anyagok változási folyamatsorát sem nevezhetjük élő rendszer változásainak, vagy be
kell ismerni, hogy egy életszerűen változó, szervezett térhez tartozunk, és e tér anyagának és
szervezettségének a részei vagyunk.
Az azonossági vonzalom vagy az ellentét, a különbség emberi és élő rendszerek
tulajdonságainak tekinthető, amelyben a vonzalom az azonosság növekedése felé
megerősödik. Az ellentét, a másság a különbség, az aszimmetria a változásokat szolgálja, az
áramlást és a térváltozást ez működteti. A szimmetriára törekvés, a kirívóan mássá tevő
eltérés megszűnésének a vágya az igazi tömegépítő erő, amelynek a célja a másságra, a
kisebbségekre ható változási kényszer csökkentése, az egyensúly és a térszimmetria, a
megmaradási lehetőség növekedése. A térben történő változás eseményei ketyegtetik az idő
óráját, amelyet a szimmetriára törekvés és a rendezettség növekedése csökkenteni igyekszik.
Az azonosság vagy-és az ellentét azonban nemcsak a statikus, hanem a dinamikus
dimenziókban is működik. Az azonosság, nemcsak szubjektív kapcsoló erő, hanem a
materialista alapról is megérthető, levezethető egymás felé közelítő erőhatást eredményező
dimenziós tényezőnek tekinthető.
Ha elfogadjuk, hogy az anyag és a tér stabilitását, egymással egyensúlyba kerülő erőpárok,
egymást kiegészítő szimmetrikus dimenziós tulajdonságok biztosítják, máris megtettük a
legnagyobb lépést az anyag és az élet szerveződés megértése felé.
Az anyag egy üres térben lévő valami, ami változtató képességgel rendelkezik. Nevezhetjük a
változás buborékának, amely a különbség kiegyenlítődési vágyából fakad. Energiának,
anyagnak vagy részecskének is tekinthetjük, amelyek csoportosulását mezőnek nevezzük. Ez
a valami tulajdonságokkal rendelkezik. Általában nem határozható meg pontosan a
terjedelme, de a térpozíció változása igen. Ha a három alapvető statikus dimenzióra
gondolunk, akkor ezek valamihez viszonyított megadásával meghatározható a pontszerűnek
tekintett anyag térbeli energiaszint változásának a helyzete és mértéke. Ez viszont vagy egy
tetszőlegesen felvett ponthoz, vagy egy másik ponthoz képest ad valódi helyzetdimenziókban
megismerhető tulajdonság lehetőséget. A statikus helyzetdimenziók csak nyugvó anyagra
alkalmazhatók, vagy valamihez képest nyugvó állapotra, amelyeknek a térbeli helyzete
egymáshoz képest nem, vagy csak nagyon kicsit változik. Az anyag paraméterei éppen az
állandó változás miatt nem határozhatóak meg tetszőleges pontossággal. Ez csak akkor
lehetséges, ha a lokális helyhez kötött változtató képesség nagyfokú szimmetriában van, azaz
vagy semmi sem hat rá, vagy minden irányból azonos erők tartják viszonylag változatlan
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térpozícióban. Ha két ilyen egymáshoz változatlan részecskét a vonzó gravitáció tartaná
össze, az nem maradhatna változatlan, azoknak rövid idő alatt (a tömegtől és a távolságtól
függően) egymáshoz kellene vonzódni. Ez csak akkor nem történhet meg, ha a részecskék
viszonylagos stabilitását olyan környezeti szimmetriában álló erőrendszer biztosítja, amelyben
nagy pontosságú izotróp térnyomás, térszimmetria van, amelyben az egymás felé közelítő és
távolító erőpárok nemcsak két pontra vonatkozóan, de több dimenzióban is egyensúlyban
vannak. Moetrius a teret ilyennek ismeri, azzal a különbséggel, hogy az egymáshoz relatív
közel lévő anyagi mezők között, környezetében ez az izotróp érték gyökértékkel csökken. Ha
egy ilyen térben az egymástól eltávolító erőhatást a változás, az ellentét és a különbség
szolgáltatja, akkor az ellentét növekedésekor az eltávolító erő növekszik. Ha a diszkrét
azonosság növekszik, akkor az eltávolító erő csökken. Ha egy nyomott térben, a részecskéket
a kialakult ellentét tartja egymástól izotróp távolságban, akkor az ellentét bármilyen
csökkenése, a feszültséget és az egymástól távoltartó erőt is csökkenti. Az izotróp, egyenletes
körkörös nyomás bármilyen irányú csökkenése, látszólagos vonzalmat, egymás felé áramlást
fog előidézni a kisebb ellentéttel nagyobb harmóniába került részecskék, mezők között. Az
ellentét és a másság növekedése, eltávolító erőt eredményez. Ha a materialista aspektusból
közelítjük meg a tér és az anyag szerveződését meghatározó dimenziós tulajdonságokat, akkor
az ismert és lehetséges dimenziókban egymással szimmetriában álló hatás párokat kell
keresnünk.
Az életet sok ilyen egymással párban lévő, a legnagyobb azonossággal rendelkező térrész felé taszító
határréteg határolja, amelyeket akár olyan rugó-pároknak is tekinthetünk, amelyek mindig a
legnagyobb azonosságú, legnagyobb szimmetriában, ismertségben változó réteg, a szülői tér felé
taszítanak, minden más, valamely dologban, eredőben sokkal nagyobb másságú környezet felől. Míg
az élet egy részének az elődi környezethez képest mássá válása, addig a más részének az utódi
környezet mássá válása ad saját szimmetriában változó, legnagyobb azonosságú réteget, közös
életteret adó változási lehetőséget.

A változás haladással, áramlással jár, amely iránydimenziót eredményez. Bármelyik statikus
térdimenzióban, ha kijelölünk egy három dimenzióban meghatározott pontot, a pont felé
számtalan olyan erőpár mutathat, amelyek közös támadásvonalban egymással szemben
hatnak. Ezek az iránydimenzió párok szimmetriát képezve egymás antipárjának tekinthetők.
Ha az azonos támadásvonalon az egymással szembeni hatóirányú (iránydimenziójú) erőpárok
nem egyenlők, nincsenek szimmetriában, akkor a nagyobb erő dominánssá válik, és az általa
meghatározott irányban elmozdulás, tartós különbség esetén áramlás alakul ki. Az ellentét
egyenlőség esetén feszültséget, de nyugalmat és szimmetriát eredményez, különbség esetén
áramláshoz, változáshoz és kiegyenlítődéshez vezet. Ha ez a szimmetria vagy különbség nem
azonos térpontra hat, kölcsönhatás változás sem alakul ki. Ahhoz tehát, hogy változás vagy
szimmetria következzék be, a térpozíciók egybeesése, azonossága szükséges. Ha azonos
térpozícióra nem azonos időben hatnak az erők, ez esetben szintén nem alakul ki kölcsönhatás
és változás. Ahhoz tehát, hogy a szimmetria vagy a változás egy adott ponton vagy mezőben
kialakuljon, az erőhatásoknak nemcsak az irány és a térdimenziókban, hanem a dinamikusabb
idődimenziókban is azonosság szükséges. Ha mindezek a feltételek megfelelnek, ez
elmozdulást, helyváltozást, állapotváltozást eredményez, amely már egy adott pont, térállapot
változtató képességének az elmozdulását is jelenti. Ez az elmozdulás is lehet ellentétes és
azonos irányú. Ha ellentétes, és egymás felé hat, kiolthatják, vagy csak csökkenthetik egymás
hatását, és a nagyobb értékkel bíró dominánsabbá válva az erőpár különbségeként maradhat
fenn. A térváltozás és szimmetria lehetőségét az erő és lendületdimenzió egyenértéke vagy
eltérése bonyolíthatja. Tovább bonyolítja a térállapot lehetőségét, a sűrűségként és a
tömegként, vagy és energiaként ismert dimenziók azonossága vagy rugalmassági eltérése. A
közeledést vagy távolodást a nyomás és a hőmérséklet is befolyásolja, amelyeknél a
különbség dominanciája térbeli áramláshoz vagy és dimenziós értékek egymásba
alakulásához vezet. A változtató képesség dinamikus jellemzői egymásba átalakulhatnak, az
eltérő dimenziós jellemzők egymásba átszármaztathatók, átszámíthatók. Gyakorlatilag a
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dimenziós értékeket, átalakulási következménynek tekinthetünk, amelykor, a hő, nyomássá,
tágulássá, deformálódássá vagy helyzetváltozássá, összességében tulajdonságváltozássá
alakulhat. Ha az azonosság az erők és az áramlás irányában, térpozíciójában és
idődimenziójában mutatkozik meg, az összegződéshez vezet, amely lehűlést és gyorsulást
eredményez. Ha ugyanez ellentétes, az egymás felé hatás esetén lokális összegződést, a
nyomás, a feszültség, a hőmérséklet és az energia értékének a növekedést eredményezi. A
következménye lehet szétsugárzódás, apróbbra töredezés és a térállapot sűrűségének a pozitív
vagy /és negatív változása. Tovább bonyolítja a térállapotok egymásba alakulásának a
lehetőségét, hogy a terjedés nemcsak egyenes irányokba, hanem keringő, pörgő íves pályákon
is megvalósulhat, amelyet perdület dimenzióként ismerünk. Ebben a dimenzióban is
dinamikus erőpárok képezhetnek szimmetriát, vagy és aszimmetriát, lehet nagy azonosságú,
vagy ellentétes a forgásirány és a kerületi sebesség is. A forgási síkok és a kerületi sebességek
eltérései itt is tovább differenciálják a térállapot lehetőségeket, és ezek egymásba alakulását.
A sok különböző dimenzió eltérési és azonossági lehetősége, egy sokváltozós, de egymással
szoros összefüggésben álló változó, állandóan keveredő rendszert eredményezett, amely
azonban egy egyszerű méret, tömeg, perdület, lendület és ritmus dimenziókra egyszerűsíthető.
Ha a térben lévő anyag szerveződését meg akarjuk érteni, egy arányossággal rendelkező,
analóg változó rendszert kell feltételeznünk. E rendszerben buborékoknak tekinthető valós
tömegű részecskék, az osztódása, a lendület és perdület változása, azaz a változtató képesség
átalakulása, térben és időben áthelyeződése, és a kialakult változatok keveredése az evolúció.
E rendszer életszerűen változó rendszerré fejlődött, amely az egészen lassú változástól a
végtelen gyors, a fény sebességénél nagyobb változásig, és nagyon szélsőséges hő és
nyomásviszonyok között is megőrzi a változó és változtató képességét. E változást, a térben
lévő környezeti állapotok, a már megismert fizikai szabályok befolyásolják, és lokálisan
eltérően módosítják. Az arányos rendszer analóg szabályok szerint működik, az atomi
méretek alatt és az Univerzum méreteiben is. A dimenziós értékek azonossága vagy eltérő
állapota, mindig valamilyen konkrét eredőben nyilvánul meg, amelyet a környezettől függő
relatív hatásnak, más, eltérő dimenziós jellemzőkkel rendelkező mezőket segítő vagy gátló
hatásként azonosíthatunk. Az Aspektus könyvekben, nagy anyagban részletesen leírásra
kerültek a kölcsönhatásrendszer összefüggései, amelynek a megértéséhez a működési
szabályokat kell megismerni. A sokféle dimenziós eredőbeli azonosság egyben
hatásazonosságnak is tekinthető, amely összeadódása erősíti a hatásként megjelenő eredőt,
vagy tulajdonságokat, az ellentétek összeadódása pedig a szimmetriát növeli, a változást
csökkenti.
A térben egyszer történt valami, amelyből ellentétek születtek, amelyek keveredése egyre
változatosabb, bonyolultabb teret eredményezett. A kevert anyagok is tovább keveredtek, a
változás állandósult, a bonyolultság egyre növekedett. A keveredésnek ismétlődései,
azonosságai majd szabályai alakultak ki, amelyek hasonló analóg kiinduló állapotból hasonló,
analóg eseménysor következett. A szabályok egy fraktálrendszer kialakulására utalnak,
amelyben egy megengedett arányos változó, arányos eseményekből arányos
következményekhez vezetett. A tisztán materialista megközelítés lehetőségét egy kicsit
lerontja (de nem lehetetleníti el) a jel, az információ dimenziós tulajdonsággá minősülése.
Míg a valamilyen ismert tömeggel rendelkező részecskék fizikai változását, átalakulását
könnyen megérthettük, a változás és szimmetria kiterjedt az információs és fogalom
eltérésekre is. Ez a módosulás egy élővé váló rendszernek köszönhető, amely a kezdetben
fizikai változásból életre és tudatra kelt. Ha a tér eseményeit egy kicsit több hittel szemléljük,
hamarabb és könnyebben megérthető a tér és idő változása, az anyag és életszerveződés
végtelen összefüggése. A tér gravitációs tulajdonságainak a bizonyítására még visszatérünk,
de közben alkalmat adunk az olvasónak, az alternatívák megismerésére, hogy maga dönthesse
el, miben hisz, mely az a változat, amely a tér és a környezet, az anyag és az életszerveződés
megismerését jobban segíti.
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Az ősrobbanással azonban baj van. Több dolog nem stimmel körülötte:
A legtávolabbra látó felderítő eszközök és a Hubble teleszkóp szerint 18 milliárd éves
kvazárok létéről bizonyosságot szereztünk. Ennyi idő alatt ért el ezek fénye hozzánk,
tudósítva egy 18 milliárd évvel ezelőtti állapotról, amikor már Kvazárként működtek. Ismert,
hogy egy naprendszer kialakulásához évmilliárdok kellenek. Ahhoz, hogy az ilyen 6-10
milliárd éves csillagokból galaxis rendszerek képződjenek sokkal hosszabb időre van szükség.
J. H. Lambert felállított egy hierarchikus világegyetem modellt, amelyben a hierarchia egy
korbeli időrendet is feltételez. Ha következetesek vagyunk a többmilliárd éves
nemzedékváltozás lehetőségéhez, akkor a galaxisok kialakulásához legalább további 10
milliárd év szükséges, és ahhoz hogy ebből galaxis halmazok, és azokból szuperhalmazok
alakulhassanak ki, még-további 10 milliárd évek szükségesek. Tehát ha 18 milliárd évvel
ezelőtt már aktív kvazárok, hatalmas galaxis rendszerek voltak a térben, akkor a kezdeti
anyagszerveződésnek legalább 30-40 milliárd évvel ezelőtt kellett bekövetkeznie. A
tágulásból számított Ősrobbanási elmélet, azonban csak 20 milliárd évesre saccolja a
Világegyetem korát. Az ilyen távoli objektumoknál megfigyelt többszörös távolodás,
megerősíti a nagy bumm kezdetét, de ez csak olyan környezetben történhetett meg, amelyben
akkor már volt anyag és energia. Ilyen térben, a későbbi leírásban kifejtett anyagkeveredés és
szerveződés a megfigyeltek szerint történhet meg, és ez nem mond ellene a megfigyelt
tágulásnak. Az ősrobbanást erősítő elméletek a vörös eltolódással és az észlelt kozmikus
háttérsugárzással támasztják meg a kezdet teóriáját.
Valamennyire többféle alternatív lehetőség állítható: Vörös eltolódást okoz, a távolodás, a
lassulás és az energia terjedésének a fékeződése is. A gravitációs mezőkből kiszökő részecske
lendülete fékeződik, amely relativisztikus vörös eltolódást eredményez. Távolságarányos
vörös eltolódáshoz vezet a csillagközi térben lévő intersztelláris anyagban, a gáz és porban
elnyelődő lendület, amely miatt a távolabbi mezőkből érkező fény többszörös vörös eltolódást
szenvedhet. Szintén távolságarányos vörös eltolódást okoz a téridő növekedése, amelyben a
távolabbi objektumokból sokféle téridős görbületet bejáró fény egyre hosszabb út bejárása
után ér csak hozzánk. Ezeket az időkésedelmet és lendületcsökkenést okozó hatásokat a
stafétahatás és a lendületerősítés is befolyásolja.
A szerző egy későbbi könyvében kifejti, hogy a vörös és a kék eltolódásnak más magyarázata is
lehetséges: Ha egy jelentős részben statikus és kellően kiszámítható világegyetembe élünk, nem kell a
térnek tágulnia, elég a genetikai azonosságnak időben csökkenni ahhoz, hogy ezt a tér tágulásaként,
tőlünk ebben az értelemben, tulajdonságban távolodó térként, állapotként észlelhessük és
értelmezhessük. Ha pedig az azonosságunk valamely életterek felé növekszik, azok a kék és a
rövidebb hullámhosszak felé tolódnak el, azaz genetikailag közelebb kerülnek hozzánk.

Az Univerzum kozmikus háttérsugárzására szintén többféle megoldás létezik, amelyből csak
egy az ősrobbanás, valószínűen helyesebb magyarázat az Einstein által elsőként
meghatározott Univerzális állandó. Ez az érték valószínűen a Világegyetemünkre érvényes
állandó (statisztikai eredő) sugárzás, a változási frekvencia középértékét, szimmetriáját jelenti,
amely egy energia telítettségnek, az adott frekvencián megjelenő fényességnek, relatív
téregyensúlynak tekinthető. A frekvencia alatt és fölött nincs téregyensúly, amely miatt
mindkét tartományban áramlás van, amely gravitációt eredményez.
Tételezzük fel, hogy az általunk ősrobbanásként ismert állapot előtt is volt anyag, de annak
jelentős része, a neutroncsillagok anyagához hasonlóan egy nagy sűrűségű csomóban
összegyűlve szinte végtelen nagy szimmetriába került. Ez egy a neutroncsillagokhoz hasonló
végtelen sűrűségű szuperkristályt alkothatott, amelynek a szimmetriája rendkívül magas
fokban teljesedett, az anyagban a változás elcsendesült. Ha a neutronnak tekinthető térkristály
lehetséges tömegét a jelenleg ismert anyag tömege képezte, akkor bármilyen nagy lehetett a
sűrűsége a térméretének pozitív, nem pontszerű mérhető értékűnek kellett lenni. Ebben az
anyagban a változás csak a mező gondolatában történhetett, amely bizonyára végtelen
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unalomra kárhoztatta a mezőt. Ha a megfigyelt, és 18 milliárd évvel ezelőtt működő aktív
galaxisok már léteztek, azok állandó változása befolyásolhatta a neutronmezőnek tekinthető
őstojást, amely egyre nagyobb változásba kezdett. Mivel ilyen távol sok kiürült buborék is
található, amelyekből a szétszóródott anyag már szétoszlott a térben, könnyen előfordulhatott,
hogy néhány nagy már létező áramlási rendszer a kezdetkor összeomolhatott. Ha egy aktív
mező környékén hirtelen megnő, majd lecsökken a tér nyomása, előállhat olyan térállapot,
amit vákuumesésnek ismerünk. Ha Moetrius állítása szerint, a nagy anyagmezőket a
környezeti nyomás tartotta össze, akkor a hirtelen nyomásesés a nagy de addig nyugodt
rendszer összeomlását és felrobbanását eredményezhette. E rendszerben túlgyorsult változás
torlódása felfújt egy változó buborékot, amely minden irányba kiterjedt, és az óta is tágul. Ha
e rendszeren kívül voltak már csillagok, galaxisok, akkor azokat az egyre növekvő
gömbhullám a térben széttolta, a látóhatárunkig ezt tágulásként észlelhetjük. Ha egy közepes
térméretű rendkívüli esemény, egy szupernóva robbanást követően megfigyeljük a teret,
észlelhetjük, hogy az esemény színhelye körül lévő csillagok egymástól eltávolodását, és a
lendülethullámok megerősödése miatt a környezeti tér gyorsuló tágulását eredményezi.
A Világegyetemünk kezdete, csak egy nagyobb tér és időméretű esemény következményeként
megfigyelhető valóság, amelyben lévő objektumok egy része között a kihaló mezők
felrobbanása tágulási jelenséget eredményez.
Ez esetben az Univerzum valószínűen sokkal régebbi, lehetséges, hogy örök, pontosabban az
emberi távlatokkal és eszközökkel nem mérhető korú és terjedelmű. Valójában csak két
variáció lehetséges, vagy volt anyag, és hasonló másik mezők, vagy nem. Ha a mező, egyedül
volt a térben, ez esetben külső inger nem érhette, és ha élettelen tömeg volt elvileg semmi sem
változtathatott a végtelen unalmas helyzetén. Az egyedüli mező csak akkor robbanhat fel, ha
benne a változás és a nyomás növekszik, vagy az előbbiekben leírtak szerint a környezet
nyomása csökken. Más a helyzet azonban akkor, ha nem egyedül volt jelen a térben, vagy
nem élettelen volt a mező, hanem végtelen harmóniába került lényként tisztelhetjük.
Ha csak anyag volt, de a környezetében már volt más anyag is, azaz bármilyen kicsi részecske
elkülönült vagy összegződött vele, ez elindíthatott olyan öngerjesztő változást, amelyből a
szimmetria megbontódása, és végül az anyag szétszóródását eredményező robbanás lett. A
későbbiekben leírtak megerősítik, hogy bármely működő mező áramlási rendszerének a
megbomlása, csak a környezeti változás növekedése, vagy a saját feldolgozó képesség
csökkenése esetén lehetséges. Mindkét eset áramlási torlódáshoz és időzavarhoz vezet. Ez
esetben nem tekinthető az anyag aktiválódása ősrobbanásnak, bár a következmények a teóriát
megerősítik. Az ősrobbanásban szétvetődött anyagon kívüli matéria, egy pulzáló,
többtényezős és sokkal hosszabb ciklusokban változó Világegyetemet eredményezhet csak.
Ha élő volt a kristálymező, amelynek nagy a valószínűsége, akkor visszatérünk a tyúk és a
tojás látszólag feloldhatatlan dilemmájához. Ez az eset is egy pulzáló, de élően változó
Világegyetemet eredményez, amely a végtelen szimmetria harmóniája és a dinamikus káosz
között változik. Az ősrobbanásnak tekintett kezdetet, az újjászületést, ha élő volt a
kristálymező, a régi változó élet felé vágyakozása, azaz Isten, - mint harmonikus lény gondolatai is elindíthatták. Az érzelem jó és rossz emlékeket kelthet, amely pozitív öröm és
negatív fájdalom újraélésével a belső harmónia megbomlásához vezethet. Ha Isten unta a
változatlanságot, az eseménytelenséget, az emlékezése is előidézhette a szimmetria
megbomlását, amely az anyag szétszóródásához vezetett.
Ha materialista megközelítésből szemléljük ugyanezeket az eseményeket, és élettelennek
tekintjük a végtelen szimmetriába került kristálymezőt, ez esetben kellett lenni egy külső
hatásnak, egy eseménynek, vagy árapályhatásnak, amely a feszültséget keltett és ezt addig
növelte, amíg abból az ősrobbanásként leírt anyag szétszóródása és újrakeveredése el nem
kezdődött. Ez esetben, a térben már volt anyag, és bár a szétszóró esemény hatalmas
robbanása adott kezdeti lendületet az anyagnak, az azonban nem végtelen, hanem véges térre
és időre terjedhet ki. Ez esetben a folyamatot elindító anyag másik anyagmezőkből
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származott, amely a végtelen nyugalomban álló óriási tojásban elindította az életszerű
változást. Ez nem más, mint a már megismert csillagméretű térszerkezetek neutroncsillaggá
változásánál nagyobb léptékű, analóg térszerkezet átalakulás, amely nagyobb téridős területre
terjed ki.
Ha a tér és időszimmetrikus kristálymező, a tér és anyag összeomlásakor bekövetkezett
elkülönüléssel keletkezett, ez esetben lehetséges, hogy az anyag egy a korábbinál kisebb
térben, mezőben gyűljék össze, de ez csak a végtelen anyag és tér töredékének az
elkülönülését eredményezheti.
Az anyag összegyűlése gravitációsan rövid idő alatt nem lehetséges, mert ez köztes
egyesüléskor is impulzusok milliárdjaihoz és ezzel szétszóródáshoz és a részecskék között a
távolság növelését eredményező elhúzódó folyamathoz vezet. Ez csak akkor történhet meg, ha a
térben lévő anyag teljesen azonos tulajdonságokat vesz fel, azaz úgy közelít egymáshoz, hogy nem
okoz közben impulzust és feszültséget nem generál. Ez csak nagyfokú azonosság kialakulásakor
történhet meg, és nagyon lassan, de ez esetben a tér és idő, valamint az iránydimenzió azonosságának
is egyeznie kell.

Ha azonos iránydimenzióba, azonos tér és időpozícióba gyűlik össze az összes lehetséges
anyag, ez nagyon hosszú de nem végtelen ideig tarthat, amely az összegyűlési pontban
hatalmas robbanáshoz vezethet, de ez sem lehet ősrobbanás. Az azonos irányba tartó anyag
egy része közben ütközik és kiszóródik, és minél erősebben egyesül egy gravitációs
központban, annál nagyobb szétterjedő pulzációk várhatók.
Tehát a tér, ha az anyag benne azonos irányba, egy központi mezőbe tart, nem egykönnyen
nyugszik meg, minden változás, amely a megnyugvás felé segíti egyben ellenhatást is kelt és
a változás fennmaradását is támogatja. A tér megismert szerveződési szabályai, az állandó
változást támogatják, amely között meg- megcsillan az egyensúly és a szimmetria lehetősége,
de az élő rendszer nyugalom utáni vágya valószínűen csak nosztalgia. A változás, az anyag és
energia egy pontba gyűlésével nem csökken, hanem növekszik. Ilyen végtelen nagy
változássűrűségű tér, ha benne időben növekvő torlódás, káosz alakul ki, fel tud robbanni. A
változás lecsendesülése szétszóródással, szétsugárzódással elképzelhető, mert a széttartó
anyagban az összegződési lehetőség csökken. Ha mégis feltételezünk egy korábbi
ősrobbanást, amely az anyagot szétszórva addig tágította a teret, amíg az, minden irányba
kiürülve el nem távozott, ez nem vezethet külső térbeli anyag és torlódás nélkül egy újabb
ősrobbanáshoz. Az ilyen robbanás, ha egydimenziós pontszerű állapotból indult ki, és meg
tudta valósítani, hogy minden külső részecske nagyobb sebességgel haladt, mint a belsők,
valóban eljuttathatja a teret a végtelenül üres, unalom állapotába. Amikor a tér kiürül, és a
részecskék szétszélednek, a Világegyetem a kihűlés, a hő-halál állapotába kerülhet. Ez
esetben tehát, az üres és határok nélküli térben nem ismétlődhet meg. Van azonban egy
halvány lehetőség, hogy ez is megtörténhetett, de ez a folyamatosan táguló térben még hosszú
ideig fennmaradó evolúciót eredményezhet. Ezt a lehetőség most nem kerül kifejtésre, mert a
köztes állapotok szintén a könyvben megfogalmazott törvényszerűségeket eredményezik,
ezért, mint ellenőrizhetetlen lehetőséget kihagyjuk a további összefoglalóból.
Ismerjük, hogy a részecskék közötti azonosság egy egymás felé közelítő erőt tételez fel,
amelyet gravitációs erőnek is tekinthetünk. Ha megszűnik a tér változása, és a tér lehűl,
egyúttal megszűnik a tágulást fenntartó gázképződés, az a nyomás, amely a tágulást
elindította. Ha ilyenkor még működik az azonossági egymás felé kényszerítő erő, a
Világegyetem át kell, hogy menjen egy összehúzódásba, amelynek nagy reccs lehet a
következménye. A tér ez esetben is pulzál, tehát végtelen lassú ritmussal kitágul és
összehúzódik. Az ilyen végtelen kitágulás azért nem olyan egyszerű, mert a sejtosztódásnál
megfigyelt analóg folyamat miatt, mindig keveredő és visszaható folyamatokkal is kell
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számolni. Nincs tágulás, visszaható erő, és nincs összehúzódás szétfeszítő, impulzus nélkül.
Mivel az általunk megfigyelhető tér nem üres, az utóbbi lehetőség nem nagyon valószínű.
Ha nem következik be összehúzódás, ez a tér végtelen méretére utal, mert csak ez esetben nem jön
vissza a változást lokálisan növelő, a környezetről visszapattanó hatáshullám. Viszont nem
szükségszerű, hogy a helyi változásban keletkező, a környezet felé ki és szétáramló energiahullámnak
a lehetséges Világegyetem, vagy az Univerzum határáig kell ahhoz áramlani, hogy onnan, valamilyen
ismeretlen konzisztenciájú anyagról, hatásról visszaterelődjön, visszatérüljön, éppen ellenkezően, a
visszatérülésre annál nagyobb az esély, minél nagyobb e téridőbeli hatásfelület genetikai, vagyis
téridőbeli azonossága. Tehát ha az Univerzum határainál közelebb lévő, kellő azonosságú, és vagy
elég nagy másságú térrészekkel torlódik a kiáramló élet, ebben differenciáltan vissza fog a saját, vele
legnagyobb azonosságú, általa legismertebb térrész felé terelődni. Ez alapján minden egyedi hatás
bármennyire is kiáramlik és szétterjed a térben, az csak addig tud tágulni, távolodnia a kezdet helyétől,
amíg vele kellő azonosságú, lefékeződésre és visszafordulásra késztető azonossággal nem találkozik.

Az ilyen térnek viszont nem volt oka felrobbanni. Az előbbiekben végiggondoltuk, ez csak
akkor lehetséges, ha a környezetben analóg anyag vagy élet, azaz folyamatos változás volt,
tehát a jelenlegi tágulást megelőző kezdeti állapot csak a mi terünket tartalmazó véges méretű
Világegyetemben alakult ki. Ez esetben a kezdeti mező, akármilyen nagy szimmetriku,
eszményi állapotában létezett, nem egydimenziós térből, hanem pozitív méretekkel
rendelkező háromdimenziós kiterjedésű térből indult ki. Ennek nagyon nagy jelentősége van
abban, hogy a világunk ilyen, aminek megismertük.
Tételezzük fel, hogy a tágulási állapot előtt, két korábbi mező, valós, pozitív térben
síkszimmetrikus állapotba került. Ez esetben megtörténhetett, hogy a Világegyetemként
ismert terünk, a környezetében lévő hasonló rendszerektől, mint a tojás, lokálisan elkülönült.
Ez esetben a Világegyetemünk egy élő rendszer, amely hasonlóan nagy téridejű változó
rendszerek egymásra ható térszimmetriába kerülésének a következménye.

3. fejezet.

A megismerhető szingullarítás

Az anyagot szétszóródó, ősrobbanásként ismert esemény egy lehetséges forgatókönyve.
Minden valós háromdimenziós térben, mezőben lehetséges, hogy az anyag úgy gyűljön össze,
hogy benne a nyomás és a feszültség (a kiáramlási és a szétterjedési lehetőség akadályozása)
folyamatosan emelkedjen, amíg el nem ér egy kritikus állapotot. Ez akkor lehetséges, ha a
környezetben túl nagy azonosságú, túl nagy egyenlőségi, különbséghiányt adó eredő alakul ki. Ez az
állapot minden mezőben összetett erőegyensúlyt képező hatás-párokat alakít ki, konkrétan a
befelé tartó erők és tömeg lendületerejéből keletkező tömörítő erő, és a belső nyomás és a
hőmérséklet növekedésével emelkedő, szétvető irányú ellenerő, időben kialakuló folyamatos
egyensúly körüli váltakozását. Bármekkora lehet a tömörítő, vagy kaotizáló erő, akár végtelen
nagy életnyomást is generálhat, ez azonban növeli a hőmérsékletet, a belső tér nyomását és
rugalmasságát is. Minél nagyobb a belső hőmérséklet, az egymás felé haladó részecskék
rugalmassága annál nagyobb, annál valószínűbb, hogy az egyesüléskor, a kényszer
megszűnésekor egy hatalmas elrugaszkodással visszapattannak egymásról.
Ha a nagy tömegű mezőket csak a vonzó gravitáció tartaná össze, akkor a tér sűrűsödésekor,
ez az erő folyamatosan növekszik, az egymás melletti mezők ez esetben hamar elvesztenék a
stabilitásukat, és egymás felé zuhanva egymásba omlanának. Ez az addig stabil rendszer
összeomlásához vezetne, amely miatt egy csak vonzó gravitációval stabilizált tér instabil. Ha
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a térben lévő mezőket egy térerő különbözettel jellemezhető, differenciált és összetett
gravitáció tart össze, akkor a változással felfújt buborékok egyensúlyának a megbomlása, a
lokális tér összeomlásához, és tömegfelező térosztódásához, pontosabban a korábbi állapot,
minőség megváltozásához vezet. Miközben egy magába zuhanó hatalmas tér összeomlik, a tér
belsejében egy nagy tömörségű, de nem végtelen sűrűségű mag is keletkezik. A neutron
csillag felrobbanásakor ismerünk ilyen állapotot, amelyből azt is megismertük, hogy az
sohasem egydimenziós végállapothoz vezet. A mezőkben a rendezett áramlás megbomlása,
végtelen eseménysűrűséghez vezető, időben növekvő változást, és términőség átalakulást
eredményez. Ezt olyan energiaáramlási torlódásnak tekinthetjük, amelykor a mező
energiaáteresztő, információ feldolgozó képessége, tartósan elmarad a környezeti
gerjesztésétől.
A mező központja felé
tartó részecskék, a
központban
összesűrűsödnek, magas
hőmérsékleten egymásba
tömörödve egyre sűrűbb
térállapotot alakítanak ki.
A sűrűség növekedésével
nő a belső nyomás,
egészen addig, amíg
magasabbá nem válik,
mint a befelé ható
lendületnyomás. Amint
meghaladja ezt az értéket,
egy kifelé terjedő
gömbhullám indul el,
amely az átlagos
tömeghéjon ütközni fog a
befelé haladó
nyomáshullámmal.

1. ábra. A térosztódás első fázisa:

Az átlagos
(tömegosztó)
tömeghéjon még
nagyobb feszültség
és nyomás alakul
ki, amely miatt
ismét két nagyobb
nyomású
gömbhullám indul a
mező belseje és
külseje felé. Ez
tovább tömöríti a
mező magját,
miközben leveti a
héjtól kifelé eső
köpenyt. A
levetődő burok
részecskéi
gömbhullámokat
alkotva
megindulnak a tér
minden iránya felé.

Ilyenkor a káosz kialakulása nagy térben következik be, amelyben a feszültség határértékig
növekedése, mindenkor egy átlagos, kezdetben ekvipotenciális jellegű gömb alakú, de a
környezet eltérésével időben torzuló, szimmetriát vesztő térben következik be.
Bármerre eltér e statisztikai gömbhéjtól a káosz és a nyomás növekedése, az mindig a
legnagyobb differenciált azonosságú változássűrűségű térben, a tömegfelező határrétegben
következik be. A torlódás, a ki és a szétáramlás eredményes akadályoztatása emelkedő zavarhoz,
káoszhoz vezet, amelyben a korább rendezett áramlás helyett egy időben növekvő változás, és
elvezetetlen feszültség, hő, nyomás halmozódik fel. A legnagyobb változást eredményező, a
torlódó övezetben megbomló nyomásegyensúly robbanáshoz vezet, amely mindig a
tömegfelező gömbhéjtól két irányba hat, nevezetesen befelé és kifelé egyszerre. A
megszaladó rendszerekben a túlnyomás kialakulása, a térrész statisztikai tömegvonalában lesz
a legerősebb, amelytől befelé és kifelé is egy-egy hatalmas nyomáshullám indul el. A
mezőkben rendezett áramlás káoszba fordulása, egy rendezett anyagelkülönüléshez vezet,
amely a mező magjába sűrűsödő mikrokozmoszra, és szanaszéjjel röpülő részecskékkel
ritkábban betöltött, a környezet által fékezett táguló makrokozmoszra bontja a teret.
Az így elkülönülő anyag megoszlása kezdetben közel egyenlő, azaz annyi repül szét, amennyi
a kezdeti magban marad. Ez azonban csak akkor marad így, ha a magban besűrűsödő anyag
tartósan összetömörül, azaz rugalmatlan alakváltozást szenved, amelykor a részecskéknek
tekinthető buborékok nagyon nagy nyomáson, nagy sűrűségben egymásba préselődnek. Mivel
mindig marad egy jelentős rugalmassági érték is, amely a külső köpenyanyag szétrepüléséhez
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vezet, ezért megkockáztatható az a kijelentés, hogy valamivel mindig több repülhet szét, mint
amennyi a központban marad. Bármekkora tömeg egyesül egy közös mezőbe, ha az
összegyűlő anyag (energia) tömeg beérkezési mennyisége tartósan meghaladja a kibocsátási
értéket, a mezőben a feszültség felhalmozódása a nyomás gravitációs erőt meghaladóvá
növekedése hatalmas robbanáshoz vezethet. Ha a beérkező anyag, mint információ
feldolgozása elmarad a szükségestől, mindig információtorlódás keletkezik, amelykor a káosz
és rendezetlenség ugyanezt a folyamatot alakítja ki. Ezt a mezők addigi szerveződési
szakaszának a végét jelentő halálának, az életciklus-váltásának tekinthetjük.
Két eset lehetséges, amely elvezethet a jelenlegi állapotunk kialakulásához, és nagy
valószínűséggel mindkét, sőt valamennyi lehetséges helyzet kialakulhatott.
Az egyiknél az a feltétel, hogy a közös térbe sűrűsödött anyagon kívül, a környezetben is
legyen kellő téridőbeli azonosságú (eloszlású) anyag, amelyről a kifelé táguló, ritkuló
részecskéjű gömbhullámok táguló részecskebuborékjai fékeződhetnek, torlódhatnak és
visszaverődhetnek. Mint előbb megállapítottuk, egy végtelen sűrűség felé tömörödő mezőben
addig nőhet a nyomás, amíg az szét nem vetődik, de semmi sem szabja meg, hogy ez csak
akkor történhet, ha már minden részecske a mezőbe érkezett. Ha elég nagy nyomás alakult ki,
és megbomlik a külső és belső erők közötti szimmetria, ez elindíthatja a káoszt és a robbanást.
Tehát nem szükségszerű, hogy a környezetből minden anyag beérkezzék a mezőben még
egyedüli mező esetén sem. Ez esetben a szétvetődést megelőző robbanáskor a nyomászónán
kívül is még jelentős mennyiségű anyag lehetett, amely akár állt, akár befelé áramlott,
mindenképpen útban volt a határfelületek szétvetődéskor kifelé tartó részecskéinek. Ez azzal a
következménnyel jár, hogy a nagy sebességgel kifelé tartó részecskék nekiütközhettek a még
befelé haladó részecskéknek, amely rétegtorlódásokhoz vezetett. Ez a torlódás újabb
gömbhullámokat indított el, befelé és kifelé is, de eközben egy szóródás és keveredés is
elkezdődhetett. Ha a továbbra is kifelé tartó anyag egy más ritmusban befelé tartó anyagnak
ütközött, több visszaható gömbhullámnak kellett elindulnia, befelé és kifelé is. Az események
ettől kezdve így is létrehozhatták a mai állapotokat.
A robbanáshoz kötendő kezdet másik alternatívája is ide vezet, szintén a jelen állapotú
Világegyetemet alakíthatja ki. Ez a változat feltételezi, hogy bármilyen nagy volt a mi
Világegyetemünket létrehozó robbanás, az véges méretű térből szedte össze, és szórta szét a
már túl nagy azonosságú, egymást elviselni nem képes anyagot, amelynek a véges téren kívül más
hasonló szerkezetű terek alkották a környezetet. Ha a kifelé táguló nyomáshullámok elérik a
környezetben lévő anyagot, azokról visszapattanva hasonló keveredő szerkezetű
világegyetemet hoznak létre. Ez a változat valamennyi anyagot a pulzáló térben tartja, és bár
keveredést enged a környezet anyagával, jellemzően hasonló mennyiséget enged a térben
pulzálni, kitágulni és összehúzódni. A világegyetemünk ilyen jellegű keletkezése, tehát
belátható téridős (a robbanási esemény idejéig és távolságig) a környezetben lévő mezőket
széttoló táguláshoz vezető robbanással is kezdődhet, és e változatnak nagyobb a
valószínűsége.
Lehetséges egy harmadik változat is, amely esetén szintén feltételezzük, hogy a környezetben
volt a téridős eloszlásban kellő azonosságú, egymás felé áramló életanyag, tehát volt egy tyúk
meg egy kakas, amelyek szimmetriába kerülésével, párosodásából egy Világegyetemnyi
anyagot tartalmazó, átlagos, vegyes tojás lett. Ha két korábbi hatalmas Világegyetemnyi
részmezők egymás felé haladása és torlódása során, hatalmas nyomással egy majdnem
pontszimmetrikus (síkszimmetrikus), az eredőjében majdnem térszimmetrikus térállapotot
hozott létre, az Aspektus könyvekben leírt, és később bemutatott áramlási mezőrendszer
alakulhatott ki. Ha a létrehozó mezők a térszimmetria létrehozásakor, egymás felé áramló
torlódásakor olyan nagy nyomást hoztak létre, hogy az a széttágulásukhoz, az egymástól
eltávolodásukhoz vezetett, ez esetben a tér a két mező között kiürült, helyet, teret és időt adva
az újszülött Világegyetemnek. Az ilyen mező a környezet által meghatározott méretűre nőhet,
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a szülők anyagából eltávozó részecskéket beépítheti magába. Miközben új áramlási mezővé
növekedhet, a kezdetben kibocsátott részecske gyermekei is egyre nagyobbakká válhatnak,
maguk is térszerkezetekké nőhetnek, amelyből hatalmas egymástól távolodó galaxisok,
galaxis halmazok épülhettek fel. Ha a két kezdeti mező anyaga beépült a tér új szerkezeteibe,
ez nagyon hosszú ideig tartó térkeveredést, hosszú és a megfigyeltekhez hasonló evolúciót
alakíthat ki.
Bármelyik folyamat, hasonló eredményre vezet, amelyben egy kezdeti központból, nagy
életnyomás alá került középrétegből szétáramló, sorozatosan kitáguló hatáshullámok kifelé és
befelé is keverednek a tőlük eltérő azonosságú külső, vagy és belső környezetben lévőkkel, a
gyorsabbak utolérik egymást, a torlódás és a keveredés sokféle más összetételű változatát
eredményezik.
Valamennyi Ősrobbanási elméletben az a közös, hogy a Nagy bummot megelőzően a
környezetben, a téridős eloszlásában kellő azonosságú anyagnak és változásnak kellett lenni.
Ez esetben az ősrobbanás nem kezdet, csak egy periódusváltás, minőségváltást is
eredményező mennyiségi átalakulás a végtelen körforgásban.
Nézzük meg a tojás elmélet lehetőségét egy kicsit közelebbről. Ehhez nem szükséges
feltételezni, hogy a kezdeti rendszer is élő, csupán elég a materiális megközelítés, hogy az
evolúció csak a különbség, az eltérés kialakulása és ezek sokféle keveredése. A biológusok és
a csillagászok a megmondhatói annak, hogy az élet és a biológiai születés, a sejtmásolás
nagyon sokféle méretben, fraktálszinten és változatban leutánozza az ősrobbanást. A folyamat
minden ciklusban az elejétől az ismert végéig, életfolyamat jelenséget, időbeli változást,
megöregedést és újra megfiatalodást is kiváltva újrajátszódik. Az ilyen kezdet azonban
minden esetben, az áramlási irányban kellő másságú, de a téridős eloszlásban, a fejlettségben
nagy azonosságú környezet részecskéi által határolt, az ellenlendülettel bezárt térben
keletkezik, amelynek a környezetében is van anyag. A környezeti anyag, a visszaverődéshez
szükséges, amely anyagról a változás szétsugárzódása és nyomáshullámai visszaverődhetnek,
és a keveredés újra és újra, analóg eseménysorban ismét elindulhasson.

4. fejezet:

A lendületszimmetria kialakulása:

A részecske lendületösszegződése impulzus következménnyel jár, amelyben az
anyagszerveződés kisebb és nagyobb, differenciált részecskesűrűségű energiaszinten
megismétli az ősrobbanási, és az ebből kifejlődő életfolyamatot.
Kétségtelen, hogy a mi általunk belátható Világegyetemnyi térben lévő hajdani elektronnyi
részecskék, ma már öreg kvazárok, galaxisok, vagy ezeknél is nagyságrendekkel öregebb
galaxis halmazok. Az sem vitatható, hogy ezek a részecskék egyszer, régen egy közös
mezőből eredők, amelyből robbanásnak, életrobbanásnak, demográfiai hullámoknak is
tekinthető rendkívül gyors kiáramlással hagyták el az ősi környezetet. Arról sokat lehet
vitatkozni, hogy ez az eltávozás milyen sebességgel kezdődött, és rövid idő alatt, vagy
folyamatosan, az időben és az egymást követő eseményekben elnyúlva ment végbe, de az
eredményét ismerjük. A kezdeti folyamatból a részecskék egy része nagy sebességgel
kiszóródott a mezőből, hogy a tágasabb szabadabb térben, kisebb zsúfoltságban újra
vágyódhassanak a régi nagyobb sűrűségű állapot felé. Moetrius fejtegetése szerint, bármelyik
anyagszétszóródási esemény zajlott le, két lényeges dolog valamennyi folyamatban
lejátszódhatott. Az eseménykor, az eseményhelyszínen kívül is kellett lennie anyagnak, és
nem lehetett az anyag egydimenziós pontszerű állapotban. Minden kezdeti variáció szerint, az
anyag a szétszóródása előtt valahonnan összegyűlt, valamitől túl nagy azonosságúvá, egymást
a ki és a szétáramlásban akadályozóvá vált, a kezdeti őskáosz sem a semmiből született.
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Bármekkora térben volt a kezdeti anyag, (differenciáltsága) ha az energia megmaradás
érvényes, annak az eredő mennyisége nem, csak a térbeli minőségi, sűrűségi eloszlása
változhatott. Az esemény kiváltását csak folyamatos, vagy és rövidebb idő alatt erősebben
megváltozó változás és az energiaátalakulás válthatta ki. A változás és az energia átalakulás
viszont ugyanaz a folyamat, amely ma is nagyon sokféle energiaszinten, állandóan
megismétlődik, gyakorlatilag a nagyobb térre vonatkoztatva folyamatosnak tekinthető. Az
életszerű változás, egy az eredőjében sikeres talán véletlenszerűen kialakult történetet,
állapotfejlődést utánoz le. Az evolúció, kétségtelenül keveredés, a különbség keveredése,
amelynek előbb egy ezt megelőző, vagy az időben párhuzamos, de eltérő térrészben folyamatban
ki kellett alakulnia. Ahhoz, hogy bármi keveredjen önmagával, vagy a tőle egy kicsit, - vagy
jobban eltérő, más környezettel, ahhoz előbb a különbözőségnek ki kell alakulnia, a
keveredést valamilyen energia, vagy különbségváltozásnak, eseménynek el kell indítania.
Tartós folyamatok pedig csak ott alakulhatnak ki, ahol az elindult eseményeket tartós és
differenciált hatások sokáig fenntartják. Az anyagként ismert energia hullámzása,
elkülönülése önmagától nem történhetett, azt csak anyag és energia komoly térbeli változása,
időben nemlineáris összegződése indíthatta csak el.
A szerző, az elmúlt években e területen szerzett tapasztalatai és felismerései alapján
egyértelműen meggyőződött arról, hogy az általunk kezdeti folyamatként ismert
,,ősrobbanás,, többféle alternatíva szerint is lejátszódhatott. Ez az esemény ma is lejátszódik
minden percben, kicsiben és nagyban, szűk térben és a Világegyetemű tér méretében is. Ez a
folyamat néha lineáris, lassan alakuló anyag és hatáskeveredést eredményez, egy
természetesebb és a már ismert részletek miatt érthetőbb evolúciót. A szerző célja, hogy
bemutassa az anyagszerveződés lineáris, de nem megfelelően ismert, és nemlineáris
folyamatainak a törvényszerűségeit is. Ilyenkor az anyag szétszóródása, a dolgok változását
megérteni és a tudat fejlődéssel követni nem képes szervezeteknek, az ehhez fejletlen tudattal
bíróknak, váratlan, hirtelenszerű, akár robbanásnak tekinthető eseményből fakadó
következménnyel ugrásszerűen megváltoztatja a helyi körülményeket, és az ősrobbanásként
elképzelt eseményhez hasonló, rövid idő alatt nagyenergiájú anyagátrendeződés, hirtelenszerű
evolúciós ugrás következik be. Az ilyen események is a térszerveződés természetes
lehetőségei és következményei.
Ma már minden tudományág által elismert, hogy a korábban üresnek feltételezett csillagközi
térségben rengeteg anyag és energia másféle átrendeződés található, a gravitációs mezőkön
kívül, azok között is. Megismertük az ilyen részecske és gáz állapotú energia kibocsátók jó
részét, és a kibocsátás lehetőségeit. Kezdjük megérteni, a szoláris és az intersztelláris
áramlások törvényszerűségeit, az energia útját és átrendeződését. A csillagászok, mint a múlt
és a lehetséges jövő kiváló kutatói, már feltárták az anyagszerveződés alapjait, amelyet nem a
gravitációs vonzás gyűjt össze, hanem a tartósan egymás felé áramló nagytömegű, kellően
analóg részecske mezők egymáson torlódásának, kisebb térrészben nagyobb
részecskesűrűség, tömegszám kialakulásának a következménye. Moetrius az Aspektus című
könyvsorozat előző könyveiben kellően – bár talán még kicsit bonyolultan – feltárta az
anyagszerveződés lehetőségeit és továbbgondolva megismert új összefüggéseit. Az öt kötetet
kitöltő anyag, nehéz és a csak lineárisan gondolkodóknak valószínűen rendezetlen olvasmány,
amely miatt a felismert összefüggések lényegét a szerző az Ön által most olvasott dolgozatba
sűrítette.
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5. fejezet: A hiányzó anyag és tulajdonságai
A korábbi fejtegetésből két lényeges dolog szűrhető le.
Az egyik, hogy bármi szórta szét az anyagot, az érintett téren kívüli környezetben, ezen kívüli
térrészben is volt elegendő térbeli eloszlású azonossággal rendelkező életanyag. Bármi szórta
szét ezt az anyagot, a Világegyetemben felfúvódó mezőbuborék életnyomása ezt nem ismert
ideig, de megismerhető, a kellő rugalmasságot megtartó állapotig tágulásra kényszeríttette.
Tekintsük egyszerűsítve úgy, hogy van egy végtelen méretű Univerzum, amelyben van egy
időben és térben, pontosabban az állapotában véges Világegyetem, amely a mi terünket és az
időnket tartalmazza.
A másik az, hogy valóban volt egy esemény vagy valószínűbben időben halmozódó folyamat,
amely az általunk Világegyetemként meghatározott térrészben a kezdetet, és az, az óta eltelt
idő alatt a térrész változását és anyagszerveződését is meghatározta.
Az esemény lehetett robbanásszerű átalakulás, vagy a későbbiekben bemutatott, az időben
lassabban és lineárisan kezdődő, de folyamatosan halmozódó, esetenként egy tűrési
(rugalmassági)határt átlépő anyagszerveződési folyamat. Mindkettő alapvető lehetősége, hogy
nem egydimenziós pontszerű állapotból, hanem 3 dimenziós térrészből, hogy lokális mező túl
eltérővé differenciálódásából, ellenirányú célfejlődésből indult ki a változás fejlődése.
Mindkét állapot feltételez egy olyan előzményt, amelyben az anyag egy neki a rendezetlenség
folytán túl szűk méretet jelentő térállapotba kerülés után, a tőle jobban eltérő, de nagyobb
életnyomással áradó analóg anyagtól elkülönül, és a kisebb sűrűségűvé váló, illékonyabb
része végtelen sebességűre felgyorsul, és miközben a lehető legkisebb alkotóira bomlik le,
amelyet követően szétszóródik a térben. A szétszóródás előtti állapotban az életanyag
halmazoknak egyre kisebb, feleződő, differenciálódó, legalább az áramlási irányban, a
célokban eltérő részekre kell bomlania, el kellett gázosodnia, nagyon kicsi tömegű egységekre
és hatalmas lendületre kellett felgyorsulnia a már csak energiagáznak, quintesszenciának
nevezhető anyagnak, hogy kellően illékonnyá válva, a környezet ellenállása ellenére ki és
szétáramolhasson. A lényeges különbség abban nyilvánul meg, hogy a környezetben lévő,
analóg anyagba ütköző energia gáz részecskéinek a lendülete, nyomása a környezeti anyagot
kifelé szorította, az állapotát azonos áramlási rendezettségűre, azonos célúra módosította, a
kezdet teréből, amely miatt az a térrész, amelybe az energiagáz szétáramlott valóban tágult az
idők folyamán, és valódi térbuborékként egyre nagyobb térben és időben terjedt szét.
Azonban nem a tér, hanem a benne azonos irányba rendezett állapot, a rendezettség
azonossága tágult ki egyre nagyobb térbeli méretűre. Elvileg nem kizárt, hogy a mostani
világegyetemünk kialakulásához szükséges kezdeti torlódást, egy azonos táguló térben a belső
besűrűsödött magról és a túl nagy azonosságú ellenáramlású részecskékről visszaverődő és
felgyorsuló olyan nyomáshullámok hozzák létre, amelyek gyorsabban haladva utolérik a
korábbiakat, vagy és a velük szemben haladó, a rendezettséget a terük irányába kiterjesztőket,
de ennek, környezeti anyag hiánya esetén nagyon kicsi a valószínűsége. Ha a külső
környezetben nem volt kellő azonosságú, torlódásra, centrális besűrűsödésre, egymás felé
terelődésre kényszerítő, alkalmas anyag, ez esetben a primer táguló hullám nem fékeződhetett
és ezért nagyon valószínűtlen, hogy a belső magról visszaverődő, lendületvesztő
nyomáshullám, utolérhesse a korábban indultakat. A kifelé az átlagosabb vegyes életbe
kiáramló részecskéket valamilyen kellő azonosságú hasonló hatásnak, életáramlásnak le
kellett fékeznie. A valószínűtlenség másik oka, hogy a tér felé táguló, egy pontból széttartó
részecskék összegződési, keveredési esélye és lehetősége bár nem lehetetlen, de nagyon kicsi.
Valós, 3 dimenziós méretű térből szétszóródó anyag tud keveredni, és bár van esélye egy
csekély részének az összegződésre is, az csak arra elég, hogy lelassulva lemaradjon a többi
anyagtól, és időben később kövesse a szétszóródást, hogy utolsó hírnökeként búcsút intsen a
kihűlő térnek. Hogy hová megy, ha nincs környezeti anyag, amiről visszapattanjon ezt nem
tudni, de tágul és hűl a végtelenségig. Elvileg ilyen is lehetne a terünk és időnk, amelykor egy
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végtelen kiüresedett buborék egyre táguló, ritkuló héján lévő Világegyetemben élnénk, amely
szép lassan lehűl. Sokkal valószínűbb, hogy egy olyan Világegyetem, Univerzum a
környezetünk, amely az időhöz köthető kiterjedés során a meglévő hasonló és kölcsönhatóképes, de ellenkező irányba áramló, vagy és legalább a tágulást és az egymástól távolodást
fékező környezetbe ütközött, amelyet bár valamennyire széttágított, de a visszaverődő
nyomáshullám valahol és valamikor lendületszimmetriába került. Az így kialakuló
Világegyetem elvezethetett a mai állapothoz. Ez esetben számunkra és a jövőnkre nézve
majdnem mindegy, hogy a kezdet, rövid idő alatti robbanásból, vagy ha a külső térben
meglévő hasonló szerkezetek térbeni lendületváltozása miként született. A tér tágulását
mindenképpen olyan lokális térből kiinduló, gázállapotba került, a nagy lendület miatt nagy
nyomást a környezetre kifejtő mikro-anyag kiáramlása okozta, amelynek nyomása elegendő
volt egy Világegyetemnyi térrészben megismert energia anyaggá egyesüléséhez, és ennek az
anyagnak a mai napig tartó evolúciós keveréséhez.
A tér szerveződésének a megértéséhez célszerű, ha az anyagként ismert energiát a 0.1
értéknek csak (a szemléltetés miatt választott érték) 1000. hatványát jelentő tömegértékű,
kevergő, áramló gázbuborékokból álló, neutrális mikro-buborékokból képződő habként
képzeljük el. Ez a nagy sebességű áramlás és keveredés akkor következhet be, ha a tágulási
tér nem teljesen zárt, és legalább kezdetben nem teljesen egyforma, és a kezdeti kiindulási tér,
a környezet nem pontszerű, hanem térmértékkel rendelkezik. Vagy folyamatosan kell egy
anyagdaráló, továbbító szivattyú, amely a térben kialakult nyomásnál kisebb nyomású, de
nagyobb lendületű, a tulajdonságaiban már differenciált buborékokat szállít. Mindkét esetben
szükséges az áramlás, a keveredés, és a kisméretű gázbuborékok nagy lendülettel történő
egymásnak ütközése, további szétaprózódása és esetenkénti kis szög alatti lágy fúzióban
bekövetkező egyesülése, vagy és a kisebbek, a nagyobb lendülettel, áthatolóképességgel
rendelkezők egymásba, a már túl nagy élethiánnyal, alacsony életnyomással, de még kellő
életrugalmassággal is rendelkező életbuborékokba beáramlása. A kis szög alatti egyesülés,
tartós azonos irányban áramlás közbeni hidegfúziós keveredés csak akkor lehet tartós, ha a tér
viszonylag nagy és üres, amely miatt az állandó tumultusban nem sodorják el egymástól a már
kialakult és viszonylag lazán összekapcsolódott párokat. A kezdeti evolúcióban sikeresebben
egybeépülhettek azok a rugalmas (meleg környezetben lévő) buborékok, amelyek egymással
szemben áramolva ellentétes lendületirányból ütköztek, és az egyik buborék a másikba
bejuthatott. Ha kialakult egy ilyen kezdeti evolúció, a térben egyre több egymásba épülő
többrétegű buborékok keletkezhettek, amely miatt ezek tartósabban együtt maradhattak és
köztük egyre több hely lett. A szabad hely növekedése később már lehetővé tehette a hidegfúziót a lágy egyesülést és tartósabb együtt maradást is. Az hogy mikor mely térségben
melyik következett be, a térben lévő részecskék sűrűsége és lendületnyomása határozta meg.
Nagy sűrűségnél és egymással szemben ható lendületeknél csak a melegfúzió, hidegebb és
kisebb nyomású, rideg környezetben inkább impulzus, széttöredezés vagy azonos, közeli
lendületirány esetén hidegfúzió is bekövetkezhetett. A később ismertetésre kerülő
anyagszerveződési piramis, fel fogja tárni a helyi nyomás és térszerveződési lehetőségek
összefüggéseit, és a tartósan megmaradó egyesülések anyagi tulajdonságként megismert
következményeit. A nagyobb eseménysűrűségű térségek felmelegedtek, sűrűsödtek, a
hidegfúziós helytöbbletbe kerülő térségek ritkultak és lehűltek. Míg a meleg környezetben a
rugalmasság, addig a hideg körülmények közé kerülteknél a ridegség nőtt. A nagyobb
sűrűségűvé váló térben a buborékok könnyebben egymásba épültek, a hidegebb környezetben
rideggé váltak inkább összetörtek egymáson. Minél nagyobbak voltak a lehűlt buborékok,
annál könnyebben összetörtek egymáson. A térben lévő, korábban azonos méretű buborékok
differenciálódni kezdtek, egyre nagyobb (növekvő hőmérsékletű) mezőkbe, és egyre kisebb,
lehűlő, rideg buborékokra töredeztek. A méret csökkenésével a hideg buborékok egyre
nehezebben töredeztek el, egyre nagyobb lendület kellett a kicsi méretű buborékok tovább
tördeléséhez. A tér sűrűsége és véges volta, meghatározza a gyorsulási lehetőségeket, és ezzel
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a kisebbre töredezés, bomlás határait is. Minden lokális térben, csak a tér mérete és sűrűsége
által meghatározott mértékűre töredezhet csak az anyag, de ez nem zárja ki, hogy más
nagyobb méretű és kisebb sűrűségű térben ne töredezzen apróbbra az energiagáz. Ha bárhol a
környezetben a tér és az alacsony sűrűség lehetővé teszi a nagyobb sebességre gyorsulást, az
apróbbá, a quintesszencia gázzá válásnak vagy az összeépülésnek nincs akadálya és
megismerhető legkisebb, vagy legnagyobb mérete.
A szinte végtelenül kicsi térméretűre töredezett porszerű részecskékből, elgázosodott
quintesszenciából szerveződő buborékok, olyan hideg, könnyen áramlásba, lendületbe
hozható részecskékből álló gázzal, vagy könnyen cseppfolyósodó kondenzációs közeggel
töltötték fel a nagy és meleg mezők között a teret, amelyek a helyi változásokban felőrlődtek
és kivetődtek a nagyobb méreteket lehetővé tevő összeépítő környezetből.
Az anyag tehát elkülönült, szelektálódott és differenciálódott. Az anyagot összeépítő és
együtttartó folyamatok a következő fejezetekben leírásra kerülnek, amellyel megérthetjük a
szelektálódás és az anyaggá szerveződés és a változás folyamatait.
A szerző szerint az anyagként ismert energia három nagyobb csoportba különült el, amelynek
az 1/3 részét a kis mérete és a csekély, az általunk nem mérhető de megérezhető egységnyi
változtató képessége miatt nem észleljük.
A zárt térben elkülönülő anyag 1/3-ad részét, valószínűen a besűrűsödött mezőközpontokban
kell keresni, amelyek a bolygók, csillagok galaxisok és a kvazárok, a fekete lyukak magjaiban
található. Ez az anyag nagyon lassan változik, nagy tömörségbe és nagy sűrűségbe van
összeépülve, amely gyémántszerű, a neutronkristálynál is nagyobb tömegsűrűségű szilárd
anyagnak tekinthető. Valószínűsíthető, hogy ha elektromágneses tulajdonsággal kívánjuk
ellátni az ilyen anyagot, pozitív tömegnek lenne besorolható, ha nemmel, akkor nőnemű. A
fekete lyukakba beáramló, átáramló anyag ismeretlen hányadú része viszont ismét gáz
állapotban található, ezért ezek becsült anyaga részben a 3. Csoportba a gázszerű anyaghoz
sorolható. Az anyag elkülönülését egyszerűsítve az alábbiak szerint ábrázolhatjuk.
1/3 anyag

Információs
energiaszint

1/3 anyagrész

1/3 anyag, atomi és
molekula energiaszint

2. ábra. A térosztódás jelképes ábrázolási lehetőségei: Számos gabonakörön kapott üzenet.

Az általunk a legkönnyebben megismerhető anyag második harmada, az eszközeinkkel és a
bennünket is érintő, kellő azonosságban és analóg frekvenciákon változó, kölcsönható-képes
állomány, amelyek, mint elektronok, protonok, atomok, molekulák, buborékrendszerű
térszerveződések a mindennapi környezetet jelentik. Ez az anyag a folyamatos
szerveződésben változik, lokálisan hol összeáll, összesűrűsödik, hol bomlik, és a változása, az
energia átrendeződése mérhető, a beépült és kellően nagy változás sűrűségű hányada
megbecsülhető. Ez egyaránt rendelkezik az átlagoshoz képest pozitív és negatív értékkel,
tehát ahhoz képest lokálisan éppen épül és fiatalodik, más térpozíciókban viszont öregszik és
bomlik, folyamatosan változik.
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Az anyagként nem elismert energia harmadát, valószínűen nem mérhető változtató
képességgel rendelkező, kisméretű és alig változó, stabil, semleges állományban lévő
gáznak, részecske buborékoknak, quintesszenciának, a régi elnevezése alapján éternek
kell tekintenünk.
Az anyagot, a hagyományos ismert sűrűségű anyag mellett energiaként vagy/és
információként is értelmezzük, amely már tartalmazza a változtató képesség elvárás teljesülő
feltételeit. Az energia változtató képessége közismert, az információét csak most kezdjük el
megismerni. Sokféleképpen lehet osztályozni, sűrűség, változtató képesség, változás vagy
változatlanság szerint is, amelynél a megkülönböztetés miatt az állapotai közötti átmeneteket
dimenziós tulajdonságokkal ruháztuk fel. Ezek segítik az anyag állapotának, helyzetének,
nyomásának, hőmérsékletének, lendületének stb. a megismeréseit, és a megismert állapotok
közötti átmeneti változások megértési lehetőségeit. Mivel a kifejlődött tudományágak kellően
feltárták a már megismert anyagrész főbb tulajdonságait, most csak a kevésbé ismert gáz
állapotú anyag tulajdonságairól és ezek eltéréseiről esik szó. Legelőször le kell szögezni, hogy
az anyagi rendszer rendkívül arányos, ezért ami nagyban megtörténhet, az kicsiben is. Amely
nagy sűrűségben megtörténhet, az kicsiben és más körülmények között is kialakulhat, vagy
legalább nagy azonosságú, analóg folyamatként megismétlődhet. A gáz állapotú energiára a
fizikai szabályok éppen úgy érvényesek. Tömeggel, lendülettel, nyomással és méretekkel is
rendelkeznek, és ezek közötti összefüggés a megismert fizikai szabályok alapján jól
számítható. Amiben lényegesen különbözik, az a kisenergiájú változás és változtató képesség.
Míg a csillagoknál nagyobb változás sűrűségű mezőkben is csak becsülni tudjuk a folyamatok
egymásba alakulását, a közepes szinteken már mérhetjük ennek az arányait is. A legkisebb
energiaszintű tartományban, a nagyokhoz hasonlóan ez szintén csak becsülhető, de analóg. A
Változás, a változtató képesség átalakulása valamennyi energiaszinten, tömegértéken
hasonlóan működik. Tehát léteznek a keresett Univerzális szabályok, amely az anyagi
energiaszintek és méretek között az összefüggéseket meghatározzák, amelyek minden
energiaátalakulásnál azonosan, hasonlóan működnek. Az energiarendszert egy olyan
fraktálrendszernek kell tekinteni, amelyben a részletek néhány változó beiktatásával azonos
bonyolultságúak, és az esemény megértése a szemléléstől és a felbontástól függ. Azért látjuk a
túl kicsi és a túl nagy részleteket túl bonyolultnak, mert nem látjuk át a részleteket vagy a
globális folyamatokat, de ha elfogadjuk a rendszer analógiáját, a szabályok fraktálrendszerbe
épülését, valamely szinten mindig megismerhető a részből az egész működése megérthetővé
válik.
A hiányzó anyagnak az energiában és kölcsönható képességben nem mérhető gázszerű része
hasonló, analóg tulajdonságokkal és szerveződési rendszerben működik, mint a megismert
anyag. Mindkettő, két lényeges tulajdonsággal rendelkezik. Hajlandóságot mutat az
összeépülésre, vagy érdektelenné válik.
Megismertük, hogy a részecskeanyag egy része hajlandó összeépülni nagyobb mezőkbe,
amelyet eddig gravitációs vonzalommal indokoltunk. Tapasztaltuk, hogy ehhez kétféle eltérő
töltésállapot szükséges, amelyek az azonos tulajdonságokkal rendelkezőket taszítják, az
ellenkezőket vonzzák. Ha élettelen matériának tekintjük az anyag részecskéit, az áramlási, stb.
dimenziós értékek változásakor megismerhettük e kapcsolóerőnek az egyes részleteit és
következményeit, de nem ismertük az egész vonzalom általános jellemzőit. Az Aspektus
könyvekben részletesen leírásra került a gravitáció összetettebb lehetősége, az anyagba épülés
természete. Moetrius a vonzalmat elsősorban dimenziós értékek azonosságnak, a
kiegészülésre vonatkozó vágyak megjelenését kiváltó következménynek ismerte meg. A nagy
változásban a vágyak, a stabilitást okozó kiegészülés növelése felé mélyültek el, a mind
nagyobb szimmetria, a nyugalom irányába. Valamennyi összeépülés ezt a célt segíti a túl
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sokat változott mezők többsége már erre vágyik. A fiatalabb mezők viszont mást akarnak, teli
vannak változás utáni, és kifejlődni akaró vággyal, azaz vitalitással. E két véglet között
változó, ingadozó érzelmek, az anyag állandó kötődését és bomlását eredményezi, amelyben a
kötődést az azonosság, a támogatás és a kapcsolat segíti, a bomlás érdekeit a másság, a
különbség, az eltérés szolgálja. A materialista alapról megközelített vonzalom, a vonzó
gravitáció, mint összeépítő erő megértése valahol elakadt, nem tette lehetővé a térszerveződés
Univerzális szabályainak a megértését.
A nem tapintható, nem igazolható anyagállapotok és változások teljes tagadása egy hiányt
teremtett, amelyben, az evolúcióban kialakult ember szekere megfeneklett. A csillagtér
vizsgálatával a múlt felé, és a nagyobb energiaváltozások felé kutakodunk, amely az
események egy részének a megértését segítheti, de csak akkor, ha megértjük, hogy a nagyban
és közepesben megtörténhető térváltozási események, nagyon kicsi energiaszinten és
térméretekben is hasonló analóg módon működnek.
Ahhoz, hogy a tér szerveződését és működését megérthessük, el kell fogadnunk egy olyan
nem mérhető, de a hatásában bizonyíthatóan meglévő, mikrorészecskékből álló
Quintesszencia-gáz meg és jelenlétét, amelynek az energiaszintje az általunk még mérhető
energia tartomány alatt van. Ez a gáz, nemcsak a lehetséges kezdet terméke, ez ma is
folyamatosan termelődik és bomlik is, azaz közben változik, átalakul, összegződhet.
Az anyag, azonos irányú áramlási rendezettségre és az összeépülésre, áthatolásra képes
hajlamos része töltött részecskékből áll, amelyek egymás iránti fogékonysága nagy, de
azonosságfüggő, amely miatt viszonylag hamar képesek nagyméretű tömegbe összegződni,
abban együtt változva organizmusok, szervezett közösségekbe szerveződni. Moetrius ezt az
összeépítő, távtartó erőpár, bomló-képesebb változatát a részecskékre tördeléskor, az anyag
részecskéinek az egymásra hatásakor kialakuló impulzusok következményeiben, a
következmények azonosságaiban és másságaiban kereste. Kiderült, hogy az anyag elemi
részecskéinek tekinthető gázbuborékok az egymással történő ütközésekor, elsősorban
háromféle állapotot vehetnek fel. Vagy kevés módosítással áthatolnak egymáson, vagy
kölcsönhatás és lendület, vagy és irányváltoztatás, ezzel állapotváltoztatás közben
kölcsönösen módosítva egymást egymásba, pontosabban vegyes közösségekbe, szervezetekbe

épülnek, vagy eltérülve és jelentősebben megváltoztatva a korábbi áramlási irányukat,
az áramlási rendezettséget, a céljaikat, átalakulás közben, mássá válva eltávoznak az
esemény helyszínéről. Az egymásba épülés többféle változata is lehetséges, amelyet a
fúziót kutató atomtudósok kellően feltártak, bár a munka jelenleg is folyik. Az
egymásba épülés hőmérsékleti körülmény, rugalmasság, lendületirány, azonosság és
környezetfüggő. Tiszta és idealizált impulzusállapotok nagyon ritkák, azok csak a
tudomány vágyai. Valójában többnyire hőmérséklet és ezzel irány, lendület és
rugalmasságfüggő, amelykor részbeni egyesülés és apróra töredezés valamilyen
keveréke történik. Szeretném ráirányítani a figyelmet az impulzus esemény másik
lehetőségeire, az eltávozó anyagok, részecskék lehetőségeire. Az impulzus
helyszínéről az egymással, vagy és a közös tömeggel nem egyesült részecskék, forgás
(töltés) nélküli, (neutrális) lepattanással, vagy az ütközéstől megperdüléssel, forgással,
töltötten távozhatnak el. A forgást eredményező lepattanás jellemzően olyan
kölcsönhatás, amelykor a két, egymást nem pontosan a tömegközéppontban eltaláló
részecske, a térben és időben egybeeső ütközéskor egymáson megperdül, és azonos síkban,
vagy görbült síkban (spirálon) balra vagy jobbra pörgő (esetleg többszörös, több tengely
körüli) forgásba kezd. Az azonos irányba egymáson megperdülő anyagnak az esemény
kellemetlen változással jár, ha ilyenkor érzésre van lehetősége, valószínűen rossz emléke
marad. Ha élőlényeknek tekintenénk a részecskéket, azt is mondhatnánk, hogy ettől kezdve
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utálják egymást, és egyre messzebb akarnak távozni egymástól. A következmény valóban
taszítás lesz, amelyet viszont a materialistább fizikai szabályok alapján is megérthetünk.
Az így kialakuló vonzó vagy taszító következményt a 3. A és B. ábrákon szemléltetjük.
Mindkét folyamat új mezők keletkezéséhez vezet, de az A ábrán haploid, hidegfúziós, a B
ábrán diploid átörökítő rendszer és melegfúzió keletkezik.
Az ellentétes irányba forgó mezők közös
határfelületre került részecskéi az érintkező
határfelületen az egyező irány kisebb energiával,
vagy egyáltalán nem ütköznek. Az áramlás azonos
irányba rendeződése gyorsítási lehetőséget ad. Az
egyre védettebben egymást a haladásban segítő
részecskék hatalmas gyorsulásra tehetnek szert. Az
ellentétes forgási irány, a határfelületen érintkező
részecskék között a térnyomás és a hőmérséklet
csökkenését eredményezi, és a két mező párba
összeolvadási lehetőségét is lehetővé teszi.

A kerületen már kiszóródó, a szomszédos szervezet
kerületén áramlókkal azonos irányba tartó részecskék
között, a környezeti nyomáshoz, ellenálláshoz képest,
kisebb áramlási ellenállású, nyomáscsökkent, legyőzhető
ellenállású tér jön létre, amelykor a külső nagyobb
nyomás, és az azonos irányú rendezettség tartósan
egymáshoz kényszeríti őket. Ez soros keveredéshez,
lineáris rendezettségi áramlású hidegfúzióhoz vezet,
amelyben a mezők közös, de kis kötésű áramlási
rendszerbe olvadnak össze. A folyamat párkeltésként
ismert gyors áramláshoz vezet. A forgás felgyorsul és az
egymáson legördülő, kifelé neutrálissá váló új pár az
egyesült lendülettel, egy de Broigle hullámon nekiszalad
a térnek. Fehérje szinten ez Haploid állapot feladását,
társulást és más, azonos irányba tartókkal párosodást,
diploid közös tömegbe, közös vegyes szervezetbe
átszerveződést, konszolidálódó lehűlő térrészt hoz létre.

Az azonos irányban forgó, a kerületi
határfelületeken egymással szemben
áramló részecskéket tartalmazó erőterek
közös határfelületén, az egymással
szembeni áramlás, és a túl nagy azonosság
miatt, az állandóan impulzus konfliktusba
keveredő részecskék között torlódás
alakul ki, amely a közös térrészen
nyomásnövekedést, tágító, egymástól
elválasztó irányú erőt eredményez.

Az impulzus sűrűsödés a két mező közötti térrész
hőmérsékletének és a nyomásának a növekedéséhez, de
a környezet lehűléséhez és csökkenő életnyomásához
vezet. A nagyobb életnyomású közös térrész, az
egymáshoz kezdetben közeledő, párosodó mezőket
eltávolítja egymástól, és újszülött kis mezők
keletkeznek. Az azonos irányba forgó, egymással
szemben áramló részecskékkel érintkező mezők között,
a lendület egyenlőségi (forgási librációs) pontoknál,
(szimmetriába kerülő pontok), a mezőkkel együtt
változó, együtt növekedő új, stabilabb örvényes forgású
kis mezők alakulhatnak ki. Az új mezők forgásirányát a
szomszédos mezők forgásirányának az érintkező
felületén lévő részecskék áramlási irányeredője
határozza meg. Az ilyen mező az együttléte alatt közös
szervezetben változó diploid rendszert képez. A két
rendszer a következményében válik jelentősen eltérővé.

Az első ábrán egy éppen összehúzódó, centrálisan tömörödő szervezet, életbuborék párosodik, a tér
eredő állapotát nem rontó diploidba épül egy éppen kitáguló, a méretében növekedésre kényszerülő
életbuborékkal, amelynek a külső térre neutrális, az eredő hatást nem megváltoztató, nem növelő, és
nem rontó következménye van. Miközben azonban a környezet eredője nem, vagy jó irányba változik,
az egymással párosodó, és ebben sikeres nagyobb egységet létrehozó szervezetekben, a kölcsönhatás
miatt jelentősen változni fog a korábbi állapot, és a hidegfúziós egyesülés melegfúziós következményt
hoz létre. A második ábrán egymással azonos forgási állapotú életbuborék, szervezettség ér össze a
felületén, amely a felületen ellenkező irányú, de legalább jelentősen (forgási irányban kerületi
sebességben) eltérő, a feszültségében és a változás sűrűségében, az időre jutó impulzus számában
növekvő sűrűségű melegfúziós környezetet hoz létre.
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Az ilyen környezetben a feszültség és az életnyomás növekszik, de amíg a nagyobb
életbuborékok egymás felé áramlása, és benne a részecskék elporladása növekszik, addig a
lokális sűrűsödés miatt, a részecskében ritkábbá és alacsonyabb életnyomásúvá váló
környezetben csökken az életnyomás és a változás sűrűség, a feszültség, és konszolidáció,
időben tartósabban jó állapot alakul ki. Tehát a melegfúziós centrális következmény,
hidegfúziós hatáspár kifejlődését eredményezi.
Ha egy közös nagyobb térben túl sok lesz a melegfúziós, a feszültségében és a
hőmérsékletében növekvő tendenciájú szervezet, életbuborék, a halmozódásuk nagy térre és
hosszabb időre kiterjedő állapotmódosulást, melegfúziós eredő kifejlődést, és általános
életnyomás növekedést hozhat létre. Ha azonban a hidegfúziós eredő növekszik, halmozódik,
akkor nagyobb lehűlés és térösszehúzódás fog kialakulni, amely viszont később nagyobb
térsűrűsödéssel és a feszültség el nem vezetődése esetén életrobbanással, a tér tartós és
hosszabb időre megváltozásával végződhet.
Ha a részecskéket olyan az atomnyi, vagy spirál-galaxishoz hasonló kis szerkezeteknek
képzeljük el az impulzus utáni állapotban, amelyek a részecskéikkel együtt forognak, csak
nagyon kicsi az egységnyi energiaméretű és változtató képességük, akkor megérthető, hogy az
azonos síkban forgó szerkezetek külső részén áramló részecskék, a mezők azonos
forgásiránya esetén egymással torlódnak. Az érintkezési határrétegek a kisebb részecskegáz
részecskéinek az egymással szembeni áramlása torlódáshoz vezet, amely miatt lokálisan
impulzussűrűsödés és nyomásnövekedés lép fel. Az azonos irányba megperdülő, magukat
gázszerű részecskékkel körülvevő mezők taszítják egymást. Ha ellentétes a forgásirány, ez az
összeérő mezők szélén áramló részecskéknél azonos áramlási irányt, azonos haladási célt
jelent, az nem okoz torlódást. A két egymás mellé kerülő akármilyen tömegméretű de
ellentétes irányba forgó mező azonos irányba áramló részecskék, ilyenkor kölcsönösen segítik
egymás áramlását, amely lendületnövekedéssel, és a közös felületen nyomás csökkenéssel jár.
Ez a mezők tartósabb együtt maradását, közös áramlási rendszerbe épülését segíti. Az
ellentétes forgásirányú mezők részecskéi, főleg ha maguk is azonos síkban, de ellentétes
irányban forognak, és megegyező kerületi sebességű mezők részecskéi stabil, hidegfúziós,
haploid párba kapcsolódhatnak. A nagyobb mező körüli forgásuk megszűnik, és ezzel
neutrálisakká válnak. A kerületi sebességük összeadódva határozott irányba tartó áramlássá
alakulhat át. A közös haladási cél miatt nagyobb közös irányú (célú) lendületre tehetnek szert.
Az áramlás növekedése és az impulzusarány csökkenése miatt a lokális térrész nyomása
csökken és lehűl. Az ellentétes forgásirányú mezők, részecskéi, a párkeltéskor egy közös
áramlási rendszerbe épülhetnek.
Ahhoz, hogy a vonzó vagy taszító állapot kialakulhasson, szükség van a térben olyan apró
részecskékből álló, közeget képező, együttáramló, közel azonos rendezettségű gáz jelenlétére,
amelyek ugyan nem vonzódnak és nem taszítódnak a többiektől, de állandóan akadályozzák a
többiek haladást, áramlását és forgását is. Ezt a feltételt a neutrális legapróbb részecskék
teljesítik, amelyeket az előbb Quintesszencia gáz néven ismertettünk. Ezek az apró, kisebb
vagy nagyobb lemorzsolódott részecskék nem vagy csak alig pörögnek, forgási szempontból
(a kis átmérő miatt nagyon kicsi a kerületi sebességük) és semlegesek, pontosabban igen kicsi
értékű a környezetre ható töltésük. Egyebekben valószínűen a nagyobb
részecskebuborékokkal, mezőkkel analóg viselkedésűek, ha egymással pontosan ütköznek,
akkor az áramlási, lendületdimenziójuk is szimmetrikus lehet, vagy egymáson
megperdülhetve töltöttebbekké válhatnak. E részecskék valós tömeggel rendelkeznek,
amelyeknek viszont sokkal nagyobb a szimmetriájuk, azaz elvesztették a dimenziós
jellemzőkben az egyéniséget jelentő tulajdonságaikat. A szimmetria tehát a részecskeméret,
pontosabban a sűrűség csökkenése irányába nő, és valószínűen akkor a legnagyobb, ha csak
egy üres, és szabályos buborék marad egy részecskében. Ez azonban nem végleges állapot,
kellő feszültség, ellentét, ütköztetés, torzítás, lendület vagy forgási differencia átadásával e
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részecskék is forgásba hozhatók, indulatokkal, feszültséggel töltötté tehetők, (kihozhatók a
sodrukból). Az ilyen kis mezők az atomi szinteken zárt elektronhéjú rendszereknek tekinthető.
A természet viszont az atomi szintek alatt, az arányokat megtartva sok – sok nagyságrenddel
kisebb energiaszinteken is felépíti az ilyen mezőket, amelyeket nyugodtan analóg, de
lényegesen kisebb változtató, kölcsönható képességgel rendelkező részecskeáramlási
rendszereknek tekinthetünk.
A mérhető változtató képességű anyag között, ilyen neutrális és töltött részecskék rendszerét
tartalmazó Quintesszencia gáz akadályozza a térben az áramlást, biztosítja a közegellenállást.
A változó terekben felgyorsított, kis tömegű, gáz halmazállapotú, kisebb-nagyobb változtató
képességgel rendelkező, megőrölt mikro-anyag kiáramlása tölti fel és tartja fenn a tér
nyomását olyan értéken, amely az anyag összeépülését a nyomáscsökkent helyeken és a
téregyenlőségi szimmetria pontokon lehetővé teszi.
A nem látható, de bizonyítható közegellenállást eredményező anyag elfogadása, a töltöttség
forgásállapotokkal való beazonosítása a gravitációként ismert anyaggyűjtő fogalom
megértését eredményezheti, és ezzel az anyag és a tér szerveződésének, az életszerveződés
megértéséhez segíthet bennünket, aktív megfigyelőket.
A csillagterek határai nehezen állapíthatók meg. Az egymással összeérő mezők szomszédos
területeitől számítható az anyagáramlás erősödése a mezőrész központjáig, amely megerősíti, hogy a
csillagterekben lévő részecskék még a csillagtól távol, sincsenek lendületszimmetriában. Jól jelezte ezt
a Pioner 10, amely 1972-ben került felküldésre, és már 1983-ban elhagyta a belső naprendszert. A
szonda változatlanul nem várt közegellenállást jelez, amely a környezetben lévő, a Nap felé haladó
quintesszencia-gáz áramlásra, de legalább a jelenléte miatti fékezésére utal. Ez az áramlás már nem a
Napból származó részecskeszél, hanem egy folyamatos intersztelláris részecske (közeg) áramlás,
amely szerint az izotrópia a csillagterek határáig nem teljes. Ez a mezőközpontok felé tartó és
folyamatosan összegződő részecskeáramlás a mezők környékén már jelentős lendületre gyorsuló
gravitációs leszorító erőként hat az ellenirányú részecskék lendületét árnyékoló, elnyelő mezőkre.

6. fejezet

A gravitáció szerkezete:
René Cartessius Descartes már 1630-ban megsejtette, hogy a gravitációt valamilyen nem
mérhető egységnyi méretű áramló közeg okozhatja. Ez a gáz, vagy poranyag, a mezők felé
áramlik, amely során az áramlás irányába ható erőt fejt ki, az áramlásba kerülő testekre,
mezőkre. Descartes helyesen sejtette, hogy ez valami hidrodinamikai, áramlási
következménye, amikor a bolygók és a Nap felé áramló közeg az áramlási irányába (a
naprendszerben a Nap felé) kényszeríti a Nap körül keringő mezőket. Descartes még nem
tudhatta, hogy ezzel egy összetett, kellő azonosságú, ellenkező irányba áramló
elektromágneses részecskenyomás, a Napból kiáramló részecskék lendületnyomás tart ellent,
amelyet a célba érkezéskor apróbb gázzá bontott kiáramló anyag lendülete ellensúlyoz.
A valódi téregyensúlyt ez az összetett részecskelendület egyenlősége tartja fenn.
Newton sem tévedett, amikor a gravitációnak nevezett erőhatást, az anyagi részecskéket és a
mezőket egymás felé, pontosabban a legkisebb életnyomású, azaz a legnagyobb azonosságú
térrész, réteg felé kényszerítő erőnek tulajdonította. A részecskék ezzel szemben a saját nagy
azonosságú rétegen belül, a minőségükkel, az egyediségükkel, a tudásukkal, a képességeikkel
a legkevésbé kitöltött térrészek, rétegek felé törekszenek. A saját korában zseniálisat alkotott.
Nem változtat az érdemein, hogy azóta megértettük, hogy az anyag szerveződését
összetettebb és bonyolultabb, de megérthető folyamatok alakítják ki. Einstein zseniális
felismerései is vitathatatlanok, és az ő érdemeit sem csökkenti, hogy a relativitási elméletének
a sikere után, még sok évet fordított a gravitáció működési mechanizmusának a
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megismerésére, megértésére. Rajtuk kívül sok ezer szorgalmas tudós, gyűjtögette a felismerés
morzsáit, mire a gondolkodás evolúciója ismét időugráshoz vezethetett. Einstein, helyesen
érezte meg, hogy a továbblépés kulcsa a gravitáció és a térszerveződés megértése. Stabil
világegyetemet, csak több erő olyan nagyfokú egyensúlya képes kialakítani, amelyek közül
bármelyik módosulása, megváltozása, a stabil térállapotot lényegesen nem változtatja meg.
Moetrius megerősíti, hogy a gravitáció és a térben áramló részecskefelhők kinetikai
erőváltozásokat is eredményező dinamikus részecske áramlásának a megértése nélkül nem
lehet megérteni a tér szerveződését, az anyag és energia keveredését, a mához vezető
evolúciót. Newton helyesen ítélte meg, hogy az anyag és a mezők között, az anyagot egymás
felé kényszerítő erő működik. Ez azonban nem egy, hanem több erő és összetettebb hatások
olyan következménye, amely nap, mint nap, ma is ugyan úgy működik. Ahhoz, hogy az
energia anyagba csoportosulhasson, tömörülhessen, valami olyan előzmény kell, amely
szétszórja, megőrli, elgázosítja, elporlasztja a korábbi anyagot. Ez lehet robbanás is, vagy
lassabb folyamat, de mindkettő feltétele, hogy legyen mit szétporlasztania. Az anyagi mezők
kialakulásáról csak akkor beszélhetünk, ha előtte volt anyag vagy energia, amely valami
eseménytől elgázosodott. Az elgázosodott anyag olyan kicsi részecskékre bomolhat, hogy a
legkisebb feszültség enyhe szellője is magával ragadhatja. Érdekes következménye lehet a
kozmikus fuvallat által kiváltott áramlás közbeni keveredésnek. Ha az anyag elgázosodott a
kezdeti téridőben, ennek nyomás és áramlás lett a következménye. Ha fizikai matériának
tekintjük a kicsi, de valós tömegű részecskéket, akkor a fizikában megismert áramlási
szabályok szerint kell viselkedniük. Ha valamilyen sűrűségű gázt tartalmazó közegben
áramlanak, előttük torlódásnak, nyomásnövekedésnek kell kialakulnia. Ha előttük torlódás és
nyomástöbblet alakulhat ki, akkor mögöttük nyomás csökkenésnek kell következnie. Ha
áramlanak részecskéket tartalmazó közegben, nem rúghatják fel az áramlási szabályokat,
hanem ellenkezően megerősíthetik a már felismert törvényszerűségeket. Ahová sok részecske
áramlik, ott a nyomás megnövekedik, a részecskék ettől fékeződnek, torlódnak és csökken a
lendületük, de növekszik a hőmérsékletük. Ha egy vagy több részecske kerül az áramlás
útjába, ott nemcsak torlódás lesz, hanem kölcsönhatás, impulzus, ütközés, elnyelődés és
árnyékolás is. Az árnyékolás ez esetben azt jelenti, hogy ha az áramlásnak útját állja egy
részecske vagy részecske csoport, nevezzük mezőnek, amely mögött, az áramlástól védettebb
és csökkent nyomású tér alakul ki. Ha bármilyen véletlenszerű részecske egyesülés alakult ki
kezdetben, az egyesüléssel létrejövő mező árnyékoló képessége további részecskéknek az
áramlás szelétől, lendületétől védettebb árnyékoltabb térrészeket alakított ki. Ha a kezdet
káoszának a nagy kavalkádjában minden mindenfelé áramlott, kavargott, akkor az ilyen
védettebb, árnyékolt részecske egyesülések mögé egyre több megfáradt részecske sorakozott.
A pihenés lehetősége, csábította a tér szereplőit, amely miatt hosszú idő alatt egyre nagyobb
tömegbe épültek. Minél nagyobb tömegbe épültek a részecskék, annál erősebben árnyékolt,
védett tér keletkezett mögöttük, (bennük). Bárhonnan jöttek védelmet keresni a részecskék, a
mezők árnyékában kialakult oázisokban némi nyugalomra, pihenésre leltek. A pihenés
lehetősége hamar közismert lett, és tucatjával tódultak a legkisebb részecskék a mezők
védelmébe. Az anyag összegyűlésének az lett a következménye, hogy a részecskék áramlása
egyre nagyobb sebességgel tartott az anyagmezők felé. A mező tömegközpontja felé tartó,
kicsi szög alatt azonos mező irányba áramló részecskék lendülete az áramlás során
hidegfúzióban összegződhetett, amely miatt az áramlás a mezők felé az irányában rendezett
lett, és a közeledés közben egyre nagyobb sebességre gyorsulhatott, és mint hatás
erősödhetett. A gyorsulás végén, a mező sűrűbb rétegeinek az elérésekor impulzusok
keletkeztek, amelyet a gravitációs energiaösszegződés szimmetriájának tekinthetünk. Az
esemény analóg változási sorozat azzal a lehetséges kezdettel, amelyet a természet minden
pillanatban, sokmilliárd változatban utánoz le. Az azonos pont (mező) felé tartó
lendületösszegződéskor az anyag szelektálódik, helyben maradó tömör mikrokozmoszra, és
szétsugárzódó részecske ritka, de térben és időben nagyobb méretű makrokozmoszba épül. Az
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alábbi ábrán a védett árnyékolt tér kialakulását mutatjuk be, mint az áramlás és a kialakuló
gravitációs árnyékolás következményét. A térárnyékolódáskor az ellenerő, az ellentét hiánya
az anyagot ismét összegyűjtötte. Minél közelebb van egymáshoz két mező, annál nagyobb
árnyékolt tér keletkezik közöttük, és annál jobban leárnyékolják az egyenesen haladó vagy
csak kis perdülettel rendelkező részecskéknek a mezők közé jutását.

Duplán árnyékolt, alacsony
életnyomású tér, amelybe a
vízszintes rendezettségű,
egyenesen haladó
részecskék nem
hatolhatnak be. Ez
számukra tiltott terület.
Csak a fénynél
elhajlóképesebb, nagyobb
saját perdülettel töltött
részecskék képesek ekkora
pályaelhajlásra. A
keresztirányból érkező,
megfelelő rendezettségű
nagyszülői részecskéknek
4. ábra. A nagy sebességű neutrális áramló részecskéktől árnyékolt tér: kellően szabad az út.

Az egyenesen haladó neutronoktól és fotonoktól
árnyékolt tér. A fotonnál nagyobb perdülettel rendelkező
töltött részecskék behatolhatnak e részbe is.

A közösen árnyékolt teret, mezőt alkotó részecskék között nyomáscsökkenés és egymás felé
ható, tömörítő jellegű erőhatás alakul ki, amely miatt az életnyomásában csökkenő, öregedő
mezők tömegnövekedése állandó tömörebbé váláshoz is vezet. Minél kisebb az életnyomás
alakul ki egy fokozatosan, vagy és többszörösen védett térrészben, annál több, nagyon
elporladt, nyugalomra és alacsony életnyomású, kevésbé változó térre vágyó idős, az élet
állandó impulzusaiban már megfáradt idősebb, a társait elhagyó, egyedül és magányosan
anyagi kötöttség nélkül nagyobb áthatoló képességű, de a kellően szabad áramlásban lehűlő és
megfiatalodó felmenői részecske áramlik be a kezdetben még alacsony életnyomású, éppen
általuk megváltoztatott, töltötté és egyre nagyobb életnyomásúvá tett térrészbe. A tér minden
irányából azonos mezőbe tartó áramlás folyamatosan összegződik, nagyobb hőmérsékletű,
nyomású, magasabb energiájú részecskesűrűséget alakít ki. Az azonos lokális mező sűrűbb
részecskéiről, pontszerű helyről elrugaszkodó részecskék a térben és energiában ritkuló,
időben-lassabban változó, gyengülő nyomása a teret lehűti. Az 5. ábrán a gravitációs
energiaösszegződés és a szétsugárzódás, a térbeli szelektálódás szimmetriaábráját mutatjuk
be. Impulzus: Következmény: Részecskében
Gravitációs, a változásban és a részecskékben, az
és impulzuseseményben ritkuló tér, amely
a széttartó részecskék miatt alacsonyabb
életnyomásúvá válik és az időtengelyen a
környezetből beáramló hideg és rendezett
részecskék miatt lehűl.

5. ábra:

impulzusokban sűrűsödő tér, kis szög alatt, azonos cél felé
haladó, összetartó részecskék lendülete folyamatosan
összegződik, amelynek impulzus, a hőmérséklet és a
nyomásnövekedés lesz a következménye.

Az impulzus következménye

34

A két ábra egy szimmetriában álló folyamatot mutat be, amelyek egy időben és azonos
térrészekben sokféle következmény változatot eredményezve alakíthatják a teret és a benne
változó kisebb részek állapotát. Ha a térész és a benne áramló részek változása lokális
időszimmetriában van, azaz az impulzus felé beáramlók aránya és a már megtörtént
impulzusból kiáramlók, a szétsugárzódás aránya, (az energia forgalom) kiegyenlített,
egyensúlyban van, a mezők tömege időben viszonylag állandó, a változás eredője,
következménye is kiszámíthatóvá válik. Ha ez az arány a beérkező energiában több, de nem
haladja meg a mező átbocsátóképességét, a mező tömege a feszültségével együtt növekedhet.
Ha a beérkező és az időre, vagy és a feldolgozó, átalakító képesség, a kialakult állapothoz a
megértő és az alkalmazkodó képesség, a gerjesztés csökken, a mezők mérete, hőmérséklete és
változása is csökken. Az ilyen mezők térbeli növekedése is életszerű folyamatot eredményező
időszimmetriában áll. A mezők létrejöttének feltétele a részecskék torlódása, a környezeti
részecskeáramlás akadályozásával az információkat is szállító részecske áramlás valamilyen
módon időbeni késedelembe kényszerítése. Ez lehet kerülő útra, vagy áthaladásra,
kölcsönhatásba, mindenképpen energia átadásra, és leadásra kényszerítés.
Az impulzuskor, a változás helyétől távolodva az egyégnyi térkeresztmetszetre, gömbfelületre
ható lendületerő folyamatosan csökken. Az anyagi mezők olyan terek, amelyekben a
környezeti térben történő átalakulások részecskerajokból álló energiahullámai
összegződnek, és egymást erősítve a tömegközéppont irányába hatva egyre
rendezettebben gyorsulnak, folyamatosan növekszik a lendületük.
Az így megismert gravitációs lendületnövekedés, fúziós lehetőséget hozott létre, amelykor a
kisebb anyagi részecskék, a hőmérséklet növekedése közben tömörebb, nagyobb szerkezetbe
épülhettek. Ezt melegfúzió néven ismerjük, amelynek a hatékonysága kérdéses a tömeg
összeépítésére, mert sokszor éppen annyit épít össze, amennyi az összeépüléskor szétszóródik.
(viszont ez tartja fenn az energia folyamatos körforgását). Ez főleg akkor lehetséges, ha a
fúzió hőtermelése közben a részecskék rugalmassága megnő, és a részbeni összeépülést a
kevésbé merőlegesen beérkező részecskék lepattanása, szétszóródása követi. E folyamattal,
anyagcsere alakult ki, amelyben a valamilyen méretű, de már közös tömegbe épült mezőkbe,
hozzávetőleg annyi anyag épült, amennyi a beépüléskor kisugárzódott. Ha élőnek tekintenénk
e részecskéket, megértenénk a tömegben maradást segítő vágyaikat, amely arra késztette őket,
hogy együtt maradjanak, hogy kevesebbet sugározzanak ki, mint amennyit beépítenek. Tény
az, hogy a tömegbe épülés csökkentette a kezdeti káoszt, és a nagy rendezetlenségben
rendezettebb folyamatot alakított ki. A csak kezdeti tudattal rendelkező részecskék ebből talán
csak annyit értettek meg, hogy a változás csökkenésével nyugodtabb életük lett. Ha az
anyagszerveződés során, bármikor tudatosodott a tömegbe épülés előnyös lehetősége, vagy
csak kedvezőbb fizikai következményei lettek, máris cél lett a közösségbe tömörülés, a
nagyobb szervezettség, a tömegbe épülés. A melegfúziós tömegbe épülés azonban kicsi
hatásfokú, nagy energia befektetés szükséges, és a nyereség sem mindig biztos. A tömegbe
építő anyagszerveződés, hatékonyabb megoldásukat, új módszereket keresett. Az anyagi
szemcsék, mezők között, a tömegbe épülést másféle vonzalom kialakulása is segítette.
Valamennyi vonzalom, - mint ezt később megértjük – valójában térbeli, lendület, nyomás,
forgás, hőmérséklet stb. tulajdonságazonosság, analógia kialakulásának a következménye,
amelyek az anyag összeépülését szintén lehetővé tették. Az anyagba építés kezdeti lehetőségét
több milliárd éves korszerűsítés követte, amelyben új felismerések hatékonyabb építő,
megtartó erőt találtak. A részecskék mezőkbe sűrűsödése növelte a szabad, kisebb
változássűrűségű térben a gyorsulása lehetőségeit. A majdnem azonos irányba, közös cél felé
tartó részecskék feltalálták a hidegfúzió lehetőségét, amely olyan lágy (bár nem tartós)
egyesülést eredményezett, amelyben az anyag összeépülési ritmusa, meghaladta a bomlás
ütemét. Már semmi sem akadályozhatta meg az újító részecskéket az egyre nagyobb tömegbe
épüléstől.
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Az azonos irányba haladás, azonban nemcsak az egyenesen haladók lehetősége, hanem az
íves pályákon és örvényes mezőkben haladóké is. Az egyenes vonalú, nagy áramlási
azonosságú, hidegfúzióhoz vezető gyorsuláshoz, nagy távolságra és nagy térre van szükség.
Az újabb újítás felismerte, hogy a hidegfúzió az örvényes mezőkben kisebb téren belül és
nagyobb lehetőséggel is megvalósulhat.
A dolgozat gravitációs összeépülést bemutató részében már ismertetésre kerültek e
lehetőségek. Az anyag következő részében, az örvényes forgásba került mezők összeépülési
lehetőségét és összefüggéseit mutatjuk be, amely szintén az anyagi részecskék összeépülését
segítő hidegfúziós egyesülési lehetőséget eredményez.
A tér anyagszerveződése természetesen nem állt meg félúton, a felismert összeépítő
lehetőségek mellett az összeépítő és bomlasztó erők törvényszerűségeit kereste. A mai
térállapotban a korábbi fúziós lehetőséget, az élet az egyre kisebb energiaszintű azonossággal
egészítette ki, amelynek a szimmetriája a különbség a másság lett. Az információs
társadalomban már az alacsony energiaszintű fogalmak, Pl. az ellentét tudatosodása is
feszültséget kelthet, míg az azonosság minden dimenzióban összekapcsoló, összeépítő pozitív
érzésként ismert erőként hat.
A tükör titka: (kivonat)
Már Epikurosz állította, hogy a testek képeket bocsátanak ki, magukból, amelyeket szüntelenül
sugároznak. Ha a részecskéket kibocsátó tárgyak tükröző felülete mellé kerülnek, onnan visszaverődve
fordított tükörkép keletkezik, érkezik vissza hozzánk. Ez a tükörkép mindig az adott helyszínen
történő dolgok, események, a változó tárgyak külső felületeinek a látható változását, a felszínen történt
jelen-idejű állapotokat mutatják. A tárgyakról és élő lényekről kibocsátott gömbhullámok részecskéi
mintegy ráfekszenek, ráterülnek a terjedést gátló, kellő azonosságú tükröző felületekre. Ezeket a
tükörképeket az időben folyamatosan változó anyagok, lények részecskéi folytonosan sugározzák,
amelyek a visszaverő és tükröző-képességgel rendelkező tárgyak eltérő rendezettségű, nagyobb
fejlettségű sima felületeiről részben visszaverődnek. A hanghullámok tükröződése is kimutatható,
amelyre példa a visszhang. Ez megerősíti, hogy minden élő és eddig élettelennek tekintett, de időben
változó részecskékkel rendelkező anyag, nemcsak változóképességgel rendelkezik, hanem az idő
folyamán folyamatosan változik, állandóan mikro-méretű és energiaszintű információs anyagot,
energiát cserél. Még az sem szükséges, hogy az adott anyag bocsássa ki a róla visszaverődő, elterelődő
részecskéket, elég, ha az elbátortalanodó, az árnyékuktól is megijedő részecskék nem tudnak
változatlan irányba továbbhaladni. A tudattal és felismerő képességgel rendelkező részecskék,
megértik és visszafordulnak a közeledő életakadályok előtt, vagy ha már túl későn észlelik, vakon
nekirepülnek a tükröző, életakadályt képező felületnek és változást szenvednek. A változó mezők nem
egyforma változóképességgel rendelkeznek, de valamennyi az idő folyamán változik, azaz a környezet
látszólagos állandósága, változatlansága csak a jelen felszíneként érthető pillanatnyi állapot. A változó
tárgyakról, mezőkről kibocsátott részecskék ekvipotenciális gömbhullámokat képeznek, amely
hullámokban terjedő részecskéknek három lehetőségük van: Áthatolhatnak, elnyelődhetnek vagy/és
visszaverődhetnek.
Ha maradéktalanul áthatolnak az útba kerülő közegeken, és nem kerülnek kölcsönhatásba, akkor a
térben távolodó, növekvő térméretű gömbhullámokon ritkulva viszik a múlt felé a változáskor kapott,
megszerzett lendülettel továbbított állapotváltozási információt. Ezt mindaddig szállítják, amíg az szét
nem szóródik a térben, vagy el nem nyelődik, össze nem keveredik más változásokból származó
részecskékkel.
A másik lehetőség, az elnyelődés, amelykor valamely közeghez érve abban teljes egészébe úgy
épülnek be, hogy visszaverődés, reflexió nem keletkezik. Ilyen lehetőséget csak elvileg ismerünk, a
fekete testnek tekintett üreg elnyelő képességében, de egyértelművé vált az is, hogy a jelentős
késéssel, de a fekete test is sugároz. Tehát a részecskéket elnyelő abszolút nem sugárzó fekete test nem
létezik, ami anyagból van az, ha el is nyeli, de egy idő múlva kisugározza az elnyelt részecskéket,
vagy azok apróra töredezett maradványait.
A harmadik lehetőség a mezők tárgyak részecske visszaverő képessége. Ezzel minden anyagi test
rendelkezik, amelyről azonnali reflexióról, vagy időkésedelemmel kibocsátott reflexióról
beszélhetünk. Az anyagi világban ez a jellemzőbb. Ez megerősíti, hogy a természetben minden
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lehetséges, de az idealizált állapotok nem jellemzőek, talán csak statisztikai lehetőségként figyelemre
méltók. A valóság az, hogy a részecskék lendületének a részbeni elnyelése mellett a gömbhullám
határfelületeket képező részecskék valamely sorfaláról a tárgyak felé haladó részecskehullámok tagjai
részben mindig visszaverődnek. A behatolási mélység, az időrés és a részecske már leírt
állapotfüggvényétől, viszonyától függ, amelyben a kis részecskeméretnek és a tárgy sűrűségének
nagyobb jelentősége van. A mélyebbre behatoló részecskék időkésedelmet szenvednek az anyag
részecskéinek az útvesztő labirintusaiban, ezért csak időkésedelemmel, a jövőben verődnek vissza. A
mezőben, az anyagban közben változtatást hajtanak létre, azaz módosítják a múltban kialakult, vagy a
behatolás-kori, a jelenben meglévő állapotokat. Ezt az állapot változást a későbbi állapot, a jövőbeni
állapot kialakulásának tekinthetjük. Minél mélyebbre hatol be egy mezőbe egy kisméretű
részecskékből álló részecskecsoport, annál több időkésedelmet szenvedhet, és bár folyamatosan
alakíthatja a jelenben meglévő állapotokat, valójában a jövőbeni tér és anyagszerkezeti állapotot, azaz
a jövőt alakítja. Ez megerősíti, hogy a jelenben, vagy a régmúltban történő távoli események
változásakor elrugaszkodott részecskéknek az adott mező határfelületéhez, jelenéhez érkező
csoportjai, egyedei befolyásolják a kölcsönhatásba került mezőnek az állapotát, a jelenét és a jövőjét
is. Tehát a múltban történt változáskor kialakuló gömbhullámokat alkotó eseményhírnök részecskék, a
térben lévő ellenirányú, védő részecskék és határfelületek részecskéi által akadályozott időréseken
nagyon nagy időkéséssel érkezhetnek egy másik térbeli régióba és időbe. Akár évmilliárdokat is
utazhatnak az időben, és parsekeket, fényéveket a távolságban mégis hatóképesek maradnak a
keletkezési pillanathoz képest a jövőbeni változtatásra. A jövő, a múltbeli változásból alakul ki, a
megszűrt, összekeveredett részecskék jelen felszínén történő módosításaiból. Nem szükségszerű, hogy
az időben egymás után a jelenben változtatást okozó részecskék egy térségből, egy mezőből, és az sem
hogy egyidejűleg keletkezett változásból szabaduljanak fel. Az okozott változtató képesség, a jövő
formálása szempontjából lényegesebb az, hogy együtt, vagy egymás után hatnak egy mezőben. Tehát
a jelent megváltoztató események nemcsak a tegnapban, az előbbi pillanat következményei, hanem a
távoli régmúlt változásai is befolyásolják a jövő kialakulását, a mából való formálódását.
A behatolási mélység részecskékként eltérő lehet, de a változtatás mindenképpen kialakít egy
sorrendet, egy időrendben változó eseménysort, az idő és a történés fonalát. Mindegy, hogy milyen
mélységbe hatoltak be a változás apró részecskéi, a behatolás közben eseményeket, kölcsönhatásokat
keltettek a már a mezőben lévő részecskékben, amely időrendben történő változásainak a megőrzését,
az esemény energiaszint változásától függően tudat alatti, vagy tudatos észlelésként ismerjük. Ezt az
időbeli rangsort, az emlékezet képes visszaidézni, a tudatosuló és a tudat alatt rögzült, kisebb
energiaszintű változtatások módosításait is. A nagyobb energiaszintű változások mélyebben
beíródnak, ezek felkerülhetnek a tudatos emlékek közé, az alacsonyabb energiaszintűek pedig az
ösztönös megérzések, a tudat alatti események tárházába, a kis energiájú részecske szerveződéseink
tudatába. Míg a nagyobb változásokra azonnal emlékezünk, ha a napi változások figyelemmegosztó
eseményei nem nyomják el a keltődött információs reakciókat, addig a kisebb energiaszintűekre csak
akkor, ha a pillanatnyi események változásai nem kötik le a figyelmet. A nagy világvallások közösek
abban, hogy a nyugalom templomaiban a zavaró hatások kizárásával lehetővé tették a figyelem befelé
fordulását, a tudat alatt észlelt, rögzült eseményekre visszaemlékezést, azok felidézését. A
hipnotizálás, az asztrálutazás hasonló feltételeket teremt, a szerveződés változását a nyugalom
tengerébe meríti. A pillanatnyi események észlelésének a csökkentése és kizárása, a szerveződésnek
tekinthető mezők időzavarát megszűnteti, és a figyelmet felszabadítja, ráirányítja a mezőt a kisebb
energiaszinten ért változások kölcsönhatásainak a megértése felé. A mezők közös kollektív tudatába
csak a legerősebb és sok mező által sugározott információk érnek el. A kollektív tudat egy
statisztikailag domináns eseménysor, jelzés megértése, a tapasztalatainkban őrzött tudat alatti és a
jelenben változtató tudatosuló kölcsönhatások keverékének az észlelése. Ha elhangoljuk a figyelmet
erről a nagyon erős közös frekvenciáról, kisebb mezőket képező egységeink, szerveink, sejtjeink,
atomjaink által vett felismert gyengébb energiaszintű jelzéseket is felismerhetünk, megérthetünk,
esetleg megismerhetjük a már befogott kisebb energiaszintű részecskéknek az időben csak később
megerősödő jelzéseit, a jövőbeni változás lehetőségeit. Mivel ezek nem általános jelzések, csak a
lehetséges jövő egy-egy alternetíváját jelenthetik. Számos ember, mező kifejlődött képessége, hogy a
jelzések tendenciájából, azaz erősödéséből a valószínűbben bekövetkező jövő lehetőségeit annak a
tényleges kifejlődése előtt beazonosítsák. A hatásrendszer működésére a 21. fejezetben visszatérünk.
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Már Karl Gusztav Jung gyanította, állította, hogy valamennyinkben egy közös tudat alatti
szellem működik, amely a kollektív tudatnak tekinthető. Ez az egyénekre is igaz, és az
egyének kisebb szerveződéseire is, valamint az anyagokra és a tárgyaknál is érvényesnek
tekinthető. A mezőkben elnyelődött, erősebb és gyengébb változtatást okozott hatások
állapotváltoztatásának a sorrendjére és a következményeire is visszaemlékezhetünk. Ez az
eddig élettelennek tekintett anyagokban, a beépülési eseményrendben is megőrződik. A
környező tárgyakban, élőmezőkben a körülöttük történő változásokban keletkező
impulzusokban felszabadult részecskék beépülnek, és vagy visszaverődnek, de azoknak a
változtatása az időrendben a változásokat visszaolvasni képes részecskéknek a történési
eseménysor egy ideig, a korábbi állapotokhoz viszonyító emlékezetként visszaolvasható. Ha
eljutunk a tudat alatti kommunikáció ezen lehetőségéhez, a világ megjavulása, a bűnözés, a
csalás és sikkasztások, a más kárára elkövetett cselekmények kiderítési a lehetősége, és ezzel
a megszűnése, a világ jobbulása várható.

7. fejezet

Az anyag elkülönülési lehetősége, az evolúciós ciklusok kezdete:
A térben lévő szerveződés kezdete, vagy evolúciós fejlődést elindító robbanás, vagy
folyamatos evolúció fejlődésének a következménye. A későbbi leírásban bemutatásra kerül
mindkét esemény megvalósulási lehetősége. Az Univerzumban elegendő anyag, hely és idő
van ahhoz, hogy az anyagkeveredésként is értelmezhető evolúciója minden lehetséges
változatot kipróbálhasson.
A hagyományos tudományos gondolkodás, az ősrobbanással kezdődött evolúciót lineárisnak
értelmezte. Ez meglehetős ellentmondásokat keltett, mert a mechanikus keveredés spontán
variációi nem eredményezhették az eltelt idő óta, az élet ilyen bonyolultságának a
véletlenszerű kifejlődését. Némileg csökkenti az ellentmondás feszültségét, a kiválasztódásra
alapuló evolúció, amelykor a törzsfejlődésnek nem kell a sikertelen, és ez miatt kihaló
variációkat végigpróbálnia. Az élet célja a megmaradásra törekvés, az időben tartósabb
folyamatok fennmaradása, amelyet csak magas téregyensúly és szervezett állapot esetén lehet
elérni. Az egyensúly, a teljes szimmetria sikeres megvalósítása azonban kevés eseménnyel,
unalommal jár. A szinte végtelen szimmetriába került, örökéletűvé vált térszerveződések
nagyobb változásokhoz szokott részecskéi, hamar unatkozni kezdtek, és unaloműző változást
kerestek. Kiderült, hogy nem lehet mindenki vágyának eleget tenni, az öreg mezők
nyugalomvágyát a fiatal nyughatatlan részecskék változási vágyával összhangba hozni. A cél
változott. Olyan nagyfokú szimmetria kellett, amelyben a nagy változás és a nyugalom is
lehetséges, hogy ki-ki az igénye szerint eldönthesse, mikor és milyen mértékű változásra van
szüksége. A hagyományos lineáris evolúció nem teljesítette az igényeket maradéktalanul, és a
fiatalok igényére a tér szerveződése feltalálta a kiegészítő időugrásokkal tűzdelt evolúciót.
A könyv későbbi fejezeteiben bemutatásra kerülnek az anyagszerveződés nemlineáris
törvényszerűségei, amelyek a lineáris evolúció lehetőségét idő és térhatárokhoz, szerveződési
állapotokhoz kötötték. A hagyományos időrendet, a lineáris, a folyamatos, a nagyobb ugrások
nélküli evolúció biztosítja, amelykor az anyag sokféle mezőből és időből származó részecskéi,
pontról pontra, részecskéről részecskére, apró kicsi lépésekben keverednek. A fejlődés
folyamatos, de lassú. Az események eseményekhez kapcsolódnak, a részecskék
részecskékhez, a mezők a mezőkhöz. Minden követhető, kiszámítható, de már többször
ismert, és az ilyen ismétlődés egy idő után monoton és unalmas. A tér unatkozni kezdett,
változatosságra vágyott, unta már az aprólékos változással járó játékait, valami komolyabbat
keresett. A változatosságot, az események, mint a kártyák újrakeverése jelentette. Mint a
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kártyás, amikor már unalomba fullad egy megismert játék, össze kell keverni, ami van, és
újraosztani, újféle összetételben. A lehetőséget lokális méretekben már kipróbált
impulzusesemény jelentette. A robbanásszerű hevességgel, rövid idő alatt nagy változást,
keveredést eredményező eseményt be kellett tervezni, az evolúciós fejlődési rendbe, hogy az
unalomhoz vezető játék megunása előtt, a változás elevenségét, frissítést, és életet leheljen a
tér eseményeibe. A nagy impulzusokkor, az evolúciós időugrásokkor, a szerveződési
lehetőségek újrakeveredésekor a térben egyesülő, ütköző, keveredő anyag, a lokális
impulzusövezeti tér tömegosztó gömbhéján elkülönül. Az elkülönüléskor nagy teret és
szerveződési időt, és nagy részecsketömegek összeépülését is lehetővé tévő, hatalmas
változás, ismét nagy térre kiterjedő mezőméretekben is változó makrokozmoszra, és nagyobb
sűrűségbe tömörödő, apróbb részecskéket tartalmazó mikrokozmoszra bomlik.
Mivel a folyamat a mikro-méretekben már bevált, egyre több, kisebb és nagyobb méretben is
állandóan megismétlésre került. Kiderült, hogy mindenféle méretben hasznosan működik, az
esemény után a változásból az élet új virágai fejlődnek ki. A nemlineáris változás tehát
elfogadottá vált, beépült a mindenség törvényeibe, az anyag és az élet szerveződés
lehetőségeibe. Tehát a kiegészült szerveződési szabályok szerint, meghatározott lineáris
szerveződési idő eltelte után, nem lineáris események, ugrásszerű felgyorsult változásakor
nagy keveredés következik be. Az események ilyen fordulópontjai, ciklus-eseményeknek
tekinthetők, amelykor az addig összegyűlt lassuló változásban leülepedő anyag, az elöregedett
mezők részecskéi egy megismételt eseménysorral újrakeverednek. A keveredés, ciklikus,
megismétli a korábbi folyamatot, de nem csak azonos alkotókat kever össze, hanem az öreg és
fiatal, a fejlett és fejletlen, a bonyolult és egyszerűbb valamint a kicsi és a nagy
szerveződéseket is. A folyamat nagyon rövid idő alatt lejátszódó eseménnyel kezdődik,
amelyet a változássűrűség rövid idő alatti lényeges növekedéseként, robbanásként ismerünk.
Az esemény megérthető, nem pillanatszerű, megismerhető előzményei, kialakulási folyamata
van annak ellenére, hogy van egy rövid idő, amikor a változás hirtelen felerősödik, az időben
megsűrűsödik. A következményei is megérthetők. A tér és a benne lévő anyag részecskéi, már
sokszor átélték, megismerték e változás, átalakulás, az élet folytatódásának a lehetőségét. Az
ilyen eseményekkor egy lokális mezőben rövid időre nagy nyomás, és a lazábban kötött
szerveződések felbomlása következik be. Az anyag a kezdethez hasonlóan elkülönül ritkább
részecske sűrűségű nagy téridős makrokozmoszra és nagy sűrűségű, sűrűbben egymásba
préselődött részecskéket tartalmazó mikrokozmoszra. Az a legnagyobb azonosság a makro és
a mikrokozmosznak tekinthető rendszerekben, hogy a változási, a szerveződési idő, a mezők
méretével arányos. Az egyik fő meghatározó szerveződési szabály, az arányosság, az esemény
és hatás analógia. Kicsi rendszerekben sokkal kisebb térben lévő részecskék rövid idő alatt
lejátsszák az eseményt, a keveredési evolúciót, míg a nagyobb terekben, a makrokozmoszban
ugyanez arányos tér és időnagyításban játszódik le. A nagy térmérethez nagy evolúciós idő,
nagyméretű és nagy kinetikai és tömegméretű részecskék, nagy terek, nagy mezők tartoznak.
A mikrokozmoszban, a mezők belsejében a mikroszinteken ugyanez rövid idő alatt analóg
módon lejátszódik. Bár a végeredmény csak hasonló, analóg, de abban megegyezik, hogy
életszerűen változó egyre bonyolultabb folyamatokhoz vezet. Sokféle összefüggés nehezíti a
térszerveződés átlátását, de megkönnyíti az, hogy bármely részlet egy analóg fraktálrendszer
valamelyik szintjén mindig megismerhető és könnyen megérthető. Az ilyen evolúciós
eseménysorhoz, szükséges a kölcsönható-képes környezet, és szükséges a környezetbe kijutott
makrokozmoszi anyagnak, a mikrokozmoszokban kialakult áramlásminta által meghatározott
akadályozott áramlása, keveredése és rendeződése.
A következő 6. ábrát szinte valamennyi biológiai tankönyv, hasonlóan mutatja be, amely az
élet alapjait, a megtermékenyülést és a sejtosztódást mutatja be. Ha a sejtet, a tojást egy
lokális térelkülönülésnek tekintjük, és a mező magját (sárgáját) a mikrokozmosszal
azonosítjuk, végigkövethetjük a mezők gyorsítva lejátszódó törzsfejlődését, a kezdeti
állapotoktól a nagy bonyolultság kialakulásáig.
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A kialakult túl nagy
szimmetriát, az unalmat
megbontja az idegen hatással,
genetikai anyaggal
megtermékenyítés, a lokális
szimmetria elrontója, amely
feleleveníti a változás és a
változatosság hullámait,
életet visz az állapotában
túlságosan is megnyugvó
térrészbe.

A 6. ábra, a sejtosztódásnak a megtermékenyítési részét mutatja be.
Érdemes figyelmet fordítani az a. ábrán a termékenyítési domb kialakulására, amely csak ott
és addig jön létre, ahol a megtermékenyítő hím ivarsejt (anyag) behatol. A lényeg a b. ábrán
látható, amelynél a lendülettel behatoló anyag, együttrezgést, rezonanciát és diaszpórát indít
el, amely a közben megvastagodott termékenyítési kettős hártyával védett belső térről
visszaverődik. A mezőben áramlás és keveredés indul el, amelytől megnő a változás és
csökken a nyomás. A zárt lokális tér ellenkező részén a nyomáshullámok összegződnek és a
zárt térben lévő genetikai anyag által meghatározott rendben visszaverődnek.
A mező belső faláról (makrokozmosz) visszaverődő lendülethullámok, és a közben egyesült
mag (mikrokozmosz)-ról visszaverődő nyomáshullámok, a két réteg között, a tömegfelező
neutrális gömbhéjon ismét ütköznek. Az ütköző hullámok differenciált szimmetriába kerülése
miatt, egy anyagsűrűbb övezet, (a jelen felszíne), a bejutó és a mezőben az áramlási minta
által akadályozott, anyag-átáramlási késedelem, a téridős minta által meghatározott, a
tömegében növekvő időben változó mező alakul ki.

A behatoló, megtermékenyítő részecskeáramlás következményei:
A bejutó idegen tömeg, információ áramlást, rezgéshullámokat kelt, amelyek a belső mezőben
annak az anyagtartalma, genetikai részecskeállomány térbeli elhelyezkedésének megfelelően
idő és térrendben verődnek vissza. Ezt az A. ábrán mutatjuk be. A sokszoros visszaverődés
elsődleges következménye egy tömegosztó, anyagsűrűbb, térszimmetrikus és neutrális
részecskékből történő gömbhéj kialakulása és megvastagodása. Lásd B. ábra.

A 7. Ábra.
A

B.

C

A tér szimmetriáját megbontó hatás, szervezet következtében mindig marad egy a többitől
más, páratlan egyediségű hatás, szervezet, amely keresve a helyét a közösségben tovább
áramlik, és amelyik kötődési helyre befurakszik, onnan kilök egy kisebb azonosságút, amely
szabaddá válik, és továbbviszi a változás és változtatás állapotát. A C. ábrán a belső térben
kialakuló újabb szimmetria, és eközben a máshol kialakuló páratlanság, mint szimmetria
hiány tovább osztja a teret, megérthető folyamatban az összekeveredett részecskék újabb
összetételben keveredve újabb térszimmetriát, és újabb más hiányt alakítanak ki. Ezzel a tértől
lokálisan elkülönült változó mező kétrétegű buborékszerkezetet hozott létre, a belül fejlődő, a
változást irammal bíró, békével tűrő jövőt, és a bomlás után kifelé eltávozó kiszoruló múltat.
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A behatoló neutron által szétválasztódott DNS párok
egyedül maradt és így már töltéssel és saját forgással is
rendelkező bázisai, a kevergő térben lévő, a neutrális
síkok által odaterelt, kisebb energiájú, szabad töltésekből,
nagy azonosságú, a társ, feszültség hiányát vagy többletét
jelentő töltést kiegyensúlyozó szimmetriába hozó párt
kötnek meg, így ismét térszimmetrikusabb állapotra
egészülnek ki. A térből kiegészült, kétszárúvá vált DNSbe fonódó, alacsonyabb energiaszintű mikro-mezők,
most-már az elválasztó neutronsík két oldalán két,
majdnem teljesen azonos tengely szimmetrikus analóg
példányban állnak rendelkezésre.
A környezetből nagy lendülettel érkező
kisméretű, de koncentrált támadási
iránnyal érkező neutrális részecskék
benyomulnak a DNS szárai közé, és a
neutronokból álló szimmetriatengely, a
kötődési felület mentén szétválasztják a
korábbi zártegységbe, családi kapcsolatba
épült bázis-párokat.

8. ábra:

Az új DNS szálat képező, kiegészülő párok felveszik a környezet és a bázispár áramlási és
tudati rendezettségét. A mennyiségbe fejlődés más minőséget hoz létre.
A tér osztódása DNS fő tengelyszimmetriájában lévő neutrális (már gyengébb) érzelmi
kötésekkel kapcsoló bázisokat felbontja, de ezzel lehetőséget ad a szabaddá vált pároknak
nagyobb azonosságú új társ keresésére. A meglévő bázisokhoz a fél szál (genetikai minta)
alapján meghatározott sorrendben, hidegfúzióban új, de nagyon nagy azonosságú bázisok
épülhetnek. A négy bázis alapállapot négyféle eltérő szervezeti állapotot valószínűsít, amely
mindegyike a megfelelő sorrendű párjához kapcsolódhat eredményesen. A télhez a nyár
állapotban lévő, őt megfelelően, neutrálisra kiegészítő társ, a tavaszhoz az őt megfelelően
kiegészítő ősz. Ha az egyik a környezetből jön, (tavasz) egynek el kell a környezetbe a
másvilágra menni. Ha az egyik nagyon kitágul, (nyár) kell mellé egy rendezett hűvös tél
állapotú, hogy eredő szimmetriában tartsa.
Az ábra, a genetikai örökítő anyag, a DNS másolását mutatja be.
A 7. ábrán bemutatott belső sűrűbb térben a nyomáshullámok ismét összegződnek. A
folyamat közben a két csírasejt összekapcsolódik, a két sűrű plazmaállomány, az örökítő
anyag összeütközik. A korábbi kisebb töltés-párok tengelyszimmetrikus DNS szálai, a
közéjük hatoló neutrális részecskék nyomására, a bázisok közötti neutrális pontjukon
szétválnak. Az esetleges másolási hiba, a nem kellő azonosságú másolat, a szimmetrikusabb
változat dominánssá válásával kijavítódik. Ez csökkenti a hibalehetőséget, és növeli a
másolási azonosságot, a pontosabb replikációt.
A közös neutrális állapot a szétváláskor megszűnik, és két különböző töltésű, az ellenkező
irányba forgó részecskékre fogékonyabb gaméta marad vissza. A félig áteresztő neutrális
hártyák lehetővé teszik, az időrésnek nevezhető hézagaikon a kisebb de nagy azonosságú
részecskék, építőmoduloknak a bejutását, amelyek hamarosan kiegészítik a DNS pár nélkül
maradt szabad végeit. A fejlődő mezőben kialakuló szimmetriafelületek dolga, nemcsak
elválasztás és szűrés, hanem terelés és szelektálás is. Az egyre több szimmetriasík, a barázdált
határrétegek közötti térszimmetriában, a szimmetriatengely körül örvényes áramlás alakul ki,
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amelykor a neutrális tengely mintegy a szükséges helyre vezeti a körülötte forgó nagy
azonosságú töltéseket. A hiszton oktamer köré csavarodó DNS szálak, (genetikai kötődések,
információ ármalások) a nukleoszómákat, közös testeket, családi szervezeteket hoznak létre,
amelyek szolenoid tekercsé szerveződnek.

9. ábra:
A hiszton oktamer egy szolenoid
tekercsrendszert hoz létre, amely térenergia
konvektornak, szivattyúnak tekinthető. Az
energiaáramlást az atomi szinteken is
hasonlóan lehetséges, amelyben időtengellyel
rendelkező tengelyszimmetrikus áramlás
keletkezik.

Minden változat legalább két példányban készül, amelyikből a sikertelenebb, a kevésbé
szimmetrikus, (mutálódott), és ezért nem olyan stabil mezők nem érvényesülnek, idővel
elhalnak, lebomlanak és a részecskéik a sikeresebb életutat találó szervezetbe átszerveződnek.
Ha genetikai, szervezeti hiba merül fel az a szimmetrikusabb, a környezetbe illőbb változat
dominánssá válásával kijavítódik.
A genetikai állomány által meghatározott áramlású térben a nyomáshullámok újabb és újabb
keresztirányú szimmetriákat, barázdálódást hoznak létre, amelyek között kialakuló új
szimmetriasíkok, azonos nyomású térszimmetrikus kamrákra osztja a sejtet. Megkezdődik a
mező barázdálódása. A szimmetriasíkokon összegződő lendületnyomásnál, az ütköző apró
részecskék lendületszimmetriába került részéből, az ütközési irányra merőleges neutrális
rétegek, határfelületek alakulnak ki. A neutrális réteg két oldalán történő lendületösszegződés
mindig keresztirányú (lamináris) áramláshoz vezet, amely miatt (réteg)-áramlás indul meg a
kialakult szimmetriasíkok két oldalán. A párba kapcsolódó, ellenkező irányba forgó,
legördülő töltés-pár, egy De Broigle hullámon a neutronsík mentén kirepül a belső mezőből,
de a két buborék réteg közötti környezetben érvényesülő tér nyomás, a külső neutronhéj
visszakényszeríti a mezőbe. Ezzel kialakul egy belső cirkuláció. A lokálisan elkülönült
buborékok határoló felületei sűrű, összeépült neutrális részecskékből felépült féligáteresztő
hártyának tekinthető. A két réteg közötti áramlásban megnövekedő
sebesség miatt csökken a nyomás, amely lehetővé teszi, hogy a nagyobb nyomású külső
térből lendülettel érkező apróbb részecskék bejussanak a nyomáscsökkent térbe, és ezzel a
belső tömeg növekedni kezdjen.
A tömegvonalon ütköző, torlódó
belső áramlásból neutron réteg és
gömbszimmetria alakul ki. Ez
egy energia és azonosságban
sűrűbb belső mezőrészre,
mikrokozmoszra, és a
tömegfelező héjon kívüli
nagyobb másságú, eltérőbb
makrokozmoszra osztja a teret. A
két tér között lendület és
hatásszimmetria és
nyomáscsökkent, lamináris
irányban áramló közös réteg
mentén elszigetelt, de
keresztkötésekkel összekötött
téralakul ki.

10. ábra: A
térosztódás
következő
fázisa.
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A kisebb energiaszintű és nem nagy kötőerővel (csak hidegfúzióval) egymásba kapaszkodó
párok, a szimmetriasík mentén kétfelé váló sejt, társaitól elvált részecskéi a (mező) között
elhagyhatják a belső, nagyobb energiaszinten változást igénylő mezőt, de a két réteg külső
határán a tér befelé tartó neutrális részecskéibe ütköznek, amelyek a közöttük lévő gyenge
kötésű ponton, a szimmetriasíkon, a határozatlanság síkján elválasztják őket egymástól. A két
különböző töltésű (forgásirányú) egymástól elvált részecske, a két réteg között kívülről bejutó
részecskékből új párokat köt meg, amelyeket a külső héj íves felületétől terelve beszállít a
belső mezőrészbe. Itt a szemből jövő hasonló részecskéknek ütköznek, amelyekkel
szimmetriába kerülve torlódnak, időkésedelembe kerül anyagba szerveződnek. Az újabb
torlódásnak keresztirányú nyomásnövekedés a következménye, amely miatt keresztirányban
is megindul a barázdálódás. A folyamat a kétfelé és szimmetrikussá vált mezőrész mindkét
terében megismétlődik. A kétcsirás egyed állapot négy darab, nagy azonosságú, analóg
szerkezetű, négycsírás, az eredeti fajra jellemző teljes genetikai állományt (információt)
tartalmazó, tér és forgásszimmetriába került neutrális sejtekre, a nagyszülői DNS információkat
hordozó szülő párra, és egy darab kisebb energiaszintű de pozitív vagy negatív töltéssel
rendelkező gamétára (utódra) fejlődik. E töltésnek a szerepe, a párok összekötésében és a
későbbi tömegnövelésben, az egyre nagyobb mezőbe szerveződésben van. Ha a két
ivarsejtből, haploidból és a környezetből befogott töltés-párokból kialakuló szerveződési
állapot neutrális, megelégedett szervezési végeredményre vezetne, ez esetben a zárttá váló,
önmagában boldog rendszer, nem lenne képes a kapcsolatépítésre, a tömeggé növekedésre. A
gaméták a mindenkori szerveződés forgási, töltési eredőjét (nemét) határozzák meg. Ha ez
negatív, (azaz hímnemű) hajlamossá válik a pozitív többlettel rendelkező, nőnemű, ellenkező
forgású, (töltésű) hasonló új kis részecskét a mezőhöz kapcsolni, és vele egy nagyobb
egységben, közös szerveződésként (szimbiotizmusban) diploiddá, párrá válva együttműködni.
A mezők, sejtek további osztódása során, mindig marad egy aszimmetrikus töltést jelentő
tömegtényező, amely a kialakult mező, soksejtes állományának a nemét, a későbbi vonzódási
lehetőségét és a tulajdonságait is meghatározza. Az ilyen mező, ha a kisebb sűrűségű áramló
térbe kerülne, ott a töltésének megfelelő forgásba kezdene. A későbbi leírásban megérthetővé
válik, hogy a saját forgás az egészen kis energiaszintű mezők, sejtek esetén is megvalósul. Az
töltési (forgási) állapot eredője a szimbiózisba épült organizmus nemi hormonjainak, és
szimmetria párokat képező tulajdonságainak az arányát, a nemekhez, célokhoz,
szenvedélyekhez (a hiányaihoz) történő vonzódását, az azonos tulajdonsági többlettel
rendelkezőkhöz lehetséges ellenszenvét határozza meg. Ezért látjuk más szemében a szálkát, a
saját hibáinkat kinagyítva ellenszenvesnek. Ez főleg a szülő gyermek, és a kialakult párok között
észlelhető kiélezettebben. Nehéz a másikban a saját hibáinkkal folyton szembesülni.

A térosztódás, az alacsonyabb szerveződési szinten, a kromoszómák szintjén, és sokkal
alacsonyabb energia és fraktálszintű kis mezőknél is hasonlóan működik. A kromoszómák
energia és szerveződési szintje alatt a DNS-ek neutrális részecskék által húzófonalakként is
ismert szimmetria tengely köré tekeredő szárai, a rajtuk maradó töltéshiányos bázisokkal
pozitív és negatív töltéstöbbletű szárakra válnak. Az ellenkező töltésű kromoszómarészek, a
közben egyesülő, és lendületszimmetriába került nyomáshullámok között kialakuló
szimmetriasík, két ellentétes oldalára kényszerülnek, de a kisebb részecskéikkel azon túl is
kapcsolatban maradnak.
A régi töltés-pároknak a hártya két oldalára elkülönítésével csökken a lendület és perdület
szimmetriájuk, amely miatt a neutrális síkot, tengelyt képező elválasztó rétegen, mint a
kocsikerék kigördülnek a belső mezőből. A kigördülő részecske párokat a belső mezőn kívül
elválasztja a közéjük bejutó neutronsor lendülete. Az elválasztódva szabaddá és töltöttebbé
vált részecskék a két réteg közé jutva új pár után néznek és mindkét fél-mezőben a külső
térből jövő részecskékkel ismét párkeltés, párosodás történik. A kétfelé vált sejtrészben a
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beérkező jövevényekkel a tömeg és az információ nő. A korábban közös párt alkotott
kromoszóma részek a szimmetriasíktól elválasztva (elsődleges barázdálódás)
összekapcsolódnak az új társaikkal, amelyekkel megindulnak a szimmetriasíkok által
kialakított tengelyszimmetrikus neutrális csatornán, és betekerednek a két félmezőbe. A
folyamat a fejlődő, barázdálódó mezőrészekben, a genetikai fejlődési idő, életfolyamat alatt a
mezőmag, az áramlási minta által meghatározott kicsi eltéréssel sokszor megismétlődik.
A 6. és a 7. ábráról Moetrius az alábbiakat értette meg.
Ha egy nyugvó, a változásban lecsendesedett de hártyával, védőréteggel körülvett
anyagmezőbe egy nagyobb sűrűségű test, elégséges (szükséges) nagy energiával becsapódik,
az anyag részecskéinek az azonosságától és azt körülvevő védőhéj, rétegektől függő
keveredési lehetőség, változási folyamat, eseménysor következik be. Ha a becsapódó anyag és
a mező anyaga hasonló struktúrájú, sűrűségű, méretű és kötőerejű részecskékből áll, ez
esetben egy a két örökítő anyagot (áramlási mintát) adó szülői részecskék közös áramlási
mezőbe épülhetnek.
Az örökítő anyag és a jövevény anyag keveredési folyamata a lokálisan zárt teret jelentő mező
összetételére és térbeli elrendeződésére jellemző, amely az időkésedelemhez kötött változási
folyamatot, az áramlási minta által meghatározott térállapotokat ismétli meg nagy pontosságú
időrendben, de az állandóan változó környezet nem teljesen azonos, csak analóg tulajdonságú
részecskéi miatt kicsit változó ismétlődéssel.

8. fejezet:

A forgási és áramlási szimmetria kialakulása:

Anyag és anyagmezők ott alakulnak ki, ahol viszonylagos erő és hatásegyensúly, az időben
nem túlságosan változó szimmetria keletkezik a lokális térben lévő energia, információt
szállító részecskék között. Ez a szimmetria lehet statikus, azaz időben lassabban változó, az
egymással szemben haladó részecskéknek a frekvencia-azonos felületeken ütközése. Mivel az
egymástól x távolságra lévő mezők közötti távolságokat átjáró részecskék lendületét az eltérő
környezetben haladó részecskék nem egyformán nyelik el, ezért a statikus lendületszimmetria,
ritmusszimmetriába került részecskékből hullámhosszonként differenciált rétegszimmetriákat
hoz létre. E buborékokat határoló szimmetriafelületeken kerületi irányú neutrális réteg,
semleges térelválasztó héjak alakul ki, amelyek térhelyzete időben változó. Tekintsük e
neutrális héjakat olyan részecsketerelő, szelektáltan tükröző felületeknek, amelyeken nagyon
nagy azonosságú, egymással nagy kötőerővel összekapcsolódó neutrális részecskék képeznek
hártyaszerű, nagy rugalmasságú visszaverő réteget. Ha a gömbszerű mezőkből kifelé vagy
befelé igyekvő, töltöttebb (tehát pörgő) részecskék át akarnak hatolni e héjfelületeken, ezt
csak meghatározott feltételek esetén tehetik. Az áthatolás, csak megfelelő kinetikus
lendületenergia, sebesség/tömegméret/ behatoló keresztmetszet, és a felülettel bezárt, a
merőlegeshez minél közelebbi irányszög megfelelősége, azaz feltételek teljesülése esetén
lehetséges. Ha valamelyik dimenziós jellemző nem felel meg az áthatoláshoz szükséges
értéknek, akkor az áthatolás nem jön létre, helyette lepattanás, visszaverődés keletkezik. A
merőlegeshez közeli szögben érkező részecskék lendülete megnyújtja a rugalmas határoló
felületet, amely miatt, ha nem elég a lendület, az ott lévő részecskéket összekötő azonossági
erő, a lendületet elnyelő Potenciálgátként, a részecskét visszalöki a saját rétegükbe,
mezőjükbe, ahonnan érkeztek.
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11. ábra: A lokális rendszer elhagyási lehetősége, a potenciálgáton átjutás
A részecske kellő lendülete esetén áthatolhat a potenciálgáton, a gát kinyílik és a
részecske a másik térbe kerül. A rugalmassági gátat nagy azonosságú neutrális
részecskék buborékok lánca hozza létre.
A szaggatott vonal,
összetapadó, apró
neutrális, de rugalmas
részecskékből álló,
neutronhártya, határoló

A túl erősen, radikálisan átjutó
részecske, globalizációt,
életfelület
átszakadást okoz

felület, semleges és
rugalmas határoló réteg,

ekvipotenciális jellegű
részecske gömbhéj,
egyben marad nem
szakad el.
A nagy azonosságú szervezeteket erős kötőerő tartja össze. A
neutrális hártyát képező részecskék azonossági kötőerejétől függő
rugalmasságú potenciálgáton lefűződve, az egymást a lendületben
támogató, sorosan rendezett, de a közös célra koncentrált, a
rendezettséget megtartó részecskék, egy főre jutóan kisebb
energiával is átjuthatnak.

Az ütközés impulzusnak tekinthető, amely miatt a részecske részben felbomlik, és kisebb,
belőle kiváló, leváló részecskéi áthatolhatnak a kellő azonosságú teret határoló lamináris
rendezettségű hártya időrései között. Ha elég nagy a kinetikus lendület, ez annyira
megnyújthatja a rugalmas neutrális hártyát, hogy az egymásba kapaszkodó neutrális
részecskék kötőerejét meghaladva a támadó tömeg rést nyitva átjuthat a hártyán. Ha a támadó
tömeg olyan apróbb részecskékből áll, amelyek között a nagy azonosság miatt nagy kötőerő
áll fenn, ez esetben a hártyán átjutó apróbb részecskének a társaitól történő elszakadása nem
törvényszerű, hanem füzérszerű láncként magával húzva a társait is bejuttathatja az általa már
kinyitott zsilipen. Ezt az átjutást, a társak által átadott lendület is segíti, mintegy nyomva,
tuszkolva az elől haladót a határon átjutásra. A folyamat kétségtelenül migráció, amely az
országhatárokkal körülzárt államrendszerekben, az élő szervezetekben, a sejtekben, a
fehérjékben is hasonlóan működik.

12. ábra: Sikertelen átjutási kísérlet a potenciálgáton

A szaggatott vonal neutronokból álló ekvipotenciális határréteg

Ha a részecske lendülete, vagy a céliránya nem elég a potenciálgát rugalmasságának a
legyőzéséhez, akkor a lendületéből vesztve visszaverődhet, de eközben eltalálhatja a neutrális
határoló héj felé érkező másik részecske. A megmaradó lendület oldalirányú erőkomponense,
(új lendületirány eredő) a 90 foknál kisebb irányszögben érkezett részecskék áramlási irányát,
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a mezőket elválasztó réteg menti párhuzamos lamináris áramlássá alakítja át. A térben
egymással ütköző részecskék között gyakoribb és sikeresebb kölcsönhatás alakul ki akkor, ha
azonos ritmusban érkeznek a téridős randevút lehetővé tevő találkozó helyre. Mivel az eltérő
sebességgel, frekvenciával érkező részecskék útideje nem egyenlő, ezért a frekvencia
azonosságtól és a felharmonikus viszonytól függően több egymással párhuzamos térgörbe
felület, réteg, határoló héj alakul ki a mezők körül. Ha a héjakkal határolt téren belül a térerő
változást közvetítő részecskék lendülete tartós áramlásként azonos irányból, de a
merőlegesnél kisebb szög alatt érkezik, akkor a visszaverődést követően, a hártyafelületre
merőleges lendületerők kompenzációja után, csak a hártyával párhuzamos irányú lendület
komponensek maradhat fenn. Ha a hártya környékén sok nem merőleges, azonos irányú
visszaverődés keletkezik, ez a réteggel párhuzamos irányú rétegáramlást, lamináris áramlást
alakít ki. A neutrális héjakkal határolt térrészekben (buborékokban), a nyomásváltozást a
buborékok, a térméretnek a változásával, a lokális részt határoló felületekre merőleges irányú
elmozdulással, tágulással vagy összehúzódással követik. Ha az oldalirányú eltérülést, a
rétegáramlást, az iránydimenziókban nem teljes szimmetria következményeként kialakult
egyensúlytalan maradványnak tekintjük, akkor ez mellett más típusú térszimmetriák is
létrejöhetnek. Ha a buborékoknak tekinthető, egymástól neutrális hártyával elválasztott
terekben, mezőkben a belső nyomásviszonyok átrendeződnek, ez esetben a határoló héjjal,
mint a teret lezáró felülethártyával párhuzamos irányú áramlás alakulhat ki.
Ha két egymás mellé kerülő rétegben eltérő irányú áramlás alakul ki, és ha nincs közöttük
neutrális elválasztó, terelő réteg akkor szükségszerűen torlódás és nyomásnövekedés alakul
ki, amely a mezők határfelületén a nyomás, és ezzel egy eltávolító erő növekedéséhez vezet.
A közös határfelületen ellentétes irányú áramlás közötti torlódás, egy ütköző zónát, réteget
alakít ki, amelyen összeütköző részecskék az impulzus eseményekben felőrlődnek,
neutrálisabb tulajdonságú apróbb részecskegörgőkké válnak. Ez különböző tulajdonságú
apróbb részecskékre bomlást eredményez, amelyek között dinamikus szimmetriába kerültek,
és jobbra vagy balra forgó örvényterek is keletkeznek.
13. ábra: Ellentétes irányú rétegáramlás kialakulása:
Az óramutató járásával ellentétes irányú belső átrendeződés
miatt kialakuló lamináris rétegáramlás.

Az óramutató járásával ellentétes irányú lamináris áramlás
Az ellentétes irányba áramló, egymáson elmozduló különböző réteg között felőrlődött
részecskékből, a rétegek egymáson elmozdulást segítő, tengelyszimmetrikus, de a sodrási
(rétegáramlási) irányokra merőleges tengelyű örvényterek alakulhatnak ki. Ha a felületeket
tartós és folyamatos lendületerő szorítja össze, ez esetben az ellentétes irányba áramló rétegek
között, sodró jellegű és tartósan megmaradó örvényes áramlás jöhet létre. Az egymás mellett
lévő, egymásnak támaszkodó buborékterek közötti határoló-héjak két oldalán eltérő irányú
lamináris áramlás a statikus szimmetria mellett egy dinamikus szimmetria kialakulási
lehetőségét is biztosítja.
Ha a két egymás melletti réteg áramlásában a részecskék lendülete és tömege közel azonos, de
az áramlási irány eltérő, ez esetben az érintkező rétegen áthatoló részecskék torlódása miatt
eltávolító erő alakul ki. Ha az eltávolító erő, a mezők tartós egymás felé nyomulása miatt nem
eredményes, akkor a feszültség növekedés megakadályozására a felületek között egy új
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legördülő örvénylő réteg alakul ki. Az eltérő irányba áramló rétegekben olyan kisméretű, az
összeérő határoló felületeken legördülő forgó örvényterek, tengelyszimmetrikus kisebb mezők
alakulnak ki, amelyeknek a forgása közbeékelődő görgőként segíti a nagyobb mezők
egymáson elmozduló rétegeinek az áramlását. Ez egy elsődleges, primer együttműködési
kapcsolatot hozott létre, az egyelőre élettelen áramlásnak, keveredésnek tekinthető
matérián belül. Tehát az élettelen de keveredő anyag, normál lamináris fizikai áramlása,
létrehozott egy az áramlást fenntartó, az ellenállást és a súrlódást csökkentő de az áramlás
irányára merőleges (keresztirányú) örvényes al-áramlást. Ez tekinthető az első olyan
szervezett áramláshoz vezető jelenségnek, amelykor egy nagyobb rendszer a saját
tartósabb fennmaradása érdekében létrehoz egy segítő mechanizmust.
Ha a két egymás mellett ellentétes irányban elmozduló rétegben azonos az áramlás sebessége,
ez esetben a kialakult örvényes áramlások (elvileg) helyben maradva lediferálják a rétegek
közötti feszültséget.
14. ábra. A nyomásdifferencián alapuló téregyensúly szemléltetése:

A szaggatott vonalak a
térerő egyensúlyt
jelentő neutrális
határfelületek.

Az örvényes mező akkor is a két buborék közötti változó határvonal közelében marad, ha
valamelyiknek, vagy mindkettőnek változtatjuk a nyomását, vagy az egymáshoz viszonyított
nyomásarányát. Ha a mezők forgása ellentétes, azaz a lamináris rétegáramlás megegyező
irányú, ez esetben nem szükséges segítő réteg kialakulása, hiszen a két áramlási irány között
nem alakul ki torlódás. Éppen ellenkezőleg. Az összeadódó egymást segítő lendület miatt
csökken az áramlási ellenállás és az érintkező felületen az áramlás felgyorsul. Ez viszont
nyomás csökkenést és (lehűlést is) eredményez, amely az ilyen mezők, terek között az egymás
ellen irányuló szétválasztó erő helyett egy összeépítő erő alakul ki.
15. ábra: Ellentétes forgású, megegyező irányú rétegközi lamináris áramlás differenciát hoz
létre.
Az óramutató járásával megegyező irányú
lamináris áramlás
Növekvő
térnyomás,
sűrítés

Csökkenő
térnyomás
szívás

Az óramutató járásával ellentétes irányú lamináris áramlás
A növekvő térnyomású részen az életbuborékok összenyomódnak, nagyobb energia és változás
sűrűség alakul ki. A csökkenő életnyomású térrészen ezzel ellentétben kitágulás, felengedés, és térben
gazdagabb, de energiában szegényebb időszak alakul ki.
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A rétegáramlások sebesség differenciájának megfelelő kerületi sebességgel forgó (erősen
töltött) kis örvényes mezők, nemcsak az eltérő irányú, hanem az egymással megegyező
irányban, de eltérő sebességgel áramló rétegek között is kialakulhatnak. Két vagy több
egymásban lévő buboréknak tekinthető, lokálisan elkülönülő rétegekben, pl. az idősík spirál
menetei között, lehet azonos irányú, de eltérő sebességű az áramlás. Ez esetben csak
rétegáramlási differenciáról beszélhetünk, amelyben az egymáson elmozduló rétegek
feszültségének a csökkenését a tér szerveződése így alakította ki. Két, a határfelületén
összeérő mező közötti védettebb térben a közegellenállás, a mezők áramlását felvevő
részecskék miatt csökken, amely miatt gyorsabb áramlás alakulhat ki. Ilyen szelektált
áramlási lehetőség, autópálya-rendszerű gyorsítási lehetőség alakulhat ki a füzérkötegek belső
csatornáin. Az ilyen áramlási csatornákat, rétegeket nagy azonosságú, azonos irányba áramló
neutrális részecskékből kialakuló héjak választják el egymástól. Ez a gabonák, növények
szárainál és a sejteknél is megfigyelhető.
Észlelhető, hogy az egymás melletti rétegekben kialakuló lamináris áramlás között, ez esetben
is eltérő irányú, és eltérő töltésű örvényes áramlás alakul ki. Ez váltakozva balra vagy jobbra
forgó, a rétegekben eltérő sebességgel áramló örvénytereket, pozitív, vagy negatív irányba
forgó töltéseket hoz létre. Látható, hogy az áramlás ellenállása, fékezése akkor a legkisebb, ha
minden irányban egymás mellett ellentétes forgásirányú, azaz ellentétes töltésű részecskék
buborék görgői kenik a változás kerekét. Ha az azonos központú mező két vagy több, de
azonos nyomású rétege között lamináris áramlási különbözet alakul ki, ez esetben ez a
nyomásszimmetriát képező neutrális hártyákon örvénylő forgást vált ki. Ha tartós a
rétegáramlási differencia, akkor a határrétegeken kialakult örvényes mezők a rétegsodrás
irányában áramolva, forogva sokáig fennmaradhatnak. A Nap és a csillagok, a bolygók és a
kisebb örvényes forgású energiamezők ilyen rétegek közötti neutrális zónákban áramlanak,
forognak, a rétegsodrásnak megfelelő sebességgel.
16. ábra: Eltérő sebességű rétegáramlás:

+

+
-

+

+

Kisebb kerületi sebességű áramlás, nagyobb
keresztmetszet. A környezetben lévő részecskék
fékezik az áramlás sebességét.

+

+

Kevésbé fékezett, nagyobb
sebességű áramlás, kisebb
áramlási keresztmetszet

Még nagyobb áramlási
sebesség, még kisebb
áramlási
keresztmetszet

+

+

Nagyon gyors, kevésbé fékezett belső áramlás, nagyon szűk
áramlási keresztmetszet
A forgási sebességet a rétegáramlási differencia és a mező mérete határozza meg. Tehát a kis
és nagy mezők nem ellipszis és körpályákon keringenek a szülői (kibocsátó) mező körül,
hanem a forgási irányuktól függő eltávolító, vagy közelítő spirálon. A központi tömeggel
azonos irányba forgók, (azonos neműek) a torlódás miatt eltávolításra kerülnek, míg az
ellenkező irányba forgók egyre közelebb kerülnek a központi mezőhöz. A csillagtéri kisebb
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anyagmezők olyan forgó, áramló térszerkezetek, amelyek a szülői csillag, (mező), jellemző
frekvenciatartományát képező ütköző övezetben, rétegben áramolnak a mező körül. Ezeket a
rétegeket meghatározott frekvenciájú, lendület és nyomásegyensúlyba kerülő részecskék,
neutrális határfelületeket kialakító ütköző zónájának tekinthetjük. A részecskék egy része a
makrokozmoszból, a környezetből érkezik, más részük a mező mélyéről, annak a
mikrokozmoszából, amelynek az áramlási rendje által meghatározva repül ki. E részecskék a
külső rétegekbe szállítják a változtató képességüket, amellyel folyamatosan táplálják az éppen
ott tartózkodó idősebb testvéreiket. Ha valamely frekvencián, vagy részecskét adó mezőből
többlet érkezik, a frekvenciának megfelelő rétegben a változás, és ezzel a hőmérséklet és a
nyomás megnövekszik. E réteg és a rétegben tartózkodó lokális kis mezők változása és
energianyeresége egy ideig nagyobb lesz, amelytől terjeszkedni fognak a környezet rovására.
A töltöttséget, azaz az örvényes mezők forgását és ezzel az ellenkező, stabilizáló részecskékre
fogékonyságát ez esetben is az anyagi mezőt övező rétegek sebességkülönbözete fogja
meghatározni, amely az örvénymezők kerületi sebességét befolyásolja. Ez esetben azonban a
legördülést segítő örvénymezők, (ha pont a neutrális réteg közepén tartózkodnak) nem fognak
helyben maradni, hanem a két felület között a gyorsabb kerületi sebesség által meghatározott
irányába fognak forogni és áramolni.
A kialakuló örvényes áramlások akkor maradhatnak fenn a leghosszabb ideig, ha az egy
rendszerbe beépült áramlások nem rontják le egymás hatását. Ez nem azonos síkban áramló
mezők között akkor lehetséges, ha a rétegáramlások között két merőleges tengelyirányú, de
ellentétes forgásirányú turbolencia alakul ki. Tehát nagy annak a valószínűsége, hogy a
turbolens örvénytereket egymás melletti felületi hártyák között eltérő irányú, vagy eltérő
sebességű lamináris áramlások hozzák létre. Ha két nagyobb tömegű, de a felületükön
ellentétes irányban áramló részecskéket tartalmazó buboréktér folyamatosan egymás mellett
elmozdul, megsodorva a két réteg közé került részecskéket, a ma ismert réteges áramlással
rendelkező mezők alakulhatnak ki. Ha az ilyen környezetbe hasonló áramlásszerkezetű, tehát
nagy dimenzió azonosságú kisebb örvényterek sodródnak, azok azonos és közeli ritmusban
áramló részecskéi beépülhetnek az analóg örvényterekbe, és ezzel egyre nagyobb tömegbe
koncentrálódhatnak. Ha ellentétes forgásirányú mezőkkel érintkeznek e rendszerek, az azonos
áramlásirányú felületeken egymás mellé tapadó, forgásszimmetriába kerülő és a
lendületdimenzióban megerősödő párokat képezhetnek. Az ilyen párok az összeadott közös
lendülettel elhagyhatják az időspirált, és a szökési sebességre gyorsulva tér és ezzel időugrást
hajthatnak végre.
A töltött mezőkhöz, a forgást stabilizáló, a szimmetriát javító ellentétes forgásirányú
örvényterek csatlakozhatnak anélkül, hogy rontanák az áramlás lendületét. Ez az a
mechanizmus, amely a forgással is rendelkező tengelyszimmetrikus mezőkből,
örvényterekből mind nagyobb áramlási rendszert épít.
Két ellentétes forgási irányú nagyméretű áramlású mező között, ha az azonos irányban áramló
összeérő rétegeik között jelentős az áramlási eltérés, a kerületi sebesség eltéréséből feszültség
keletkezik. A feszültséget - az áramlás irányára merőleges tengelyű – örvényes,
tengelyszimmetrikus, ún. sodró áramlás csökkenti. Az ellentétes irányban forgó örvényes
mezők közötti érintkezési felületen, azonos irányba áramló, dinamikus szimmetriába került
neutrális, tehát nem forgórészecskék áramolhatnak, sodródhatnak. Az ilyen ellentétes
forgásirányú, de közel azonos kerületi sebességű mezők, egymás mellé kerülő, kicsi
részecskéinek a haladási iránya, célja, áramlási sebessége, útideje, kora, mérete stb. analóg,
nagy azonosságú, amely miatt a párkeltési folyamat történhet. Ilyenkor egy végtelen
hosszúságú, de Broglie hullámot alkotva szinte akadály nélkül, (a környezet segítő
asszisztálása mellett) nekifuthatnak a térnek és egy közös jövőbe szervezhetik a részecskéiket.
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Balra forgó
örvényes
áramlás,
elektron
tulajdonságú
részecskék

17. ábra:

Balra áramló nagyobb sebességű lamináris áramlás, vagy az
óramutatóval megegyező irányú kerületi áramlás, protonok

Jobbra forgó
örvényes
mezők,
proton
tulajdonságú
részecskék

A neutronáramlás
iránya

Az óramutató járásával ellentétes irányú lassabb lamináris
áramlás, elektronok sodródása, határfelületeken gördülése.

A párkapcsolatba lépett részecskék forgási szimmetriába kerülnek, amelytől kifelé semleges
hatást mutatnak. Az összekapcsolódó pár, új családot képez, amely a lokális rendszerétől
kifelé neutrális tulajdonságokat vesz fel. Ez a párkapcsolódás nagyon sokféle fraktálszinten
megvalósulhat, az elektron és atomi szintek alatt és felett is. A családdá válás önállóságot,
térbeli elkülönülést, látszólagos lokalitást, egymáshoz képesti stabilitást tesz lehetővé,
amelykor a környezetet szubjektívan néző fiatal pár nem vesz tudomást, a céljaikat
akadályozó objektív környezetről és ezek akadályairól. A nagyobb mezők közös
határfelületein többsoros áramlás is létrejöhet, amely esetén a dinamikus összetett szimmetria,
a határoló héj két oldalán különböző sebességgel forgó, eltérő töltésű részecskesorok közös
szimmetriája alakulhat ki. Az ilyen összetett áramlási rendszerek a forgás sebességétől is
függően erősen balra vagy jobbra forgó, még erősebben balra vagy jobbra forgó, azaz töltés
hiányosabb, (negatív vagy pozitív irányba forgó), vagy töltéstöbblettel rendelkező
örvénytereket, részecske mezőket eredményeznek. Ha az ilyen mezőket a Moetrius által
átalakított és a későbbi anyagban bemutatott anyagszerveződési (Mengyelejevéhez hasonló)
táblázat szerint értelmezzük, megkapjuk a kis örvénylő mezők, nyomástól is függő
tulajdonságainak az egyezőségeit, eltéréseit az egymáshoz kapcsolódó viselkedéseit, és
megismerhetjük az egymással kapcsolatba kerüléskor várható reakciókat.
18. ábra:

Sodró jellegű lamináris áramlásban jobbra tartó, kisméretű részecskék és
neutronok nagy sebességgel áramlanak
neutronáramlás

Gyorsan forgó,
kétszeresen
töltött protonok
Normál,
lassan forgó
protonok
A protonsor
kerületi
sebességével
forgó
elektronok
Kétszeresen
töltéshiányos,
azaz balra forgó
többlettel
rendelkező
elektronok

Gyorsan
forgó
elektronok

Jobbra forgó protonvonal
Stabil
áramló
neutronok

Jobbra forgó protonvonal

Sodró jellegű lamináris rétegáramlásban, kisebb
tömegű részecskék és neutronok áramolnak
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Ha az áramlás ellentétes irányú, akkor diploidszerű, páratlan számú örvénysor szükséges az
ellenállás redukálásához. Azonos forgási irány és ellentétes rétegáramlási irány esetén a
páratlan számú rétegeknek nagyobb a stabilitása, nagyobb a szimmetriája, és ezért ez ilyen
mezők kötöttebbek, erősebben kapcsolódnak egymáshoz.
Ellentétes forgási irány és azonos irányú lamináris áramlás esetén a páros számú rétegek
kapcsolódása stabilabb, az ilyen haploidszerű áramlás szervezettebb. Valamennyi buboréktér
között kialakuló térszerveződésre jellemző, hogy ha az alsó vagy a felső végén balra vagy
jobbra forgó többlettel vagy hiánnyal rendelkezik, akkor az adott lokális részen a
fogékonysága, az affinitása nő, az ellenkező irányba forgó, azaz az ellenkező töltéssel
rendelkező részecskék felé. Az ilyen fogékonysági eltérés miatt, az ilyen mezők dipólusos
szerkezetet vesznek fel. A dipólusos rendszer kialakulása azt feltételezi, hogy a mező forgási
tengelyirányában töltésbeli differencia, eltérés, különbség alakult ki. Ez töltésáramláshoz
vezet, amely során a töltöttebb, forgó kis részecskéknek tekinthető örvényterek a
füzércsatornák neutronáramát követve megindulnak a számukra kisebb ellenállást, tartósabb
forgási (és változási) lehetőséget biztosító ellenkező töltésű pólus felé. Egyenlő és nem
túlgerjesztett környezeti nyomás esetén az áramlás csak a mezőn belül, és közvetlen
közelében, a pólusok között történik, amely veszteség nélküli áramlásnak, energia és
anyagmegmaradásnak tekinthető. Ha a nagyobb mezőket elválasztó neutrális határoló-héjak
két oldalán nem egyenlő a nyomás, a rendszer zártsága csökken, és a nagyobb nyomású térből
átáramlási többlet, erős töltésáramlás indul meg a nagyobb nyomású külső buboréktér felől a
forgási tengely pólusain át a kisebb nyomású tér felé.

19. Ábra: A Föld áramlási szerkezete:
Az északra eső
buborékban
nagyobb a
nyomás és a
részecske és az
impulzus sűrűség.

Északi, beáramlási többletű pólus

A beáramlási többlettel
rendelkező északi póluson,
a gyorsulás lehűti a
környezetet, vastag
jégmező, ionos anyaghiány
alakul ki.
Nyugatról
kelet (be) felé áramló
neutron
réteg

Átlagos egyenlítői,
neutronszórási sík
Amely keletről
nyugat felé
áramlik

Füzérpályák,
töltéscsatornák,
ioncsapdák

Az egyenlítőtől
délre eső szomszéd
mezőben kisebb
nyomású a tér.
Déli, kiáramlási többletű pólus, sarki
domb és részecske kirakódás

A folyamatos
töltéskiáramlás
érvényesülő
kölcsönhatása Sarkitestet alakít ki.

A pólusokon ilyenkor nemcsak a saját részecskék áramolnak a mezőkön, hanem a nagyobb
sebességű beáramlástól lecsökkenő nyomás miatt idegenebb anyagi részecskék is
besodródnak a mezőbe. A mezőben a tömegközpont felé gyorsuló áramolástól kisebb

51

részecskékre bomlanak, miközben kölcsönhatásban impulzusokat keltenek. A befelé haladás
során az apróbbra bontott részecskék lendülete vagy elnyelődik, vagy valamely sűrűbb, a
részecskét már át nem engedő rétegről visszaverődve kirepülnek a mezőből. Ha tartósan
nyomáskülönbözet van a két szomszédos, északi és déli nagy buboréktér között, akkor a
tengelyirányú áramlás folyamatossá válik. Ezzel a mező tömege folyamatosan nő, de közben
elmozdul a kisebb nyomású tér felé. Az örvényterek sajátosságának tekinthető, hogy a forgási
tengely másik végén, a kiáramlási (déli) pólusnál a mezőre jellemzőbb anyagszerkezet
kirakódik, és a mező anyagából a kiáramló töltések lendülete által folyamatosan épített
magaslat, sarki test képződik. A Nap és a Föld áramlási szerkezete ezzel analóg rendszerű. A
Föld ilyen magaslatát a déli sark körüli Antarktiszon fellelhetjük. Hasonló analóg esemény,
építi fel a petesejt és a tojás sarki dombját. A természettudományi és földrajzi tankönyvek,
enciklopédiák a Föld áramlási szerkezetét hasonlóan mutatják be. Ebből megérthető az
áramlási mezők körüli részecskeáramlást az előző könyvekben bemutató almaszerű
térszerveződési ábra.
A tengelyszimmetriát kialakító neutronsíkok a forgási tengelyen átvezető neutrális síkokkal
egyenlő gerezdekre osztják a mezőt, amelyen az egymás melletti síkokon a neutronok
ellenkező irányban áramlanak, közöttük pedig örvényes áramlások csökkentik a feszültséget.
Keresztirányban, a rák és a baktérítőnél valamint a sarkköröknél, újabb az egyenlítői forgási
síkkal párhuzamos, tehát a gerezdekre osztó szimmetriasíkokra merőleges áramlásirányú
neutrális síkok alakulnak ki. Az egymással és az egyenlítői forgási síkkal is párhuzamos
körforgásban lévő neutrális részecskéket tartalmazó térítői szimmetriasíkok tömegosztó
síkoknak tekinthetők, amelyek közül az egymás mellettiek ellentétes irányban forognak. Az
ilyen ellentétes forgásirányú áramlások között sodró örvényes áramlások oldják a feszültséget.
Ha a térfeszültség, napkitörés, bolygótakarás, pertubáció miatt megnövekszik, a neutronsíkok
és a közöttük lévő örvényes mezők forgása is gyorsul. A térítők körül mind a két féltekén
négy-négy, egymással kb. 90 fokot bezáró, a Föld tömegközpontja felé mutató
szimmetriatengelyű nagyobb örvényes áramlási is kialakul, amely a Golfáramláshoz
hasonlóan keveri az óceánok vizét. Ezeket valószínűen nem az óceánokban, hanem a Föld
mélyében áramló töltések örvényes forgása váltja ki. Az óceánokban lévő víz, és a légkörben
lévő gázok áramlása csak az örvénylő töltések átadódó kölcsönhatása miatt alakul ki.
A forgással, vagy lendület többlettel, kinetikus dinamikával rendelkező töltések lendülete jól
elnyelődik a vízben, ezért akár a Föld köpenyen belül, akár a bolygó légkörében történik ilyen
áramlás, az óceánok ezt átveszik, és a tengeráramlatokban továbbítják. Moetrius értelmezése
szerint a tenger és a Golf áramlás csak töltések örvénylő forgásának a kölcsönhatási
következménye.
Ha a Brazil partok és az afrikai partok között felmelegedő vizet szállító Golfáramlás déli ága a
bolygótéri pertubáció miatt meggyorsul, és a nyugat afrikai partok az egyenlítői hátságon
átbuktatott melegebb vizet a mexikói öbölbe terelik, a Bermudákon az áramlás örvényes
forgása időnként rendkívül felgyorsul. Ezekből a gyorsuló áramlásból alakulnak ki a ciklonok
és a kelet-amerikai nagy tornádók. Valószínű, hogy ezeknek az örvényes áramlásnak köze van
a Bermudai háromszög rejtélyeihez. A legendáknak az adhat valós alapot, hogy a területen
időnként rendkívül nagy örvénylő töltésáramlás alakul ki. Ez viszont nem valószínű, hogy a
termikus áramlások következménye. Sokkal valószínűbb, hogy a kelet-nyugati irányú
rétegáramlások közötti sodró jellegű töltésörvények alakítják ki a termikus al-áramlásokat, a
tornádókat. Az sem lehetetlen, hogy az ilyen térségekben a planetáris áramlás változásakor,
rendkívül nagy töltéssűrűség áramlik a bolygónk mélye felé, vagy onnan kifelé. Ez minden
további ok nélkül kiválthatja az észlelt zavarokat, és az ebből kifolyólag bekövetkező lokális
katasztrófákat. A ciklonoknak és a tornádóknak közös és az az előzménye, hogy jelentős
kinetikai energiákból kifejlődő különbség képződés helyén alakulnak ki. Akár a bolygónk
mellett eláramló planetáris, vagy szolárkus áramlások, vagy ilyen nagyobb részecskék után
keletkező örvényhatások is kialakíthatják.
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9. fejezet: A szervező és elválasztó erő, a szelektált gravitáció:
Az azonosság és a különbség:
A nagyobb tömegű mezőkben a kéreg alatt is kialakulnak neutrális rétegek, amelyek és a
felszín között sodró jellegű, eltérő sebességű rétegáramlások mozgatják a magmán úszó
lemeztáblákat. Mivel a szilárd kéreg torlódása nagy feszültség felhalmozódással jár, ezért
ezek csökkentésére az eltérő rétegsebességek között a talajszín alatti örvényes áramlások is
kialakulnak.
A hasonló áramlásszerkezetű buborék mezők, tehát keresztül-kasul összefonódott, az élet
hálóját adó áramlási rendszerekből áll, amelyeknél valószínűen axióma, hogy az új áramlási
rendszer, vagy ezekbe új buborékok beilleszkedése csak a potenciálgátakhoz hasonló
ellenállás legyőzése szükséges, és csak ilyen befektetési többlet esetén lehetséges. Ha viszont
ezt a többletet egy rendszer valahonnan megszerzi, a beilleszkedése csak a tömeg és
szögfelező pozíciókba lehetséges. Új áramlási rendszer akkor épülhet be, ha a részecskék
áramlását biztosító keringési idősík, a lehetőleg közelebb van a merőlegeshez, vagy a
meglévő idősíkok hajlandók szegmensosztó pozíciókba átrendeződni. Ha egy rendszerben
egymásra merőlegesen beépült két idősík található, amelyek a mezőt négynegyedre osztják,
akkor a következők beépülése csak akkor lehetséges, ha a szimmetriasíkok között bezárt szög
60 fokos, vagy a 45 fokos állapotba rendeződik. A mindenkor szimmetrikus eloszlást, az
idősíkokon keringő részecskék saját áramlási rendszerének tekinthető alrészecskék torlódása
biztosítja, amelyek gondoskodnak arról, hogy az idősíkok közötti csomósíkok mindenkor a
közös szimmetriatengelyre kerüljenek. Ez biztosítja a fák ágainak az egymástól kellő és
egyenletes távolságát is. A mezőkbe, az így kialakult gerezdekre osztó szimmetriasíkokon
kívül, a közös szimmetriatengelyre merőleges idősíkok, a forgási síkok is beépülhetnek,
amelyek mindenkor a tömeg (és a szög)-felezői síkokat alkotják. A Föld és a Nap típusú
genetikai áramlási rendszerrel rendelkező mezőknél a fő idősík a keringési síkon
egyenlítőként ismert tömegfelezői pozícióba épül be, amelyekkel párhuzamos térítői síkok
tömegnegyedelők. Valószínűen kisebb (al)síkok is fellelhetők az ilyen rendszerekben, de
ezeknek az észlelése a kisebb energiájú áramlás miatt csak nagyobb mezőknél, pl. a Jupiternél
vagy/és a Napnál lehetséges.
Az egységnyi részecskékre vonatkoztatva már megállapításra került, hogy a tömegpontra
egyszerűsített, pontszerűnek tekintett részecskék egymáshoz való fogékonyságát, vagy
ellentétét a dimenziós jellemzőik befolyásolják a legerősebben. E jellemzők akár a fizika
tanulmányaink során megismert értékazonosságot is jelenthetnék, ha nem lenne két olyan
lényeges figyelmeztető, amely sejteti, hogy másról van szó. Ezek egyike, hogy a dimenzió
azonosság nemcsak értékazonosságnál, hanem eredmény, azaz hatásazonosságnál is működik,
sőt meghatározóbb. A fizikai fogalmakat jelentő dimenzió azonosság, az irány, a szög, a
lendület, perdület tehát alacsonyabb energiaszinten összetettebb szellemibb termékké,
tulajdonságokká válik. Ezeket a tulajdonságokat fogalomként ismerjük, amelyet az emberi
tudat inkább az élő rendszerekhez köt, mint a tiszta materialista meghatározásokhoz. A
fogalom többet jelent, mint néhány fizikai jellemző által meghatározott fizikai mennyiséget,
helyet vagy térállapotot. A célazonosság, nem tekinthető fizikai fogalomnak, mert négy-ötféle
fizikai jellemző együttesen sem képes pontosan behatárolni a fogalmi tartalmat. Ezt nem lehet
távolsággal, irányszög és lendület azonossággal, kellően meghatározni, mert a cél valami
többet, nem anyagi fogalmat, egy szellemi, azaz az élő rendszerek sajátosságának tekinthető
elérendő vágyat jelent. A célnál nem kell meghatározni és megkötni a fizikai jellemzőket,
irányt, lendületet, perdületet, mert ezek értékének a változása is célhoz vezethet, sőt akár több
dimenziós érték is változhat, a következmény, az eredmény elérése e rendszereknél fontosabb.
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Az élő rendszereket a kényszerítés mellett a vágyak, a célok is működtetik. Az állandóan
változó, módosuló fizikai jellemzők leírásával, meghatározásával nem tudjuk pontosan leírni
a célhoz vezető, bármikor módosulható utat, ha két végpont között közlekedünk. Az ilyen
esetekre az élő rendszereknél használt fogalom a vágy, a cél maghatározása egyértelmübb, és
a sokféle érték állandó módosulása, sok változás és kacskaringó ellenére is elvezet az elérni
akart kitűzött célhoz.
Az egyéni részecskékre még alkalmazható helyszín és állapot, a lendület, irány és perdület
azonosság, de a tömeg a gyorsulás, az idő, külön-külön is nehezen követhető. Ha egy
pontszerű, de a térben és a saját maga és egyidejűleg több tengely körül forgó, áramló
részecske útját megpróbáljuk meghatározni, egy nehezen követhető összetett
függvényrendszert kapunk. Ha ugyanezt két vagy több részecskére is kiterjesztjük, amelyek
ráadásul nemcsak egymás körül, hanem más részecskecsoportok körül is áramolnak,
keringenek, olyan összetett függvényrendszert kapunk, amelyet nem tudunk követni a
hagyományos fizikai értékek segítségével. Célszerűbb más megoldást keresnünk. A nagyon
összetett, bonyolult rendszerek követéséhez, új szabályokat kell alkotnunk, fel kell ismernünk
a szabályok felállításához szükséges azonosságokat.
A soktényezős változóknál is vannak ismétlődések, és miként a nyelv és a szavak
rendszerében, az azonosságok azonos tartalmat és ezzel egyszerűsítési lehetőséget
jelenthetnek. Az ember felismeri a betűket akkor, ha azok felbontása a beazonosításhoz már
elégséges, Pl. eléri a 2 mm-t. Akkor is felismerjük ezeket, ha több méteres betűkről van szó,
ha ezek arányosak, és nem túlságosan torzultak. Ha a torzulás nem túl nagy, a forma, a minta
még felismerhető, ezt a megfelelést analógként, hasonlóként ismerjük. Sokkal nehezebben
ismerjük viszont fel az azonosságot, a sokkal nagyobb és a sokkal kisebb méretek esetén,
hiába arányos a rendszer, ha a rálátásunk vagy a felbontásunk nem elégséges. A síkbeli,
kétdimenziós azonosságot még viszonylag könnyen felismerjük, ha az, az emberi méretekhez
közeli mérettartományban van, de az ettől való lényeges eltérést, többnyire csak
segédeszközökkel sikerül beazonosítanunk. Háromdimenziós kiterjedésű tárgyakra ugyanez
elmondható, a síkok görbülését, a forma kiterjedését és ennek az időritmusunkkal
összevethető változását a három dimenzióban még képesek vagyunk követni. Megismertük, a
múlt, a jelen és a jövő időhöz kötött változási állapotoknak a módosulási lehetőségeit,
fogalmait, de ezeket is csak a saját időritmusunkhoz viszonyítva tudjuk értelmezni. Miként a
haladásnál, a közelebb vagy távolabb, az időnél is kialakult a közelmúlt vagy a távoli múlt és
a jelenidejű változások tapasztalatainkon alapuló feltételezett következményei, a jövő
lehetséges esetei. Az idő változását állapotváltozásnak is tekinthetjük, amelykor minden
azonosság felhasználható egy Univerzális térszerveződési információs rendszer megértéséhez.
Elég elfogadni a térben lévő szerkezeteket önmagában stabil, analóg rendszereknek,
amelyeknek a jelentés tartalma három vagy négydimenziós betűkként, szavakként,
tartalomként azonosítható. A változás a hagyományos betűrendszerekhez képest a mintázat
változása, a méret változása csak az észlelhetőség távolságát, erejét, befolyását módosítja. A
ritmus, az idő és a hatás haladási terjedési irányát, erősödési vagy csökkenési lehetőségét
határozza meg. Ha erősödik, felénk jön, az esemény közeledik. A lényegesen eltérő tartalom,
a mintázat, az arányok megváltozásakor, az egymáshoz viszonyított állapotok változnak meg,
amelyet ha analóg rendszernek tekintünk, akkor az analóg változások analóg információt
jelenthetnek.
Ha a térszerveződésnek tekinthető többdimenziós tulajdonságú mezők azonosságaiban történő
változásokat, és a különbségek módosulásainak a következményrendszerét felismerjük, akkor
sokkal kevesebb betűből, térszerkezetekből álló, kevésbé bonyolult információs rendszerre
bukkanunk, amelyben a változás üzenetét is megérthetjük. Ha az atomi szinteken megértett,
Niels Bohr által felismert felépítési rendszert kiterjesztjük a kisebb és nagyobb egységekből is
felépíthető többi azonosságra, és az időhöz köthető térszerkezet átalakulásokat, változásokat
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megértjük. Ez esetben nemcsak felismerhető információs rendszerhez jutunk, hanem
megérthetjük e változások tendenciáinak, alakulásának a lehetőségeit, az előzményeit és a
következményeit. Később meg fogjuk érteni, hogy a körülöttünk lévő tér változása
megérthető, megismerhető folyamatokból áll, amelyek azonban többféle térszerveződési
alternatívát eredményeztek. Az élő rendszer mai változatosságát egy többnyelvű, eltérő
módon változó, de hasonló, analóg eredményre jutó térszerveződési állapotváltozási
következmények alapozták meg.
A hidrogénatom szerkezetének a változását megértve, az anyagnak tekintett változó rendszer
állapotváltozásaikor, a térszerveződési állapotok következményének tekinthető
tulajdonságcsoportok, a jellemzők arányai változnak meg. Ha elfogadjuk a rendszer által
kínált analógiát, akkor megérthetjük, hogy a tulajdonságok kialakulása, a hidrogénatomi
állapot, (szerveződési kor, bonyolultság) alatt és felett is hasonló értelmezési lehetőséget
biztosít. Bármilyen méretű legyen egy áramlási rendszer, ha azonos, analóg szerkezeteket
összekapcsolunk, a nagyobb rendszer is azonos, analóg tulajdonságú, de nagyobb nyomatékú
információt eredményez. A tulajdonság felismerhető eltérő részletei a tömegméret, azaz a
felbontás felé nő. Egy vasatom, vagy egy bolygó tömegközpontját adó vastömb, nagyon
nagyfokú analóg szerkezettel és ezért azonos információs tulajdonsággal, analóg
jelentésszerkezettel bír. Ha egy atom, a Héliumra jellemző két elektronmezővel rendelkezik,
akkor egy analógiás térszerkezetű bolygó is hasonló eredővel, tulajdonságokkal hat a
környezetére. A Nap energiatermelő, konvertáló nukleusznak tekinthető, a bolygók
fehérjéknek, amelyek két változó nyomású tér között, az anyagáramlást, az anyagcserét
mindkét irányban lehetővé teszik. Egy későbbi ábrán, bemutatjuk ezt az analógián alapuló
információs rendszert, amelyből nemcsak az élet kifejlődése, és bonyolultsága válik
egyszerűbbé, hanem bizonyíthatóvá válhat az élettel analóg változó rendszerek sokszintű
lehetősége, és még később ezek együttműködési következményei is megérthetők.
Ha a jelent, nem külön-külön fizikai dimenziós értékek bonyolult változásának, hanem a
megismert azonosságok egymáshoz képesti állásának, térhelyzetének tekintjük, akkor
valamennyi térállapot más analóg térállapotra változását a rendszer valamely általunk
beazonosítható, átlátható szintjén, kellő felbontásban szemlélhetjük. Az ilyen változások
megértett következményeit az analóg változások lehetséges következményére is
kiterjeszthetjük.
Az áramlási mezők, a tömegméretűktől és a kapcsolatrendszerüktől függetlenül nagy
azonosságú analóg rendszereket képezhetnek, amelyek a téráramlás időrendi változásában és
a kialakult térszimmetriában, különböző nyomatékú, dominanciájú de azonos információt
kódolhatnak. Az Aspektus sorozat első könyvében kifejtésre került az a modul elmélet,
amelyet a tér szerveződése kialakított, az információ kódolására. A modulokat nem a szilárd
részecskék, hanem a részecskének tekinthető kisebb, nagyobb áramlási rendszerek
változásképes buborékjai alkotják. A modulok térszerveződéseknek tekinthető részecskéi
közötti térállapot konkrét információnak tekinthető, amely térállapotnak a változása, az
információváltozást kódolja. Ha több ilyen rendszer összeépül, az A betűből B lehet, ha még
hozzáépül, az C-t, vagy D-t jelenthet. A jelentés tartalom, az analóg rendszereknél analóg
tartalmat, hatás vagy/és információ azonosságot eredményez. A csomósíkkal rendelkező
kétlevelű P pályás, diploid áramlási rendszer már bonyolult kódolt információ tartalmat jelent,
amely ha hasonló nagy azonosságú kétlevelű rendszerhez kapcsolódik, az azonos tartalom
miatt az információ, vagy hatás megerősödik. P.W. Atkins, a periódusos birodalom című
könyvében remekül ismertette és vezette be az atomi szintű energiamezőknél, a különböző
energiaállapothoz tartozó S, P, D és F betűkkel jelölt, egymásra merőleges életsíkú
térszimmetriákat. Ezek nemcsak a periódusos rendszer megértését segíthetik, hanem az
univerzális információ kódfejtését is megalapozhatják.
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Az összetett mezőkben nagyon sokféle térszimmetria működik, amelyek eredőinek az
egymáshoz képest történő kismértékű megváltozása, ha az összetett eredő szimmetria nem
romlik, még működőképes, a rendszerváltozási stabilitását lényegesen nem befolyásoló
egészséges állapotnak tekinthető. A változás azonban nem érinthet olyan lényeges keringési,
stabilizáló rendszert, amelynek helyreállíthatatlan módosulása a rendszer összetett
egyensúlyát veszélyezteti. A kialakult áramlási rendszerek jelentős megváltozását, nagyon sok
esetben olyan drasztikus kölcsönhatások provokálják ki, amelyek nem érintenek alapvető
életfunkciókat fenntartó keringési síkokat. A kialakult térállapot, bármely irányú
megváltozása az adott lokális tér tulajdonságait is módosítja. Ha a változás a nagyobb
szimmetria, a stabilitás felé hat, a tér, időbeli változása és a hőmérséklete, valamint a nyomása
is csökken. Ha a változás a meglévő tulajdonságok valamelyikét, illetve a lokális mező
tulajdonságeredőjét az aszimmetria irányába viszi el, a ritmus, a nyomás és a hőmérséklet is
növekszik. Ez azonban csak lokális térre, buborékkal vagy réteggel elhatárolt térrészre
leszűkítve igaz. Ha összetett rendszerben történik hasonló változás, az mindenkor függ a
változó lokális mező környezetének az állapotától. Egy lokálisan a feszültségnövekedés felé
változó mező nagyobb környezet eredőjét a csökkenő feszültség felé viheti, ha a mezőben
keltődött feszültség többletet eredményező tulajdonságból, tér-állapotból a környezetből
éppen hiány van. Tehát egy lokális rendszer bármely irányú változása mindenképpen kölcsönhat a környezetére, de nem szükségszerű, hogy annak a feszültségét növelje. Einsteinnek itt is
igaza van a relatív lehetőségről. Lehetséges olyan kölcsönhatás, amelyik mindkét félnek
javítja a stabilitását, a szimmetriáját, a megmaradó képességét, javítja a kölcsönható mezők
rendezettségét és életesélyét. Ezt a kölcsönhatást elsősorban szeretetként, olyan, önzetlen (önző)
adásként ismerjük, amelykor valamely tulajdonság, hatás felesleggel rendelkező mező, lény a
feleslegét egy abban hiányt szenvedőnek átengedi. Ez az egyetlen mindkét félnek előnyös
kölcsönhatás lehetősége. Sajnos sokszor elcímezzük, és a jó akarattal is rosszat cselekedhetünk, ha
olyanra akarjuk erőltetni a többletünket, amiből annak nincs hiánya, vagy olyantól akarjuk elvenni,
akinek nincs többlete.

A kölcsönhatás eredője csak két ismert állapotú tér, azaz a kisebb buborék és az ő
környezete, a körülvevő réteg, vagy külső buborék együttes állapotának az ismeretében
becsülhető meg. Tovább bonyolítja a relativitást, hogy a térváltozás többnyire nem két, hanem
többszereplős. Nemcsak az ismert három-test problémájára kell gondolni, hanem arra, hogy
egy egészen kicsi energiaszintű belső buborék változása úgy módosíthat egy számára külső
környezetet jelentő réteget, nagyobb buborékot, hogy az rendkívül nagy energiaszinten
lejátszódó változási eseménysorozatba torkollik. Az akarat fizikai hatásokat megjelenítő
energiamozgósítása így érthetővé válik. A tudat és az akarat egészen kicsi energiaszintű
változásokat mozgósít, amelyek azonban egy kollektív tudattal össze vannak kapcsolódva
egymással. Ha sikerül a részecskék egy részét és energiáját mozgósítani egy cél érdekében, a
kollektív tudat hatalmas energiákat állíthat a cél elérésének a szolgálatába. Ha egy összetett
halraj bármely tagja zavart észlel a környezetben, ezt jelző reakciója kollektív reakciót vált ki.
Ha a raj felé irányuló gyorsuló mozgást észlel, a raj a gyorsuló mozgás támadáspontja
irányában szétrebben, majd a távolodó hatás nyugtázó következményeként ismét kollektív
tudatba, közös mezőbe húzódik.
Képzeljük a fejlettnek tekintett emlősök testét sejtek, atomok halmazából szerveződött
kollektív mezőnek, amelynek kollektív tudata van. Minden részecske egy speciális
információhordozó, de nem teljesen más, csak részben más, részben analóg a többiekkel. A
legkisebbek csak betűket, a nagyobbak szavakat, az összetettebbek mondatokat, a
bonyolultabbak oldalakat, novellákat tartalmaznak. Az így kialakult azonos információ a
rendszer, a mező főinformációja, míg az analóg részecskék mássága az alternatív értelmezési
lehetőségeket biztosítja. Ha bármely alternatív lehetőség gyakorivá válik, azaz megerősödik, a
kollektív információ (mint statisztikai eredő, ez szerint fog módosulni. Ha a mező energiája és
kapcsolatrendszere képez ismert bonyolultságot, az alternatív energiahordozók megváltozása
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változtatni fog e bonyolultságon, és ez miatt a mező tulajdonság állapota, a környezetre
irányuló hatása is változni fog.
Az élet és a munka, mozgással, változással jár. Ha a mozgás és a változás túl sokszor ugyan
úgy ismétlődik meg, az monotonná és unalmassá válhat. Ugyanez elmondható az
információra is. Ha túl sokszor találkozunk ugyanazzal az információval, hatással, az
információ, mint hír unalmassá, érdektelenné válik, nem mozgósít. Tehát a monoton,
ismétlődő változás tartósan nem elég az élet virulenciájának a fennmaradásához. Az állandó,
és monotonná vált változáshoz hozzászokott élő rendszerek változása egy idő után
lecsendesül, a rendszer vitalitása, az életképessége csökken. A kertészkedő ember helyesen
ismerte fel, hogy a visszametszés felújítja a keringési rendszert, megfiatalítja az életunt mezők
lagymataggá vált változóképességét. A férfiak borotválkozása, hasonlóan serkenti, újítja fel az
arcbőrt, és az arcszőrzet borotválásával, frissítésével, a közérzetet javító frissesség érzetét
kelti. Hasonló mechanizmusnak tekinthető az emésztőrendszer serkentése szokatlan, csípős
élelmiszerekkel, italokkal. A pálinka, arcszesz, erős paprika és a bors fogyasztása a
szerveződésünk felfrissülését válthatja ki. Az emlősök szőrét és haját a belső és a külső
hőmérsékletdifferencia a töltések kifelé hajtásával az alacsonyabb változású tér felé növeszti.
Ha a külső hőmérséklet növekedése, hőszimmetriája miatt, a különbség csökken, a hajtóerő
(feszültség) csökkenése miatt a szőrzetet növelő töltéskiáramlás is csökken. Nagy melegben
nemcsak lecsökken, hanem leállhat, amely miatt a szőrzetnövekedés leáll, az állatok szőrzete
a melegben kihullik. (vedlenek). Az emberi mezőknél nagyobb ionos áramlási rendszerek
megújulásáról, hasonló felfrissítési, fiatalítási mechanizmus gondoskodik.

Az információs azonosság lehetőségei:
A Marsnak jelenleg héliumkor (fejlettség) feletti állapotú áramlási rendszere van, amelynek
ugyanazt az információt, hatáseredőt jelenti magasabb energiaszinten, mint a Hélium. Egy
központi tömeget (nukleont) két kisebb áramlási rendszer (elektron) vesz körül. A Föld és a
közvetlen környezetet jelentő Holddal már túlhaladta a hidrogén állapotot, és közeledik a
héliumszerű szerkezethez. A térnek ezt a Földet is tartalmazó rétegét egy múltbeli esemény,
állapot változás következményének tekinthetjük. Ha alacsonyabb légköri szintek felé, a mi
jelenünk felé haladunk, akkor felismerhető, hogy az anyagsűrűség és a nyomás növekedése
felé, a legfelsőbb légkör az első periódus szerinti első elem, a Hidrogén állapotban van, azaz
túlnyomórészt hidrogénből áll. Ha a légköri szférákban lefelé haladunk, az egyre nagyobb
nyomású és sűrűségű középső légköri szférák felé, az exoszféra 700 km. magasságában 75%
H és 25% he állapotban van. Ahogy haladunk az egyre sűrűbb, nagyobb nyomású rétegek
felé, a hidrogén és a hélium mind nagyobb hányada alakul át a második periódus elemeire. A
termoszféra alatti rétegekben az összetétel már 70% nitrogént és 30% O2 és O3-at tartalmaz,
amely lefelé haladva a bioszférában éri el a szerves alapú életnek legkedvezőbb nitrogén és
oxigén és vízelegy értéket.
Ha a molekuláris energiaszinten közelítjük meg a felvetést, akkor az alsóbb és a középső
légkör a 2. Periódus 7.- 8. oszlopának a Nitrogén és oxigén keverékeként kialakult levegő
állapotában van. A felszíni rétegeknél, a bioszféránál egyre nagyobb rendszámú, tömegszámú
elemek keverednek, kialakul a H2O 5% és a N70% O 25% keveréke, ezek az alsó légköri
rétegek sok vízgőzt tartalmaznak.
A talajfelszín felé haladva elérjük az összetettebb elemek bonyolultságát, a légköri második és
a 3. Periódusban található elemek keveredését. Megjelenik a H2O és a biológiai életlánc
nagyobb sűrűségű alkotóelemei. A szén, a Na, Mg, Al, szilícium, a foszfor és a kén, majd a
kálium és a kalcium keverékei és oxidációi.
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A közös vonásokat, összefüggéseket keresve felismerhető, hogy a tömegközéppont felé
haladva sűrűsödő rétegekben egyre nagyobb bonyolultságú, egyre nagyobb rendszámú és
tömegszámú elemek, rétegei keverednek, amely nem lehet véletlen.
A bolygón kívüli rétegekben valószínűen, az atomi energia és szerveződési szint alatti
periódusoknak megfelelő energiaszintű részecskemezők találhatók. A periódusos rendszer
más energiaszinteken történő összefüggéseire még hamarosan visszatérünk, de addig
irányítsuk a figyelmünket az észlelt összefüggések más aspektusai felé.
A periódusos rendszer analógiájából megértettük, hogy a bonyolultság, a sűrűség felé haladva
analóg szerkezeteket tartalmaz, amelyekben nagyfokú információs és szerkezeti azonosság
ismerhető fel a különböző periódusok között. Ha egy mezőnek nő a tömege és a sűrűsége a
jellemző térszerkezeti állapotokat eredményező szférái, rétegei egyre kijjebb kerülnek. Az
anyagrétegek sűrűsödésével, a bonyolultság és energiatartalom növekedésével a rétegek egyre
közelebb kerülnek a nagyobb szimmetria, az időben növekvő változás nagyobb
energiasűrűsége felé. A tömeg növekedése felé a sűrűbb anyagrétegekben, magasabb
energiaszinteken megismétlődik valami, amelyekhez hasonló a kisebb sűrűségű állapotokban
már megtörtént. Valami folyamatosan olyan anyaggal, energiával tölti fel a periódusos
rendszernek tekinthető anyagmezőket, amelytől a kisebb energiaszintű mezők magasabb
energiaszintűvé, és ennek megfelelően bonyolultabb tulajdonságúvá válnak. Ez a valami, a
neutrongáznak tekintett qunintesszencia semleges tulajdonságú részecske buborékjai. A
mezők belülről szaporodnak, sűrűsödnek. Tehát az azonos bonyolultságú tulajdonságszférák
egyre távolabb kerülnek a tömegközpontoktól, együtt lépnek egy osztállyal (réteggel) feljebb
a jövő felé fejlődésükben. Ez valamennyi anyagszerveződési szinten hasonlóan, és azonos
térdimenziós területeken, térrészeken, lokális mezőknél közel egyidejűleg, tehát
párhuzamosan történik. A térségek, a mezők és a rétegek együtt fejlődnek, együtt öregednek a
bolygói szint alatt és felett is. Valamennyi mezőnél a tömeg és rétegek növekedésével a
legbelső rétegek energiasűrűsége bonyolultsága befelé nő. Az azonos szerkezetű tulajdonságú,
térállapotú periódusos rétegsorok épülnek rá a régiekre, amelyek egy magasabb sűrűségű,
nagyobb szimmetriát képező periódusba lépnek, és közben új rétegek kerülnek a régiekre,
amelyek egyre lejjebb kerülnek. A mezők külső rétegei bár állandóan változnak, mégis a
múltbeli, régen megtörtént állapotok tükröződnek rajtuk. A külső rétegek a már megtörtént,
régebben kialakult múltbeli változatokat, állapotokat tükrözik, azaz a múltat képviselik. A
jövő a mezők belseje felé, azok mélyében fejlődik. Ez megerősíti, hogy a külső rétegekben
lévőkkel, a befelé haladás, a rétegződés során egyszer majd az fog megtörténni, amely a
belsőkkel már megtörtént. Ez fejlődési analógiának, térállapot fejlődési (idő) iránynak
tekinthető. Később, az 5. Dimenzió című könyv lényegének a kiemelésénél részletesebben
bemutatásra kerül a kinn és bent, a jövő és múlt másféle értelmezési lehetősége, amelyből
megérthetjük a ránk váró jövőt, és felismerhetjük a múlt és a jövő analógiás szerveződési
periódusait, valamint azok mozgatóit képező ritmusszabályozó mechanizmusokat.
A közös a térállapot változásokban, a nagyobb térszimmetria felé fejlődés, és a periodikus
ismétlődés. Az ismétlődő analóg rendszer kialakulása legalább két különböző, lineáris és
nemlineáris szakaszokból áll, de elképzelhető a nemlineáris szakaszoknál többféle
nagyságrendű időugrás is. E tanulmány, egyelőre csak kétféle időszerveződéssel foglalkozik.
A már megismert lineárissal, amely az azonos periódusok közötti bonyolultság növekedésben
a nagyobb térszimmetriát képező 8. Csoportig, a nemesgázokig juttatja el a bonyolultságot, és
a felismert nemlineáris időugrással, a periódusváltással. A lineáris fejlődési időszakaszokat
rendszerint nemlineáris eseménysorozat zárja le, fejleszti magasabb energiaszint és
alacsonyabb energiaszint osztályismétlésébe. Ilyenkor, a bonyolultság ugrásszerű változása
egy új periódusban nagyobb térnyomáson és magasabb energiaszinten újabb lineáris fejlődést
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tesz lehetővé, a térállapot változási sorozat, egy magasabb energiaszinten, nagyobb
sűrűségben analóg módon megismétlődhet.
A nemlineáris térállapot-változás törvényszerűségei, bekövetkezési gyakorisága stb.
felismerhetők, meghatározhatók és ezzel kiszámítható folyamatoknak nézhetünk elébe.
A mi bolygónkat, Naprendszerünket érintő ilyen időugrás legújabb folyamata már
elkezdődött, amelyből a magasabb energiaszintre történő állapotváltozás valószínűen 2000
éven, de valószínűbben ennél sokkal kevesebb időn belül bekövetkezik. A könyv későbbi
fejezeteiben bizonyításra kerülnek az állapotváltozások vezérlő mechanizmusai és
törvényszerűségei, amely az összefüggéseket megértőknek egy összetett, többszintű életszerű
folyamatban változó rendszert mutat be.
A különböző méretű és energiaszintű (tulajdonságú) mezők között, a térállapot azonossága
vagy eltérése, azaz a tulajdonság azonosság, vagy másság jelenti a legnagyobb összekapcsoló,
vagy eltávolító erőt. A fizikai erők között talán az irány és a forgási, töltési azonosság vagy
másság a legerősebben észlelhető eltávolító vagy közelítő erő. Ez a külön-külön csak fizikai
jellemzőkkel leírható eltérés vagy analógia egy szubjektív érzést és erőhatást eredményez. Ez
az érzés, az azonosságra figyelve szimpátiát, vonzalomerősödést, közelítő erőt, pontosabban
az eltávolító erő csökkenését, hiányát, a másságra, a különbségre figyelve az eltávolító taszító
erő megerősödését eredményezi. Ez nemcsak az egyes dimenziós jellemzők, tulajdonságok
azonossága vagy mássága esetén működik így, hanem a sokkal összetettebb részecskék, a
térbeli áramlási szerkezetek, a lokálisan elkülönülő élő mezőknél is hasonló érzéseket,
erőhatásokat kiváltó végeredményre vezet.
Arányosságok és analógiák, a változó rendszerek eltérő energiaszintjei között:
Ismerjük, hogy hasonló, analóg áramlásszerkezetű mezők nagyon sokféle energiaszinten is
stabilak, működőképesek, amelyeknek az összetettsége és bonyolultsága is analóg, de a
térmérete és az energiaszintje sok nagyságrenddel eltérő lehet. Moetrius elképzelése szerint,
az ionos rendszerekben is többféle életszerveződés jelenléte bizonyítható, amelyek genetikai
áramlásrendje, az elektron méret alatti egészen kicsi, és a galaxis méret fölötti mezőknél is
analóg lehet. Ha azonos áramlásszerkezetet fedezünk fel két lényegesen eltérő energiaszintű
rendszerben, az alapján feltételezhetjük, hogy az energiában történő fejlődésük akár töretlenül
elvezethet a csillag vagy galaxis szintig. Az azonban nem törvényszerű, hogy ugyanaz a kis
rendszer fejlődjön ki hatalmas térszerkezetté. A kovalens szerveződésű anyagrendszerekhez
hasonlóan az analóg kis rendszerek egy része is csak az ionos kötésű sejtszintekig
fejlődhetnek ki, és ezek összességének az együttműködése hoz létre egy nagyobb és
bonyolultabb tulajdonságú rendszert, mezőt. Valószínűsíthető, hogy a nagyobb áramlási
rendszerek hasonló genetikai részecskeáramlással működnek, azaz a bolygó vagy
csillagszintű mezőknek az atomszintűek csak analóg részecskéi, sejtjei, a nagyobb
csoportosulásuk pedig legfeljebb a szervei lehetnek. Ez esetben kell lenni egy szaporodási
folyamatnak, amelyben a rendszerek részecskéi genetikai azonosságban állnak, amely
meghatározza a kovalens szerveződésekhez hasonlóan a szerveződési rendszer kifejlődési
lehetőségeit, az energia és térméretét, az információs összetettségének és bonyolultságának a
lehetőségeit.
Ha a részecskékből álló mezők, mint áramlási rendszerek térmérete növekszik, és a
határfelületeken, a neutrális héjakon meghatározott átmérőhöz, adott sebességű neutrális
részecske áramlás tartozik, akkor a mező mérete tetszőlegesre nőhet anélkül, hogy az
impulzusesemény sűrűsége az egységnyi keresztmetszetben változna.
A nagyobb kerületű pályáknál nagyobb áramlási sebesség is kialakulhat, de ez nem változtatja
meg a kerületi irányú pályáját merőleges irányban, a legrövidebb útidő alatt átszelő
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részecskék szabadpálya idejét. Kis méretnél kis részecskék, kis térméretekben ugyan olyan
áramlási rendszert alkothatnak, mint í nagyobbak, a nagyobb mezőkben.
A mező méreteinek a növekedésekor csak arra kell figyelni, hogy az útidő inverz
függvénye állandó maradjon. Valószínű, hogy ez az arányosság a legnagyobb
térszerveződési állandó.
A térben lévő áramló anyag akkor változhat a legkisebb konfliktussal, a legkisebb impulzus
sűrűségben, azaz a legnagyobb szabadságban, ha a részecskéi betartják az arányossági
térszerveződési állandót. A terünkben és időnkben ilyen arányos térszerveződés működik.
Az anyag valószínűen olyan buborékrendszer, amelynek a tömege, sűrűsége, keménysége, súlya,
árnyékoló és elnyelő képessége akkor nő, ha egyre nagyobb mennyiségű, különböző méretű buborék
épül egymásba. Ha az összeépülés sűrű, egymásra támaszkodó rétegeket alkot, az áthatolási ellenállás
és az árnyékoló képesség nő. Az ilyen összetett buborékrendszer másképpen viselkedik, ha nagy
változássűrűségű, melegebb környezetbe, vagy hideg lassan változó térbe kerül.
A melegben nemcsak kitágul, hanem a rugalmassága is növekszik, a rétegesen egymásban lévő
lufikból tömör gumilabdaszerű, plasztikus vagy rugalmas massza, plazma alakulhat ki. Ha hideg
környezetbe kerül, az ilyen anyag rideggé, keménnyé és törékennyé válik, a gyémánthoz és a
neutronkristályhoz hasonlóan végtelen keménységet érhet el, de egy erősebb ütődésre, egyenlőtlen
nyomásra, a darabjaira hullhat. Ha nem teljesen tömör a buborék, akkor még könnyebben követheti a
környezet változásait. Feltételezzük, hogy a buborékokon belüli elkülönülés akkor lehetséges, ha az
egymás mellett lévő rétegekben lévő részecskék nem azonos irányban áramlanak, de ez esetben
közöttük a feszültséget csökkentő elválasztó (neutrális) rétegekre, vagy örvényes mezőkre van
szükség. Ha a feszültséget lediferáló örvényes mezők megszűnnének, akkor az egymással szemben
áramló részecskéket tartalmazó rétegekben a nyomás és az impulzus sűrűség nő, ez a rétegeket
eltávolítja egymástól. Az ilyen mezők, buborékrendszerek sűrűsége csökken. Ha két eltérő irányban
forgó, áramló részecskéket tartalmazó (réteg) kerül egymás mellé, az azonos kerületi sebesség esetén
hidegfúzióban létrehozott töltés-párokba átszerveződnek a részecskéik, az ilyen mezők határrétegei
lassan kiürülnek, a rétegeik összeolvadhatnak. Az ilyen mezők térfogata, a hőmérséklete és a sűrűsége
is csökken. Ha nő a környezet nyomása, vagy a mező növekvő térárnyékolása miatt, az összehúzódás
(sűrűsödés) következtében térfogat csökkenés következik be, ez mindig legalább két egymásba
nyomódó réteggel, buborékkal redukálja a mezőt. Mivel az egymás utáni határfelületeknek tekinthető
buborékokon ellenkező irányú az áramlás (és köztük az örvényes forgás) ezért ha csak egy
összenyomódása következne be azonnal torlódáshoz vezetne, amely a feszültség megnövekedése miatt
szétvetné a mezőt. Ez alapján feltételeznünk kell, hogy az áramlási rendszerek felépülésekor, minden
egymás mellett lévő ellenkező irányba áramló réteg között egy vagy több neutrális tagnak, rétegnek,
vagy a buborékokat lokálisan elválasztó neutrális rétegekre került örvényes mezőnek kell kialakulnia.

A mezők természetesen más áramló részecskékből álló elektromágneses áramköröket is
fenntartanak, amelyek fékező szűrőként befogják, semlegesítik, és a mágneses pólusokba
szállítják a beérkező idegenebb tulajdonságú, nagyobb változtató képességű részecskéket. A
déli póluson is van beáramlás, de ez az ellenkező irányba forgó, eltérő töltésű részecskék
beáramlási lehetősége. Ha a mező, forgási, egyenlítői síkja a két nagyobb szomszédos idősebb
mezőbuborék közös neutrális határfelületével egybeesik, és a két szomszédos mezőben
azonos a nyomás és a rétegáramlás sebessége is, ez esetben a szomszédos mezők közötti
eltérés, másság és ezzel az egymásra ható kölcsönhatás, átáramlás lecsökken.
Ha a közvetlen környezet gerjesztése csökken, ilyenkor csak a mezők belső töltésáramlása
marad fenn. Ez csak akkor történhet így, ha csökken a gerjesztés a két határoló mező és a
tágabb környezet felől. Tehát az ilyen térhelyzet kialakulása feltételezi a változás időbeli
csökkenését a külső és a belső buborékokat jelentő környezetekben is.
Ha a belső, vagy a külső környezetben (rétegben) nő az egységnyi időre jutó impulzus
eseményből származó, olyan ritmusú (frekvenciájú) részecske bombázás, amely a mező
anyagával kölcsönható-képes, akkor az áramló neutrális részecskékkel határolt buborékokban
viszont-reakció keletkezik. A mezők határfelületei egy kis összenyomódás után a belső
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impulzus sűrűség növekedése miatt kitágulnak, a buborékok nagyobb méretre fúvódnak fel.
Mivel a különböző méretű, egymásban lévő buborékok fogékonysága más és más
frekvenciákra érzékeny, ezért olyan eset is előfordulhat, amelykor a külső vagy a belső térben
(rétegekben) bekövetkező változás nem hat kölcsön a közbenső buborékokra, hanem csak a
belsők vagy a külső változását gerjeszti.
A forgó mezők körül, a 20. ábrán bemutatott neutrális héjakon, felületeken, nagy sebességgel
részecskék áramlanak, terelő, visszaverő és tükröző felületeket képezve a mezők körül. A
nagy reflexiós képességű, neutrális felületek és füzércsatornák körül, a neutronáramlás
irányától függő töltésű részecskék keringenek, fogságba esnek és visszavezetődnek a mezőbe.
A neutronokból felépülő tükröző héjak térbeli elrendeződése olyan, hogy a (egyenlítői síkot
kivéve) forgási síkok mentén kiszóródó és a merőlegesnél kisebb szög alatt érkező, ütköző
anyagot visszavezetik a mezőbe.

A 20. Ábra: Az információs anyagot terelő, tükröző neutrális határfelületek:

A környezeti változás jelentős lecsökkenésekor, ezek rálapulnak a mezőkre és csak a belső,
veszteség nélküli áramlások maradnak meg.
Előfordulhatnak olyan közeli téresemények, nagyobb mennyiségű anyag beérkezése valamely
szomszédos mezőbe, rétegbe, vagy a rendszer csillagába,, vagy egy viszonylag közeli
szupernóva robbanás, amelykor a külső környezetváltozás jelentősen, ugrásszerűen
megnövekszik. Ez először a mezőre szorítja a buborékokat, lapultabbak lesznek a mezőt
körbevevő külső és belső gömbhártyák, (mint a fiatal még ki nem bomlott saláta vagy
káposzta). Ezt követően a mezőkben növekvő belső változás (reakció) következményeként, a
határoló rétegek felfúvódnak, növelik a védett teret. A védett tér növelésével, a felfúvódott
határoló felületeken is nő az áramlás, amely miatt a sűrűbben egymásba kapaszkodó
neutronok kisebb időréssel járó záródó védettebb teret eredményeznek. Néha, ha nagyon nagy
a gerjesztés, olyan nagy belső változás, reakció következhet be, amely nemcsak felfúja,
hanem kinyitja, felszakítja a beáramlást addig fékező, csökkentő buborékokat, a mező
határfelületeit. Ilyenkor, az áramlási mezőknek a salátákhoz hasonlóan fel és kinyílnak a
neutronhéjai, a külső változásból érkező részecskék Pl. a fotonok közvetlenül a mező
belsejének adhatják át a fékezetlen kölcsönhatásukat. Ez egy érési folyamat, amikor a mező
felkészül egy periódusváltásra. A salátánál maradva, annak a feje kibomlik, a folyadékanyaga,
nedvei változást szenvednek, virágot és magvakat hoz, szinte mindent kihoz magából,
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(hattyúdal) és felkészül a periódusváltásra. A növény anyaga megkeseredik, a mező áramlása
elöregedik. Ennek a természetből már jól ismert, alacsonyabb energiaszinteken sűrűn
bekövetkező eseménynek, fontos szerepe van a nagyobb ciklikus váltásokban, az
életciklikusságban és a fajváltásban, az környezethez való alkalmazkodásban, a fejlődésben és
a tömeges mutáció kiváltásában is. A mezőkben szerveződő evolúcióban ilyenkor ugrásszerű
váltásokra kerül sor. Ez a jelenleg a környezetünkben történő eseménysor kitárgyalásakor,
részletesebben is kifejtésre kerül. A mező a szaporodási ciklusra készül.
A külső térben (környezetben) lévő változásnövekedés a külső nyomás növekedését
eredményezi, amely miatt a neutrális határoló-héjakkal lokálissá vált területek, rétegek
először rálapulnak a mezőkre, majd a reakció következményeként felfúvódnak.

21. ábra:

Ha a belső változás a belső folyamatok megszaladása miatt túl hevessé válik, amelyet a mező
a saját területét védő határoló rétegekkel nem tud követni, a határoló-héjak, mint a saláta
(káposzta) levelei felszakadoznak, kinyílnak, tudomásul veszik a már ismert és megértett
bekövetkező események közeledését, magokat nevelnek, gondoskodnak a periódusváltás utáni
körülményeken is működőképes utódok, áramlási minták kialakításáról és elszórásáról. A
részecskék kijutási, kiszóródási lehetősége elsősorban az egyenlítői forgási síknál és a
pólustengelyeknél lehetséges. A legnagyobb kerületi forgási síkon a legkisebb az útidő az
egymásra merőleges irányba haladó részecskék térben és időben történő találkozásához, ezért
a mező elhagyási lehetősége itt és a forgási tengelyek mentén valósulhat meg a legnagyobb
eséllyel.
A későbbiekben látni fogjuk, hogy ennek milyen fontos szerepe van a Világegyetem és az
anyag biológiai változási ritmusának, a lineáris és a nemlineáris rendszeridő
meghatározásában és működtetésében.
A korábbi Aspektus könyvekben már leírásra került, az anyagi mezők a tér olyan
kristályrácsainak a kereszteződéseiben keletkeznek, ahol nemcsak két, hanem sokkal
többirányú, statikus és dinamikus szimmetria is kialakul. Ezek azok a térben és időben csak
kicsit változó metszéspontok, ahol az elektronok, atomok, a bolygók és a csillagok is
megtalálhatók. A nem térszimmetrikus helyekre kerülő mezőkre, eltérő erődifferencia
(tulajdonság) hat, amely a nagyobb szimmetria felé hajtó változásra kényszeríti. Minél kisebb
a térnyomás és részecske (energia) sűrűség egy adott térpozícióban, annál biztosabban
átlendíti a térszimmetriát jelentő holtponton, amely miatt a részecskék, és a mezők, mindig
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túllendülnek. Ez okozza a bolygóméreteknél a bolyongást, az elektronoknál a nagy sebességű
áramlással a mindenkori térhelyzethez igazodást, a szimmetriapontok körüli rezgést,
kóválygást.
Térszimmetrikus kristályrács, amelyen megtelepedhet egy anyagi mező, ott alakul ki, ahol a
környező legerősebb (domináns) sugárzók, (a távolságuktól és a tömegméretüktől
függetlenül) az adott pontra azonos ritmusban változó egyenlő energiával sugároznak. Az
ilyen térben változó térszimmetria rendkívül stabil, a neutrális állapothoz közeli térségeket
alakíthat ki, amelyben az anyagmezők, mint részecske összegződések, viszonylag
zavartalanul fejlődhetnek. A későbbi leírásban látni fogjuk, hogy a tér változásával,
együttmozgásával e pontok is vándorolnak, és e vándorlás viszi magával az ott összegyűlt
anyagot. Érdekessége a térszerveződési rendszernek, hogy minden ilyen hely betöltődésével
újabb Lagrange, librációs, azaz tér-stabil pontok alakulnak ki, amelyek újabb mezők,
örvényterek megtelepedési és fejlődési lehetőségét biztosítják. Az ilyen pontok körül a két
közeli domináns mezőből származó hatásarány egymással szemben nem domináns,
statisztikailag közel egyenlő, áramlási, forgási stb. szimmetriában áll. Minden szülői főtömeg,
Pl. egy csillag és bolygópáros esetén, a mezőket összekötő egyenes (de a térben kicsit változó
tengely) mentén két ilyen viszonylag kis tér (mezőrész) és egy nagyobb hatásegyenlőségi
körgyűrű-páros közötti terület alakul ki. A jelenséget, a három-test probléma speciális
eseteként sikerült megismerni.
A mezők pólusainál be és kilépő neutron füzérpályáknál a befelé áramló részecskéknek pályát
biztosító csatornák között kifelé is megnyílik a lehetőség. A jelentős energiával, lendülettel
kiáramló neutronok sebessége a mező tömegétől és gyorsítási lehetőségtől függ, amely
megközelítheti, nagyobb csillagoknál, fekete lyukaknál sokszorosan meghaladhatja a
fénysebességet.
A töltés beáramlás az egyik irányba forgó töltéstöbblettel rendelkező részecskéknek az északi,
és a kiáramlás a déli saroknál könnyebb, a másik irányban töltötteknek fordítva. Az örvényes
forgó mezőkből kiáramló anyagot a környezetből érkező részecskék lendületnyomása a mező
egyenlítője felé tereli. Ez látványosan megfigyelhető a Napflereknél, amelynél szinte érezhető a
visszakényszerítő erő.

Az egyenlítői ekliptikán lévő tömegfelező neutrális síknál könnyebben kialakul a tartós és
folyamatos anyagszóródás. A két félmezőt elválasztó tömegfelező neutrális síkon, a
legnagyobb a mező kerülete, amelyen áramló, a centrifugális gyorsítási lehetőséget is
kihasználó neutrális részecskék, itt, a szökési sebességre gyorsulva könnyebben elhagyhatják
a mezőket. Ha megfigyeljük a 20-21. ábrát, észlelhetjük, hogy az egyenlítőnél, a tömegfelező
neutrális (forgási) síknál, a mezőt körülölelő neutronhéj védőrétegek pont merőlegesen
találhatók. A kerületen áramló részecskék pályáját, a szórási síkon érkező részecskék
majdnem merőlegesen keresztezik, amely miatt az itt az egymás útját a térben itt keresztező
részecskék egybeeső útideje itt biztosítja a legnagyobb időrést. Ez azt eredményezi, hogy míg
a merőlegesnél kisebb szög alatt érkező áthatolási kísérletet a neutronhéj visszaveri, a
merőlegesen a forgási síknál nagy sebességgel kiszóródó részecskék javát átengedi. A forgási
(szórási) síkon kikerülő, elsősorban neutrális jellegűvé vált, párba kapcsolódott részecskék, a
forgó mezők körül kiszóródnak, mint egybetartozó fiatal párok elhagyhatják a mezőt. Az élet
sűrűjébe kerülő nagyobb lendületet nyert nászutasok a mező körüli környezet részecskéi által
lefékeződnek. A kezdetben még a kerületi sebességgel áramló kifelé neutrális párok, a külső
környezet fékező hatása miatt a forgásban lemaradnak, és spirálkarokba tekeredő áramlásban
szóródnak, sodródnak a kibocsátó mezőtől egyre távolabb, a külső tér felé. Az időfolyót, a
mezők spirálkarját a forgásban lemaradó, de az időúton haladó, fejlődő részecskék
hátramaradó folyama eredményezi.
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Az alábbi ábrán a mezőket szeletekre, gerezdekre osztó neutrális részecskék mezők körüli
áramlási csatornáit mutatjuk be tengelyirányú metszetben, és egy határoló-héj füzérpályáját,
töltéscsatornáját képező neutronsornak, a pólusok közötti áramlása során a méret és
nyomásváltozás közötti összefüggéseit.

22. ábra:

A mező felé tartó, annál torlódó Quintesszencia-gáz lendületnyomása
a mező körüli áramlásra kényszeríti a kisebb energiájú (lendületű)
neutronokat, amelyet segít, hogy kívül hasonló réteg található.

Kisebb
térnyomás,
nagyobb
áramlási
sebesség

A vastagabb körrel jelölt pályákon
távolodó, a vékonyabbakon közeledő
neutronok körül, és egymással ellentétes
irányba forgó töltések áramlanak.

Az elöregedő, kifáradó részecskék életciklusa lejár,
visszakerülnek a szülői mezőbe. Betöltötték az
életfunkciójukat, a mező héjának a védelmét. Később egy
új periódusban ismét ez lesz a szerepük, amelyben
magasabb energiaszintű pályára kerülhetnek.

A gerezdeken belül hasonló elrendeződés van, amely csak akkor maradhat egy közös áramlási
rendszerben, ha a térszimmetria a lehető legnagyobb. Az ilyen magas azonosságú mezőkben,
egymás mellett mindig ellenkező forgású és töltésű, áramlási mezők, részecskék találhatók,
amelynek a szerveződési szabályai nagyon kötöttek. Mint a háló fonata, úgy keresztezik
egymást, így szövik a változás élethálóját.
Az örvényes mezőknél a gerezdek spirálban csavarodnak, egymással összekapcsolódnak. A
23. ábrán hasonló gabonaábrák kerülnek bemutatásra.
A térben lévő mezők, részecskék a megszületésük és az elmúlásuk alatt egy jellegzetes téridő
úton és méretátalakuláson mennek végig, amely formatartóan is szimmetrikus.
Nagyon sok gabonaábrán megtalálhatjuk e jelképes ábrázolást, amely elég régóta jövő
üzenetek ismétlődéseit tartalmazza. Kétségtelen, hogy az üzenők tisztában vannak az anyag és
az energia szerveződési rendszerével, bennünket is erre próbálnak évtizedek óta megtanítani.
A könyv végi függelékben, Moetrius bemutatja azokat az általa már részben megértett
gabonakör üzeneteket, amelyekkel bennünket segíteni akaró, fejlett tudattal rendelkező lények
rajzolnak a bioszféra síkján lévő szerves anyagú mezőkre.
Ha az élet változását grafikusan szeretnénk ábrázolni, a változást kézzel foghatóan és tartósan
megmaradóan a méret és a térfogatváltozásban tudjuk bemutatni. Az ábrázolás egy olyan
kifliszerű buboréksorral is lehetséges, amelykor egy tömegközpontban kipattanó,
térszimmetriát jelképező buborék, a külső térnyomástól elterelődve egy csökkenő nyomású
térbe egy íves jellegű pályára kijutva egyre nagyobbra nőhet, hogy azután ismét egy nagyobb
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térnyomású mezőbe kerülve a mérete ismét lecsökkenjék. A pólusoknál mindig torlódás van,
amely a befelé nagy lendülettel igyekvő tülekedők, és a kifelé szintén felgyorsulva haladó
szabadulni vágyók az időkapu szűk keresztmetszetében történő ütközését, impulzussűrűségét
és fékeződését váltja ki. Ez okozza a sarki fényként ismert jelenséget. A befelé haladók cél és
irányazonossága, összegződése miatt egyre gyorsulnak, és sorozatosan ütköznek a kifelé
haladni akarókkal. Az ütközések impulzussűrűbb ütköző övezetet, apróbb részecskékre
bomlást és ezzel nagysebességű részecskeszóródást, fényjelenséget produkálnak.

23. ábra: A fénylények (életfolyamata) és társulási lehetőségeik. (gabonaábrák)

A lineáris egydimenziós tavasz, füzérsoros állapot után kialakul a két majd a háromdimenziós
állapot, a kiteljesedés nyara, a szaporodás időszaka, amelyet a szerveződési ősz és a nem
anyagi energiaszinten létezés információs részecskés hidegfúziós tél állapota követ. A közös
szervezetekbe, együttforgásba, vagy együttáramló, jobban cserélődő közösségekbe társulás
növeli a térbeli tömegsűrűséget, és a közösség, a szervezet hatóképességét.

10. fejezet. A mezők tengelykörüli forgását meghatározó szabályok:
Bármely méretű mező forgásirányát, eredőjét kezdetben az határozza meg, hogy a mezőt
tartalmazó anyag a kialakuláskor milyen töltéstöbblettel rendelkezik. Tehát a fő forgásirány, a
neutrálistól eltérő eredő, a nemhez hasonlóan a fogantatás után egy életszakaszra eldől.
Viszonylag ritka a forgásirányváltás, amely rendszerint (most-már tudjuk hogy nemcsak a) kis
tömegeknél figyelhető meg. Ilyen forgásirányváltás akkor következhet be, ha a
tömegmérethez tartozó forgási tehetetlenséget maghaladó, a forgásiránnyal szemben ható,
ellenkező irányú kinetikai lendületerővel érkező idegen tömeg találja el, és ennek a kinetikai
hatása megváltoztatja a korábbi közös forgási eredőt. Nagyobb tömegű mezőnél ez olyan
nagy feszültséget kelthet, hogy a mező (lásd az 5. bolygó) felrobbanását eredményezheti. Az
is forgásirány változáshoz vezethet, ha egy mezőt hozzámérhető tömegű és kinetikai energiájú
részecske úgy találja el, hogy az egy fordított áramlási rendű határréteg sodrásába kerül. Igaz,
ez többnyire csak lassulást és ritkán forgásirányváltást is eredményezhet, de ezek a váltások
többnyire átmenetiek, relatív rövid ideig tartanak. Lásd a Vénusz retográd forgását.
Az anyagcsere a szimmetriasíkok között fékezetten történik. Az azonos nemű, forgásirányú
(ionos szerveződésnél) nagyobb tömegű mezők között a legnagyobb átmérőhöz tartozó fő
keringési síkot, a rendszer egyenlítőjének, szórási síknak is nevezzük. A tömegközépponton
átmenő tengely körül keringő nagy tömegű mezőkre centrifugális erő is hat. Ez azzal a
következménnyel jár, hogy a spirálon az anyag szelektálódik, azaz a már nagyobb tömegbe
épült részecskék az időspirál karjainak a külső ívek felé kényszerülnek. Feltételezhető, hogy a
Napjuk körül keringő, távolodó bolygókra is nagyobb centrifugális erő hat, amely miatt a
spirálkar neutronhéjának a középvonalától általában kifelé esik a tömegközpont. Ez
meghatározó lehet a keringési irányra, mert ez esetben a külső karon történő fékezés
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dominánsabban érvényesül, amely miatt a Nap körül keringő bolygók felülnézetben (a
nemrég balesetet, megtermékenyítést szenvedett Vénusz kivételével) az óramutatóval
ellentétes irányban, és a csillagszintű felmenői rétegek részecskéinek az áramlása, valamint a
környezeti planetáris áramlás által is meghatározott forognak.

24. ábra: Az ekliptikán kiszóródó lineáris életű anyag életútja, az idősík, az időspirál:
Külső spirálkar, viszonylag kis áramlási sebesség, az
anyagáramlás irányát a tömegközpont forgásiránya
határozza meg. Itt nagyobb méretű és kicsivel
bonyolultabb öregebb, de ritkábban elhelyezkedő
részecskék találhatók.

A spirálhéjat alkotó
neutron részecskék
közötti időrés kifelé
növekszik
+

A külső karhoz viszonyítva nagyobb a
rétegáramlási sebesség, de valamivel kisebbek a
részecskék, de a térfogatáram egyenlő
A vastagabb nyíllal jelzett
rétegáramlás gyorsabb. Itt apróbb
fiatalabb részecskék nagyobb
térsűrűségben találhatók. Az
egységnyi változtató képesség
kisebb, mint a karok külső
szakaszain, de a statisztikai átlag
közel azonos.
A spirálon befelé haladva egyre nagyobb az
áramlási, forgási sebesség, és egyre kisebb
méretű, fiatalabb részecskék egyre nagyobb
térsűrűségben találhatók. A keresztmetszeti
változtató képesség közel egyenlő, de a
tömegméret, az egységnyi változtató képesség a
külső spirálszakaszok egyre felé növekszik, az
eseménysűrűség, az idő ritmusa viszont
csökken..

A 24. ábra felülnézetben, tengelyirányból mutatja be az időspirált, az idősíkot, amelyen
kifelé egyre öregebb részecskemezők és bolygók találhatók.
A részecskék többsége a spirálpályát alkotó idősíkon, lineáris időúton halad, növekszik.
A nagyobb gyermek mezők kifelé haladnak e spirálon, amely és a tömegnövekedés miatt a
saját perdület, a forgási sebesség folyamatosan csökken. A Föld 4 millió éve még közelebb
volt a Naphoz, nagyobb rétegáramlású zónában 22 óra alatt megfordult a tengelye körül,
ennek megfelelően az év több napból állt. Valószínűsíthető, hogy a spirálkarok rétegeinél, az
áramlási keresztmetszet és az áramlási sebesség között egy inverz függvény működik, azaz a
tömegáram közel egyenlő. Ha viszont a külső pályákon már nagyobb idegenarányt is
figyelembe vesszük, akkor a tömegáram lehet, hogy a külső ívek felé növekszik. A növekedő
idegenarány azonban nem az ekliptikai szórási síkra vonatkozik, hanem a magasabb északi
vagy déli szélességi körök mentén érkező anyagokra. Ha viszont a gravitációs összegződésre
figyelünk, akkor a mezők tömegközpontja felé közeledve egyre nagyobbra növő
részecskékből, hol nagyobb bonyolultságú és tömegű anyagok, hol azok átalakuló változatai
találhatók. A tömegsűrűségi eredő, a nyomás lefelé egyre nő, és az anyagszerveződési
táblázatból hamarosan megérthetjük ezt az összefüggést is.
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A 25. ábra, a forgási sík irányából mutatja be a mezők anyagcseréjét.
Fő forgási sík, az egyenlítői
időspirál-pálya, az ekliptika.
A térítők és a sarkkörök
szimmetriasíkjai

11. fejezet:

Az élő Világegyetem: A Nap DNS fonalai:

Míg a fő forgási síkon, a két félmezőt elválasztó egyenlítői szimmetriasíkon a kifelé haladó
vékony sávban, az együttáramlásban lemaradó, kisebb energiaszint felé fejlődő, a környezeti
másággal egyre jobban vegyesre keveredő neutronszórás történik, addig attól északra és délre
a rák és baktérítő (tömegosztó-sík) magasságában töltött, forgásiránnyal rendelkező
részecskék áramlanak a mező felé. Ez látható a Napnál, amely 2 x 11 éves ciklusokban
feltekeredik a Nap egyenlítő és térítői (tömegosztó körök) közötti 35. Fokig terjedő felületére.
A Napnál még alig észlelhetők a tömegfelező neutronsíkok foton méretű részecskéket
tartalmazó anyagkiszóródásai, amely a napba beáramló gázanyagot szállító DNS ágakat
szétválasztja. A galaxisunknál ez már szélesebb, amely miatt határozottabban látható. Minden
mezőben több ilyen, a forgási síkkal párhuzamos tömegosztó-sík található, Pl. a sarkköröknél
is, amelyek neutronokat tartalmazó, a bolygónkat metsző nagyobb szomszédos rendszer
határfelületét alkotó szimmetriasíkoknak tekinthetők. Az egymással párhuzamos és egymás
mellett lévő tömegosztó szimmetriasíkok neutronjai ellenkező irányban áramolnak. Közöttük
örvényes irányú töltésáramlások működnek, csökkentik a tér feszültségét.

26. ábra: A Napba tekeredő anyagszállító folyó, Ariadné fonala, a kozmikus DNS:
Az ábrán az egyenlítő körül betekeredő kettős anyagfonálon folyamatosan elgázosodott
részecskék, táplálék, anyag érkezik a Napba, és az anyagcsere egy része, melegebb, már
A csavart kettős hélixet
képező fonál a Nap köré
tekeredéskor le és felfelé
elmozdul a Naphoz
képest, amely a 35. Fokig
elosztja az anyagot.

elgázosított, később lehűlő és fotonokká fejlődő részecskék formájában távozik el. A Spörer
szabály szerint beérkező már elgázosított, de még a beérkezési helyhez képest hideg, ezért ezt
a sávot lehűtő anyagáramlás szó szerint feltekeredik a fotoszférára. Legalább kétszerkettő,
különböző töltésirányú részecskéket szállító határrétegből áll az egymás köré spirálba
csavarodó beszállító folyó, ezek a tizenegy éves beérkezési ciklus alatt észak dél irányú
periodikus hullámmozgást és csavarodó mozgást is végeznek. Ez a napfoltokkal kapcsolatos
polaritás váltást megértését segítheti. Ezek szerint a Napnál, az egyenlítő két oldalán beérkező
vagy eltávozó anyagfonál ellentétes irányban forog, áramlik. Az alábbi ábrán a szerző
megkísérli bemutatni az általa megértett folyamatot, amely így érdekes feltételezést erősít
meg. A beáramló anyag két olyan egymástól is (neutronrétegekkel elválasztott hélixen érkezik
be, amelynek a beáramlási és a kiáramlási anyaga a hélix csavarodásától függően a déli és az
északi félteke között periodikusan felcserélődik. 11 évig a pozitív töltéseket szállító folyam az
északi féltekére, a következő 11 évben a déli féltekére tekeredik. A negatív eredőjű, a
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részecskéket kifelé szállító folyam, hasonlóan ér ki az egyenlítő környékére, amely
megváltoztatja az anyagáramlás irányát és ezzel a terület polaritását is.
Az első 11 éves ciklus alatt a térítőktől az egyenlítő felé eső anyag kelet felé áramlik. Az
áramlás kialakulását és változását az érintett rétegekbe becsapódó még el nem gázosodott
anyag becsapódási következményeiből érthetjük meg. A szilárd, vagy még folyékony
állapotban becsapódó anyag, először többnyire egy kontúrosabb, szálasabb napfoltot
eredményez, amelynek a töltésirányát mindig az áramlás iránya határozza meg. Ha befelé, a
mező felé haladó anyagról van szó, az északi pólust, a kifelé áramló anyag déli pólust
eredményez. A rétegben kialakult áramlást akkor ismerjük fel, ha az ilyen becsapódásokat,
vagy a kifröccsenéseket követő visszahullás irányát megfigyeljük. Ha a kevésbé kontúrosan
megfigyelhető visszaeső anyag a forgásirány szerint hátul érkezik vissza, a réteg a Nap
forgásirányának megegyező irányba áramlik. Ha a forgásirány szerint előrébb ér be, ez
esetben a réteg forgás vagy áramlási iránya ellentétes a Nap forgásával. Mivel ez 11 évente
felcserélődik, ez csak akkor lehet, ha a beérkező anyag által meghatározott rétegforgás
(áramlás) - (Ez nem kellően tisztázott, tehát fordított is lehet, azaz a kiáramló anyagnál pedig a réteg
áramlási iránya határozza meg a fonálon eltávozó anyagot.) – iránya 11 évente felcserélődik.

Minden fonálon mind a két irányban áramlik az anyag, amelyek között az egyenlítővel
párhuzamos elválasztó, húzó, vezető, az áramlási irányt meghatározó neutron fonal van.
Déli polaritás. A kifröccsenő anyag utazása alatt a
plazma elfordul.

27. ábra:

Északi polaritás. A kifröccsent anyag
visszahullása, a mező felé tartó töltésáramlás
miatt északi.

A már bemutatott DNS ábrához hasonlóan, a szimmetriasíkon kiszóródó, nagy sebességű
átlagos neutronok életsíkja mintegy kettéhasítva, megosztva a Nap felé tartó hideg neutrális
áramlást, törőéket képezve felszakítják a beáramló közösség szervezettségét, együttáramlását,
és a saját nagyobb azonosságú foton részecskékkel fékezik a beáramlás intenzitását, amellyel
nemcsak lassítják, hanem nagyobb azonosságra hozzák az idegenből beáramló részecskéket.
Akár azt is mondhatnánk, hogy már itt a külső térrészben meg és a déli és az északi napfélteke
között elosztják és semlegesítik a beáramlókat. Az anyagbeáramlást csak a Nap előtti
takaráskor észleljük sötétebb sávokként, amely hidegebb hőmérsékletű, mint a kromoszféra.
Ha a becsapódó meteor miatt kifröccsenő anyag fékeződik és lehűl a mezőn kívüli útja alatt,
akkor a forgásirány miatt késve, tehát a kifröccsenés helyétől hátrább hull vissza a mezőbe
mind a két féltekén. Mivel a becsapódási hely áramlási iránya eltérő, ezért a forgásiránynak
elől haladó polaritás is eltérő. Az egyenlítővel párhuzamos északra és délre eső első
neutronsík két oldalán ilyenkor ellenkező irányú az áramlás, amely miatt torlódás van a két
anyagáram között. Ez eltávolítja egymástól a két sávot. A következő 11 éves periódus alatt a
hélix 180 fokban megcsavarodik. Az egyenlítő és a térítők közötti tömegfelezőknél, a
beérkező kettősfonal csavarodása miatt az áramlási irány is megfordul, és azonos irányúvá
válik az egyenlítő környéki áramlással. A torlódás megszűnik, az azonos irányú áramlás miatt
a nyomás csökken, az áramlás sebessége növekszik. A felületi áramlás a gyorsulás miatt egy
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kicsit lehűl. Az azonos irányba áramló rétegen a meggyorsult áramlás miatt a bevezető folyó
keskenyebbé válik, és az egyenlítő melléhúzódik. Valószínű, hogy ilyenkor a Nap átlagos
pozícióját meghatározó északi vagy déli buborékban megváltozik a nyomás. A
nyomásváltozást a buborékok közötti neutrális síkok, (határfelületek) a nyomásegyensúlyra
érzékenyebb gáz állapotú apró részecskéket tartalmazó folyammal együtt azonnal követik, de
a nagyobb tömeg miatt tehetetlenebb Napmező ezt csak késve követi. Nem elképzelhetetlen,
hogy a tengelyirányú ingázás nem egyéb, mint a Nap középpontja körül lévő, a két
szomszédos nagyobb térmező, nagyobb buborék összeérő határfelületének a periodikus
elmozdulása egymáshoz és/vagy a Naphoz képest. A sötétebb sávoknak a nagy buborékok
határfelületén egymással ellenkező irányban áramló majdnem neutrális, tehát csak kicsit
töltött részecskéket észleljük, amelyek között mindig neutrálisabb elválasztó-réteg található.

28. ábra:

Északi polaritás, a kifröccsent anyag, a
mező körüli réteg kisebb sebességű
áramlása miatt a közben elforduló
mezőbe a forgásirányban később,
hátrább ér be.

Déli polaritás, kifelé áramló, kifröccsenő töltések

A déli mezőben történő nyomásnövekedés miatt
a nyomásváltozásra a Napnál érzékenyebb,
elgázosodott anyagot szállító spirál észak felé
mozdul el a Naphoz képest.

A tömeg tehetetlenségéből származó késés miatt a folyam és a Nap egymáshoz képest a
forgási tengellyel párhuzamos irányban elmozdul. Elég egy kicsi tengelyirányú elmozdulás
ahhoz, hogy a folyam (réteg) által meghatározott anyagbeszállítás egyik ágában, a nagyobb
tömegű, még nem teljesen elgázosodott aszteroida maradványok ne a nyugat kelet irányú
áramló részbe, hanem a kelet nyugat irányú áramlásba érjenek.
A déli ág által szállított még darabos anyag így fordított irányú plazmaáramlásba kerül. Ez
azzal a következménnyel jár, hogy a becsapódó anyag forgásirány szerint elől járó, nyugati
foltja, ahol az idegen test becsapódása után a töltéssel rendelkező plazma felfröccsen, az déli
polaritást vesz fel, míg a nap elfordulása után be, tehát a kifelé áramló keleti foltja a befelé
visszazuhanásakor északi, azaz befelé áramló töltésirányt vesz fel. A feltekeredés változását a
Moetrius által nem ismert Spörer szabály határozza meg. Az író ezt a ciklikusan csavarodó
hélixet, inkább egy kozmikus DNS-ként képzeli e. A DNS csavart spirál két főágát, a forgási
síkon kiszóródó neutronok választják szét. A szétnyíló ágak a Napra csavarodáskor
kitekerednek, amely miatt hol a beáramló ág, hol a kiáramló ág kerül az egyenlítői sík mellé.
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29. ábra: A DNS ismert szerkezete metszetben:

Neutrális húzószálak,
időtengely

Ellentétes töltésű részecskék
csoportosulása, a bázisok
között középen neutrális
tengelyszimmetrikus réteg
található.

A csavarodó hélixnek hol
az egyik, hol a másik
szára kerül felülre. Ha ez
egy mező
szimmetriasíkjával,
ekliptikájával a
tengelyszimmetrikus
hélix egybeesik,
anyagáramlás esetén a
beérkező és a kiérkező
része váltakozva az
északi vagy a déli
féltekére kerül. Ezek
enyhén forgó töltésekből
állnak.

A töltött részecskéket, vagy azok egybeszerveződött csoportjait
neutrális rétegek választják el egymástól, amelyre tengely vagy
térszimmetrikus áramlási rendszerbe szerveződnek. A bázisokat
képező utódaik azonban keresztkötésekkel összekapcsolják, és
életháló fonallal átszövik az életteret.

Az idősíkok rétegei anyagfejlődési útnak, életszféráknak tekinthetők.
Az idősíkok, és a rajtuk kifejlődhető örvényes forgású mezők ott alakulhatnak ki, ahol két
nagy lokális rendszer, öreg, azonos irányba forgó mező, egymással szemben áramló
szomszédos határfelületei összeérnek, és e felületen meghatározott ritmusban ütköznek az
öreg mezőkben történő változásból kirepült részecskék. Két nagy buborék közös felületén
neutrális sík, idősík alakul ki, amely ha közel egyenlő a változás, a kerületi lamináris áramlás
és a nyomás a két mező között, akkor tartósan ott maradhatnak, táplálkozhatnak és
megnőhetnek. Az ilyen térstabil, szimmetrikus helyeket találó mezők tömeget növeszthetnek,
családot alapíthatnak és hasonló nagy áramlási rendszerré, mezőnek nevezhető térbuborékká
fejlődhetnek.
Az idősíkoknak tekinthető anyagáramlási spirálon haladó, egyre nagyobb méretű és energiájú
áramlási mezőbe szerveződő részecskék az életfolyamot keresztező más részecskék, hatások
eseményeivel találkoznak.
A pálya belső részén, a még szülőtől függő kiskorúak fejlődnek, kijjebb a kis iskolások
nevelkednek. A spirálkar védettsége kifelé csökken, amelyen egyre nagyobb, fejlettebb
részecskékből szerveződő, egyesült részecskecsoportok, mezők keringenek.
A spirálpályán kifelé haladva, a részecskék egyre nagyobb tömegbe épülhetnek. A spirálon
lévő anyag rétegáramlási sebessége, az impulzusesemények sűrűsége, az idő ritmusa és az
apróbb részecskék térsűrűsége kifelé csökken. A tömegbe épüléssel az egységnyi változtató
képessége növekszik. Míg a belső spirálszakaszon, a füzérpályákon fogságba ejtett apró
részecskékkel segítette a szülői mező folyamatosan, a kis mezők táplálását, az idő múlásával
ez a támogatás csökken. A kis mezők önállósodásával egyre több megszerzett idegen
részecske is beépülhet a fiatalok által is megszerezhető táplálék közé. Az időspirálon felnövő
fiatal mezők egyre önellátóbbakká válnak. A spirál rétegeit egymástól elhatároló neutrális
részecskék egységnyi sűrűségének a csökkenésével a védőréteg egyre átjárhatóbbá válik,
egyre több idegen részecske kerülhet a fejlődési pályákra. Az egyre nagyobbá váló kis mezők
idegentartalma, mássága a fejlődésnek is tekinthető folyamatban növekszik, amely nemcsak a
térméretűk kiterjedését, hanem az egymástól eltávolodásukat is kiváltja. A fejlődő mezők
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eredeti tulajdonsági folyamatosan módosulnak, a részecskékből álló mezők korábbi eredőjét
az események és körülmények, a beépülő idegen részecskék folyamatosan elhangolják.
Miközben a kiszélesedő spirálkarokban a részecskék tömegének a növekedésével a tömegbe
épülés folytatódik, az egységnyi változtató képesség, az energia folyamatosan növekszik.
A mezők mágneses pólusain ki vagy beáramló töltések áramlási irányát az határozza meg,
hogy a mező (pl. egy bolygó) milyen helyzetet vesz föl a lokálisan elkülönült szomszédos
tereket, rétegeket elválasztó neutron héjakhoz viszonyítva, és azokban miképpen változik
egymáshoz viszonyítva a téregyensúly és a térnyomás.
Az egymás mellett lévő, lokálisan elkülönült mezőkben a belső változás és ezzel a nyomás is
időben eltérő, amely miatt a közös felületeként kialakult neutrális térhatároló héjak, mint
érzékeny membránok a mezők belső nyomása szerint változó helyzetet vesznek fel. Ha
valamely mezőben a változás növekszik, a mező, vagy a réteg (térrész) nyomása is nő, amely
a szomszédos terek, mezők rovására tágulni fog és a demarkációs vonalakként működő
neutronhéjak eltolódnak. Ez az önszabályozó mechanizmus biztosítja az egymás melletti
térrészek stabilitását, egymással szinkron fejlődését. Bármelyik rétegben, térben nő a változás,
a rétegek, nagy mezők között lévő kis buborékok, mint a rétegek közé beépült fehérjék, a
túlnyomást levezető, feszültségcsökkentő biztonsági szelepként is működnek. A nagyobb
nyomású térből az örvészes mezőkön keresztül töltésáramlás indul el a kisebb nyomású tér
felé. Ezek a töltések, a két réteg, mező közötti neutrális héjakon elhelyezkedett tengely és
térszimmetrikus örvényes mezőkön keresztül áramolhatnak, kialakítva és fenntartva a
mágneses pólus áramlási iránytól függő polaritását. Mindig az a beáramlási nyílás válik
északivá, amely a többlettel rendelkező mezőbe nyúlik, amely az ott kialakult töltéstöbbletet
az alacsonyabb térnyomású mezőbe levezeti. Az örvényes mezőknek fehérjeszerű, szelepelő
és szabályozó funkciója van. A későbbi rajzokon bemutatásra kerül a tengelyirányú ingázás
szabályozó következménye, amely az áramlási rendszerek együttfejlődését biztosítják.
A mezők tömegének a növekedésével egyre nagyobb a tehetetlenségük, amely miatt a
határoló-héjak eltolódását rendszerint csak késve tudják követni. Ez azzal a következménnyel
jár, hogy a mezők a nagyobb és lokálisan elkülönült tereket határoló szomszédos
határfelületekre merőleges tengelyirányban is pulzálnak.
Ha az áramlásban is haladnak, akkor a kettős szimmetriahéj között, a számukra kijelölt útidős
pálya környékén, a lehetőségeiken és szféráikon belül bolyonganak. E bolyongás során, hol
az egyik, hol a másik térrészbe kerülnek erősebben, amely a térrészben, (rétegben) történő
változást és térnyomást a visszaható részecskeszórásból fakadó kölcsönhatás növelésével
befolyásolja.
Amely mezőbe, térrészbe jobban belelógnak, abban folyó lamináris rétegáramlások erősebben hatnak
rá. Ha a tengelyirány szerint alsó (déli) és fölső (északi) buborékban ellenkező irányú rétegáramlás
van, ez is befolyásolhatja a mezők, pl. a Föld tengelyének a precessziós kúpmozgását. Ez feltételezi,
hogy a Föld tengelyirányú elmozdulása a Nap körüli keringéssel is szinkronban van. Ez esetben, a
napközeli állapotban a fölső (északi) mezőben a Naptól ellenkező irányba haladó, sodró
rétegáramlásnak kell lennie. Ez a folyamat is lehetséges, de a földtengely billegésének a nagy
pontosságú és Nap körüli keringésfüggő szabályozását csak olyan erőpárok biztosíthatják, amelyek
ciklikusan mindig pontosan változnak. A Föld és a Nap egy nagyobb rendszer rétegén együttsodródva
halad, amely rendszer felületén a Föld a Nap és az idősebb mező között kialakult neutrális librációs
kör mentén vándorol. E körgyűrű egy idősebb rendszer olyan felületé, határrétegét jelenti, amelyen az
egész naprendszer, és a Földet a két pólus felöl határoló két nagyobb buborékmező is együtt vándorol.

Ha a mezők pont az alsó és felső réteg közötti szimmetriahéjon tartózkodnak, és az elválasztó
héj két oldalán a lamináris tömegáram közel egyenlő, (azaz a kisebb részecskékben nagyobb
áramlás kinetikai energiája megegyezik a nagyobb részecskéket tartalmazó térrész kisebb
energiaáramlásával), akkor a felületeken stabilabb, összetettebb szimmetria alakulhat ki.
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A két nagyobb térbuborék között kialakuló forgó (örvényes) mezők kiszóródó anyagáramlása
által képzett ekliptikai spirálkar-rendszer, az örvényes mező forgási síkján kiszóródó anyagból
idő-utat, változási, fejlődési sorozatot lehetővé tevő életszférát létesít. A mezőre jellemző
tulajdonságú anyag, a mező forgási síkja körül szóródik ki, amely a rendszer fejlettségére
jellemző idősíknak tekinthető. Az idősíkon kiszóródó anyag, részecskék fejlettsége,
tömegmérete és bonyolultsága a rendszer korától, méretétől és bonyolultságától is függ. Minél
öregebb egy keringési rendszer, annál nagyobb tömegű, és annál nagyobb spirálkarokat
fejleszthet. A mezőből a forgási síkon kiszóródó anyagot a centrifugális erő egy vékony
neutrális síkon teríti szét, amely csak nagy téridős távolságra vastagszik meg. A kiszóródásból
a legnagyobb távolságra a nagy lendületet szerzett, és a töltéshiánya miatt nem akadályozott
neutrális részecskék jutnak el. Az ilyen neutronok azonban ellenkező töltésű de egymással
forgási szimmetriába került nagyon stabil kötésű töltés-pároknak tekinthetők. E párok
semlegessége sem végtelen. A hozzájuk kapcsolódó, kölcsönható töltések a neutrális forgási
eredőt megváltoztathatják, amellyel pozitív vagy negatív irányú forgásba kerülve,
fogékonyabbakká válnak a töltéshiányt megszűntető többletű részecskékre. De e neutronok
sokkal lassabban és kisebb adagokban fejlődnek, ezért azonos idő alatt sokkal kisebb
méretben, de hasonló bonyolultságba épülhetnek, mint az időközben megnövekvő egyívású
testvéreik. Ezeket a nagy szimmetriában álló bonyolult, de kicsi méretű részecskéket
intelligens részecskéknek nevezhetjük.
A nagyobb és öregebb mezők térbuborékainak a határfelületein fejlődő fiatal mezők
anyagkiszóródása a két nagy buborék közötti szimmetriasíkot képező ekliptikán történik,
amely terelő, tükröző felületként segíti a határfelületek között és a hélixeken áramló anyag
mezőbe jutását. A kisebb mezők rendszerint a nagyobb és öregebb szülői mezők ekliptikáját
is képező anyagkiszórási spirálok időfolyóiban keringenek, két különböző sebességgel áramló
réteg, spirálkar menete között. Az alábbi ábra egy Nap-föld típusú mezőrendszer
anyagkiszóródását mutatja be keresztmetszetben, amelyből az Ort övezet meteor és
aszteroidáinak a térbeli helyzete és szerepe is megérthető rendszerbe kerülnek:
A Napba, a Spörer szabály szerint beérkező anyagnak egy másik megoldása is lehetséges,
amely szintén egy 2 x 11 éves ciklust eredményezhet. A 30. és a 31. ábrán ezt a lehetőséget
mutatjuk be.
Ha a mezőt, Pl. A Napot a tengelyirányban határoló idősebb
mezőkhöz képest a Nap periodikusan elmozdul, akkor a
Közös gyermekben, a Napban a határréteg töltése
megváltozik. Ha a két nagyobb buborék 11 éves ciklusban
eltávolodik egymástól, a határfelületükön áramló részecskéik
a Napban kerülnek impulzus többletbe, ezzel folyamatosan
fűtik a Napot. Ilyenkor szpikulás, gerjesztett a Nap. Ha a
másik 11 éves ciklusban átfedik egymást, akkor a mezőn
kívül ütköznek a részecskéik.

Ha a szomszédos mezők határfelületei a
mezőn kívül kereszteződnek, ez esetben a
határfelületen áramló részecskék a mező
előtt kerülnek impulzustöbbletbe. Az ilyen
időszakban a nagy impulzussűrűségű
zónák a Napon kívül keletkezve Normál,
nyugodt, de spirálszerűen szélesebb Napot
és galaxisszerű oldalnézetet produkálnak.

A 11 éves ciklus elmúltával a szomszédos mezők az eredeti állapot, a nagyobb távolság felé
mozdulnak el, amely egy 22 éves ciklust képez. A 22 évenkénti tengelyirányú lengés közben
kétszer haladnak át a mező ekliptikai síkján érintkezve a szomszédos mezők, amely miatt 11
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éves a szpikulás ciklus, azaz az a kevésbé nyugodt időszak, amelykor a Nap mezőjén belül
történik a fő impulzus sűrűséggel járó energiaátadás, a kölcsönhatás. Ilyenkor a Nap kitágul és
a szpikulás rojtozódások a teljes felületen megjelenhetnek. Ha kinagyítjuk az ábrát, akkor a
már bemutatott sávokat észlelhetjük, és felismerhetővé válik a beáramlási helyek mindenkor
északi pólusirányának a változása is, amely a beáramlási zónák helyzete szerint változik.
Ha az északi féltekének a nyugati oldalán és a déli féltekének a keleti történik a fölső és az
alsó mezők kerületén áramló részecskék beáramlása a Nap térségébe, akkor e két területi
zóna, sáv, beáramlási többlettel rendelkező plazmaréteg északi polaritást mutat. Ha a
becsapódó nagyobb még el nem gázosodott részecskék, meteoritok becsapódása egy ilyen
rétegbe történik, a rétegből kifelé fröccsenő plazma déli polaritást, a visszaeső része pedig
befelé mutató áramlása miatt északi polaritást mutat. Mivel a kifröccsent anyagnak a Nap
légterében megtett útja alatt a Nap plazmarétege elfordul, ezért a visszaeső anyag mindig a
felszíni plazmaréteg és a felszín feletti gáztömeg kerületi sebességének a differenciának
megfelelő irányú eltolódással fog a visszaeső anyag által okozott második (iker) napfolt
megjelenni. Minden kifelé irányuló anyagáramlásnak déli, a befelé irányulóknak északi lesz a
mágneses polaritása, amelyet a töltésáramlás iránya határoz meg.
A következő 31. ábrán felnagyítva is bemutatjuk a mezők tengelyirányú mozgásának a
következményeit.
Déli mágnesezettség, kifelé
áramlás:

Északi mágnesezettség, befelé
áramlás

Rétegáramlási irány
Keleti irány

Nyugati irány

Rétegáramlási irány
Északi polaritás

Déli polaritás

A leírt réteg polaritás váltás egy alternatív megoldást állít a helikális ábráknál bemutatott
napfoltoknál észlelt polaritás váltásra. Mindkét esetben a Napnak, vagy és a beérkező
részecskeáram fonal egymáshoz képest, a Napnak a felmenői rétegekhez képest elmozdulása,
tengelyirányú bolyongása szabályozza a rétegáramlási és ezzel a felszínre is ható, a fejlődést,
(a belső kisidő egységre jutó változást) gyorsító, vagy lassító változásokat. Nap felszínére beérkező
anyag beérkezési sávja változik, tolódik el az ekliptikához képest északi vagy /és déli
irányban, mégpedig 2 x 11 éves periódusban. Ha az ekliptikai spirálon érkezik be az anyag,
akkor valószínűbb a helikális, csavart DNS-szerű megoldás, amely esetben a Jupiter
időspiráljának a pásztázása, anyagszórása, ritmusazonosságot kell, hogy mutasson.
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32. ábra:

Balra áramló lamináris áramlás, az óramutatóval megegyező
irányú kerületi áramlás

Az óramutató járásával megegyező irányú lamináris áramlás
Az Ort felhőréteg jobbra forgó elektron jellegű töltéstöbblettel rendelkező részecskeövezet,
amelyben sok könnyű idegen anyag, jég, szén és űrtörmelék, lemorzsolódás található.

Ha az északi és a déli mezők tengelyirányú elmozdulása okozza a 2 x 11 éves napciklust,
akkor e mezők másik határrétegének az ekliptikára merőleges forgási tengely irányába történő
elmozdulása rendszeresen befolyásolhatja a Földi biociklus változását is. A 32. ábra a
Naprendszer ekliptikáját mutatja be, a két szomszédos réteg, határoló felület, északi és déli
buborékjai között: A keringési síkon kiszóródó anyag az időspirálon fejlődik, egyre nagyobb
tömegbe épül. Minél öregebb a forgó mező, annál nagyobb a spirálkar rendszer, és annál
nagyobbak és bonyolultabbak a spirálkar külső zónájában keringő, a fejlődési utat járó
részecskéi. Míg egy bolygónyi mezőnél, még a foton vagy az elektron méretet (fejlettségi
kort) sem érik el, addig a Napnál 1 Cs. radiális távolságra már fotonnyi méretűek. Nagyobb
távolságra, a Naprendszer határvidékén, a két határbuborék megnyíló ollójában lévő Ort
felhőben pedig már üstökös és aszteroida méretűek. Az ekliptikai síkon kifelé haladva egyre
nagyobb tömegméretű, és egyre idősebb, nagyobb információ tartalmú részecskékkel
találkozhatunk. E részecskék ugyan egyre lassabban áramolnak a kezdeti lendülethez képest,
de még így is jelentős, másodpercenként akár több száz km-es (kerületi) sebességgel
haladhatnak a spirálpálya külső síkján és védelmében. A 32. ábrán bemutatott áramlási
szerkezet természetesen az egyenlítőre is szimmetrikus, de annak az ábrázolása nem
szükséges a bemutatni kívánt Ort felhő szerkezetének és térbeli elrendeződésének a
megértéséhez. A kiszóródó anyag részecskéinek a méreteit erősen eltúloztuk.
Az Ort felhőn kívül, még külsőbb aszteroida övezetek is találhatók, amelyeknek sokkal
magasabb az idegenanyag hányaduk. Ezek távoli rokonok, és hozzájuk társult jövevények,
régi, széttöredezett, lelökődött csillag vagy bolygómaradványok kozmikus porral összeépült
keverékei. A tapasztalás szerint, a külső övezetek egyre kisebb sűrűségűek, viszonylag magas
jég és víztartalommal is rendelkezhetnek, anyaguk a szervetlen ionos anyagon kívül a korábbi
csillagokban felépült anyagokon kívül a vastól az Uránig, a neutron kristályig bármit
tartalmazhatnak. Jellemző sűrűségbeli elkülönülés szerint, az anyag a töltése szerint a mezők
központja felé, egyre nagyobb sűrűségű határrétegek találhatók. A legkülső határfelületeknek,
olyan magas az idegen anyag tartalmuk, hogy a senki földjén, mint számkivetettek
tengődhetik az életüket. Ha jó Moetrius felismerése az azonosságról, mint vonzóerőről, akkor
ez a durva vegyes, kis azonosságú, sok idegentartalmú anyag, az egyik csillagnak sem
kívánatos. Az ilyen anyag lassan fejlődhet a külső övezetekben, védőövezetként
morzsolódhat, de önmaguk szántából, segítség nélkül nem kerülhetnek ki ebből az ütköző
övezetből.
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33. ábra: Az anyag és időút, az idősíkot képező életspirál menetei között forgó töltött
részecskék forgás és haladási irány szerint elkülönülési lehetőségeinek az ábrázolása:

Nagyon
magas
saját spin

A kifelé áramló neutronokból álló időspirál a belső
oldalán lévő, befelé terelődő hímnemű, hidegfúziós
részecskéket az óramutatóval egyező irányba forgatja, és
befelé szállítja, de a külső határfelülete közelében lévő
töltéseket balra, az óramutató járásával ellenkező irányba
forgatja, és kifelé szállítja. A hidegebb részecskék befelé,
a melegebbek kifelé gördülnek a határfelületen.

Az óramutatóval ellentétesen forgó nőnemű részecskék
eltávolításra kerülnek, kigördülnek a spirálon. A
forgatást, és ezzel a folyamatos eltávolító erőt a
mezőből kiáramló, időspirált képező neutronok
lendülete, soláris szele biztosítja. Amikor ez a
részecskeszél átmegy a tavasz-őszi napéjegyenlőségi
szimmetria felületen, az áramlási rétegszél ellenkező
irányúra fordul.

A nagyobb tömegű mezők, a holdak, a napok és a Csillagok általában balra forgók nőneműek.
A spirálkarba kerülő balra forgó, tehát azonos nemű és nagyobb tömegű részecskék többsége
a spirálkarok külső ívére sodródnak, amelyen kigördülnek a szülői mezőből, lassan
eltávolításra kerülnek. Az ellenkező töltéstöbblettel rendelkező, tehát jobbra forgó hímnemű
részecskék, a spirálkaron befelé tekerednek, hozva magukkal az útközben szerzett feleséget és
részecske gyerekeket. Az ilyen elkülönítés oda vezet, hogy a külső övezetekben a saját jobbra
forgó hímnemű részecskékből hiány keletkezik, amely lehetővé teszi a környező idegen
csillagok, mezők jobbra forgó részecskéinek az elszippantását. A mező a balra forgó
többlettel rendelkező töltött (párkeltéshez még szabad) eladó leány részecskéit kisodorja a
spirálkar külső meneteibe, ahol lehetőséget kapnak a naggyá növekedésre,
bolygómenyecskévé, majd csillaganyává fejlődésre. Az új családok ott növekednek, fejlődnek
egyre nagyobb tömegű mezővé, és anyag tartalékként táplálják az időnként e részecskékre
megéhező Napot. A Naprendszerben vagy bármely hasonló típusú örvényes mezőket képező
csillagcsaládban, a spirálkarok külső része felé egyre ritkább az eseménysűrűség, de egyre
nagyobb az egységnyi változtató képesség. A központi tömegbe visszaszippantott és nagyobb
sebességgel kilőtt hímnemű részecskék a belső övezetektől távol a középső meteor övezetben,
az Ort felhőben kereshetnek társakat, amelyekkel már komoly aszteroida méretűre és korúvá
fejlődhetnek. A külső végvárakon létesített ütköző övezetekben védik a szülői rendszert és a
benne fejlődő fiatalabb nemzedéket. A normál törzsfejlődési idősíkon, a központi mező és a
spirálkar növekedésével, ha szerencséjük lesz maguk is egyre nagyobb mezőkké,
aszteroidákká, bolygókká, vagy a csillagok tápláló anyagává válhatnak. A nőnemű központi
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mezők, az idegen nőnemű részecskéket nem tűrik meg maguk körül. A magas idegenarányú
menyeket, mint jövevényeket a távoli övezetekbe száműzik.
A központi csillaghoz tartozó szférában, de attól távol keringő mezők azonban a csillaggá
válás útját járják, és ha elég a környezeti anyag a fejlődéshez, csak idő kérdése, hogy mikor
válnak egy galaxis méretű rendszerré fejlődött csillagdédmama kiterebélyesedett családjának
sok utóddal rendelkező csillag nagyijaivá. A csillaggá fejlődés a mező központjától kifelé,
egyre szélesebb, egyre nagyobb átmérőjű térre terjed ki, amelynek a közepén elhaló
nemzedékek generációi váltják egymást, de a központban kihalók helyét és területét a
következő generációk tagjai átveszik.

12. fejezet:

A mezők pólusváltásainak a lehetősége

Térjünk vissza egy kicsit az idősíkok szelektálási lehetőségére.
Konkrétan semmi sem határozza meg, hogy csak pontosan egyforma méretű (és fejlettségű)
részecskék áramolhatnak az elválasztó felületek (menetek) két oldalán. Nagyon valószínű,
hogy még az azonos idősíkot képező rendszer külső spirálkarján, (rétegein) is nagyobb
tömegűek a részecskék, mint a belső meneteken, de Az időúton áthaladó tömegáram egy
rendszeren belül közel egyenlő. Ha a nagy tereket határoló buborékok közé telepedett
örvényes mezők, a bolygók, vagy csillagok két féltekéjét elválasztó szimmetriasíkra,
(rétegre), merőleges irányban is térszimmetria alakul ki, ez esetben a pólusok mágneses
töltésáramlása csökken, és a legnagyobb egyensúly idejére megszűnik. Ez feltételezhetően
olyan térhelyzetekkor következik be, amikor a mező saját egyenlítői síkja éppen a két
szomszédos stabilizáló rendszer közös határoló rétegében tartózkodik. Ez esetben a
függőleges (tengelyirányú) szimmetria növekszik, és valószínűen mindkét mezőbe legalább a
héj-szimmetrikusan, vagy/és a sík
szimmetrikusan nyúlik be.

34. ábra
Ráktérítői neutronvonal
és rétegáramlási irány

Sarkköri
neutronvonal és
rétegáramlási irány
Egyenlítői
neutronszórási
sík, saját
részecske
kibocsátás

Baktérítői neutronvonal
és rétegáramlási irány
Sarkköri
neutronvonal és
rétegáramlási irány

A 34. ábrán ezt a térállapotot mutatjuk be. Látható, hogy az északi és a déli pólus között ilyen
nagy síkszimmetria esetén is töltésdifferencia van, amely miatt az északi pólus vonzani fogja
a balra-forgási (töltés) többlettel rendelkező anyagot, míg a déli sarknak balra-forgási többlete
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van, amely a jobbra forgató anyagra mutat nagyobb affinitást. Ha stabil a rendszer, és a külső
térerők éppen egyenlően hatnak rá, akkor a déli sark balra forgási (töltési) többlete a neutron
héjaktól terelten elkezd áramolni az Földet körülölelő fluxus (fűzér-csatornákon) vonalakon
az északi sark ilyen hiánya felé. Hogy az áramlás melyik irányban indul meg, ezt nemcsak a
töltés differenciája határozza meg, hanem valószínűen az is, hogy az egyenlítői neutronsíkkal
határolt két nagy mezőben mekkora a térnyomás különbözet. Ez valószínűen szoros
összefüggésben van a pólusnál történő be vagy kiáramlási iránnyal és a pólusváltással.
A 34. ábrán, egy mezőt érintő rétegáramlás befolyása látható, amely a pólusok eltérő
töltéstelítettségéhez vezet. A töltésdifferencia a pólusok és a hidegfúziós központok között
áramlást indít el.
Vizsgáljuk meg, hogy lehetséges ezen a mezőknek olyan térhelyzete, amikor az északi és a
déli féltekén nem alakul ki töltési aszimmetria. Ha a gömbszerkezetből indulunk, ki, akkor fel
kell ismernünk, hogy a mezőkben a két szomszédos, öreg buborékot határoló rétegáramlásba
benyúlás kelt eltérő feszültséget, örvényes áramlást. Ha a mezők a teljes keresztmetszetükben
csak egy irányba áramló rétegben helyezkednének el, ez valószínűen magával ragadná őket,
és a térben a rétegáramlás sebességével változtatnák a helyüket. Ez viszont feltételez egy
olyan lamináris vagy rétegáramlást, amelyben az áramlási keresztmetszetben azonos az
áramlási sebesség, tehát nem jelenik meg saját forgást vagy sodrást okozó erődifferencia. Ez
párhuzamos irányú áramlás esetén lehetséges, és bár a térben a nagyon nagyméretű buborékok
határoló felületénél majdnem azonos az áramlási sebesség, ez azonban csak felületes
megfigyelés eredménye. Azzal, hogy az azonos irányba forgó mezők egymással érintkező
határfelületén torlódás és új mező alakulhat ki, a rétegek között az örvénylés is elkezdődik, és
ezzel a mezők északi és déli pólusánál az azonos töltöttségi állapot lehetősége is elvész. Minél
nagyobbá válnak a mezők, annál több réteget érnek át, annál nagyobb feszültség alakul ki a
pólusaik között. Ez feszültséget, áramlásdifferenciát kelt a mezőkben, amely miatt
bármennyire azonos irányú áramlásnak látszó rétegbe nyúlik be a mező, az egyik részén az
erősebb áramlás miatt nagyobb kinetikai erő és eltérő töltöttség érvényesül. Ha a mező a két
réteget elválasztó szimmetriasíkra és éppen szimmetriába kerül, ez esetben a pólusoknál
ellenkező irányú lesz a rétegáramlás által kiváltott örvényes áramlás iránya, és a pólusok
között egyre nagyobb töltésdifferencia alakul ki. Bár a mező az összes töltésében lehet, hogy
szimmetriába kerül, azaz ugyanannyi a balra forgató többlete, mint a jobbra forgató, de ez a
mező pólusaiban, időben differenciáltan jelenik meg, amely miatt a pólusok között az
időkésés fennállása alatt feszültség generálódik.
A mezők egészen kicsi térmérettől növekednek egyre nagyobb gömbtérfogatra, amely során a
méret növekedés közben, a velük együtt növekedő nagyobb mezők egyre több határrétegét
érik át. Az adott térben lévő határrétegek száma és részecskeáramlása meghatározza a mező
fejlődését is befolyásoló a feszültségét, és az anyag átáramlását, az anyagcseréjét.
Az író megkockáztatja, hogy bár széles sávban eltérhet a feszültség, de ez is egy arányossági
tényező, hasonlóan, mint a rétegáramlás. Ilyekkor a kisebb mezők hasonló kisebb mezők által
képzett spirál rétegekben valószínűen ugyanannyi mennyiségű, de gyengébben áramló, és
kisebb részecskéket tartalmazó spirálok idősíkjait érik át.
A mezők azonban a forgási tengelyük irányába is pulzáló mozgást végeznek, ezért a tömeg és
tehetetlenségtől függően hol az északi, hol a déli féltekével merülnek jobban a
tengelyirányban mellettük lévő nagyobb buborékmezőkbe. Amelyik mezőbe jobban
beleérnek, abban valószínűen több rétegáramlást kereszteznek, amely befolyásolja a töltési
szimmetriát, ezért a pólusok hol az egyik, hol a másik forgási töltési többlettel rendelkeznek,
amely miatt e ritmusnak megfelelően, az átáramlási irány és arány felcserélődik. A mezők
tengelyirányú pulzálása során, mindig előáll egy olyan tengelyirányú nyomásegyenlőség,
hogy a szimmetriapontnak a fő forgási síkon történő áthelyeződése esetén, a mező a jellemző

77

áramlási tehetetlensége után pólust cserél. E póluscsere pillanatában az egyenlítőnél záródó
töltésáramlás átmenetileg lecsökken, majd leáll. A tengelyirányú szimmetria ponton
áthaladás ideje alatt a neutrontöltések addig a mezőre szorított füzércsatornákkal elkerített
mezőlevelei a mezőbe visszakanyarodás helyett kinyílnak, és a tér neutrális réseit keresve a
szülő felé csápolnak. Ez az állapot, az adott mező lineáris fejlődését védő héjakat, mint a
káposzta a leveleit kinyitja, és a védettséget átmenetileg lecsökkenti. A korábbi fejezetben
már felvetésre került a hasonló térhelyzetkor a káposzta-saláta hasonlat. A védőhéjak
kinyílásával, a periódusváltás felé közeledő mezők addig lineáris fejlődést eredményező
anyagcseréje egyre jobban felgyorsul.
A térben áramló részecskék sokféle méretben és bonyolultságban áramlanak a mezők felé,
amelyeket eddig megszűrt ez a védőhéj. Korábban az egyenletes lineáris fejlődéskor a
nagyobbak részecskéket a külső határfelületek megszűrték, és összetettebbeket a héjak
részecskéi elterelték, vagy lebontották, csak kicsi részecskéket, (és azokat is csak már ismert
párokhoz kötve) engedték be a mezőbe. A mezőt körülölelő töltéscsatornák, füzérpályák,
védőhéjak felnyílásával a térben kavargó neutrális csápok – mint a saláták levelei, részecske
terelők - válogatás nélkül szinte mindenféle méretű részecskéket, információt beengednek,
beterelnek, a mező energiával feltelése, érési folyamattá gyorsul. A környezeti térből mostmár szabadabban beáramló nagyobb tömegű részecskemezők, sokkal bonyolultabb, és
összetettebb információval rendelkeznek, amely miatt nagyobb az egységnyi változtató
képességük, és nagyobb a fejlettségként ismert bonyolultságuk. Az ilyen alkalmakkor az
evolúcióként ismert keveredés és bonyolultságnövekedés nagyon felgyorsul, új variánsok,
mutációk keletkeznek, fejlődési ugrások és kihalások. A fajok alfajai keveredhetnek, egyes
variációk kezdetlegesebbekké válnak és visszafejlődnek, kihalnak, mások megokosodnak, az
adott körülményekhez jobban alkalmazkodnak, a változástól életképesebbé és mennyiségben
dominánssá válnak. A mező élete kiteljesül, felkészül az érésre, a termés és a mag, az utódok
szabadon engedésére. Ha nagyobb és drasztikusabb téresemény nem következik be, az
evolúció eddig hiányolt ugrásszerű lehetőségeit ilyenkor tetten érhetjük. Az átmenetinek
tekinthető időszak azonban véges időtartamra vonatkozik, de mielőtt végleg elmúlna, a
mutációs keveredési lehetőség egy még nagyobb nemlineáris lehetőséget kap a törzsfejlődés
újabb variációinak a kialakítására. Ez is könnyen megérthető folyamat, amelyet egy kicsit
későbben írunk le, mert az események, és a következmények, a már megismert lineáris
gondolkodás rendjébe így könnyebben illeszthetők majd be.
Az eseménysorozat, a pólusváltással együtt egy olyan folyamatot sejtet, amelyben nemcsak a
pólusváltási irány, hanem az idő is megfordul. Emlékezzünk a káposztára és a salátára. A bekövetkező
nagyobb események mezőket építettek fel, amelyek a megérés után összeesnek, a mezőket addig
felfújva tartó áramlás megszűnését követően a mező összeomlik, az anyagát visszaadja a
környezetnek, amely eddig táplálta, az anyagot kölcsönadta. A felfújt buborék szétfoszlik, az anyag a
környezetbe kerül, a korábbihoz hasonló állapotok ismétlődnek meg. De ez a megismétlődés, a
korábbi állapotok visszaállása, visszafejlődése nem teljes azonosságot eredményez, csak analógot.
Egyrészt, a korábbi változás következményei ott maradnak a térben, a környezetben okozott
változtatás maradandó emlékeiként, és az elhintett magok, a termés, folytatja a környezet elődök által
megkezdett átalakítását, átformálását. A környezet ezért a ciklusok elmúltával egyre másabb lesz,
folyamatosan átalakul. A bonyolultsága elsősorban a környezetnek növekszik, ez az, amely
evolúcióként állandósul. A mezők, és lények jönnek, mennek, az átalakító részecskék cserélődnek, a
környezetet átalakítják, de az átalakítást szervező, a működési törvények az állandó korszerűsítés
ellenére végtelenül konzervatívak, a fejlődést a stabilitásukkal szolgálják.

Az forgási (mágneses) tengelyeknél történő anyagcserét egy másik folyamat is segíti,
nevezetesen az, ha a két nagy buborékban nyomáskülönbözet van. Mivel az örvényes
mezőkben kialakuló töltésdifferencia miatt egy tengelyirányú áramlás is kialakul a pólusok
között, ez a beáramlás helyén gravitációs lendületösszegződést eredményez. Az így
felgyorsuló anyag nyomása lecsökken, és miközben lehűl, lehűti a beáramlási környezetet, a
pólus környékét. Az itt kialakuló nyomáscsökkenésnek más következménye is van. Mivel a
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nagyobb gravitációs mezők, belelógnak a két szomszédos buborékba, a beáramlási pólusba
(amely mindig északi) nemcsak a saját neutron részecskék szippantódnak be, hanem annak a
térnek a részecskéi is, amelyekbe a beáramlási pólus belenyúlik. Ha az északi buborékban
nagyobb volt a nyomás, ez esetben a mező az északi sarkon át folyamatosan anyagot
szivattyúz át a déli buborékba. Ha a nyomás a déli buborékban nagyobb, és ezzel éppen
akadályozza az átszivattyúzást, a nagyobb nyomás áttolja a szimmetriahéjon a szivattyúzó
mezőt. Ezzel a mező több részecskét juttat az alacsonyabb nyomású buborékba, amelyben
ezzel nő a változás és a térnyomás. Ez mindig visszatolja a mezőt a másik buborékba, és a
bolygónyi mezők tengelyirányú pulzációja így önszabályozóvá vált.
A 35. ábrán a tengelyirányú lengést biztosító önszabályozó mechanizmust mutatjuk be:
A közös felmenői határfelületektől, az átlagos saját fejlettségnek megfelelő rétegtől följebb
tartózkodó mező egyenlítői forgási, részecskeszórási szimmetriasíkja a kisebb nyomású
térrészbe kerül, amelybe így több részecskét szór, amellyel növeli az alacsonyabb nyomású
térben a változást. A változás növekedésével a térrész nyomása is nő, amely a mezőt mindig
visszatolja a pillanatnyilag alacsonyabb nyomású térrész, az átlagosabb és kevésbé gerjesztett
utódi réteg felé.
Kisebb térnyomású térrészbe jobban belenyúlik a mező, az ilyen térhelyzetkor e rétegben
megnő a neutronszórás és ezzel a rétegben, szervezetben az impulzus sűrűség. A
nyomásnövekedés, mint reakció, az örvényes mezőt a másik térbe kényszeríti.

35. ábra

Növekvő térnyomás áttolja a mezőt a másik, a saját fejlettségének megfelelő rétegébe

A folyamat azonos központtal rendelkező rétegek között is hasonlóan működik: Ez esetben is
megnövekszik a rétegváltozás és a rétegnyomás, amely a mezőt a közben alacsonyabb
nyomásúvá vált alsó térbe vissza, vagy továbbfejlődésre kényszeríti.

36. ábra:

A gerjesztéssel megnövekvő nagyobb rétegnyomás áttolja a mezőt a másik éppen alacsonyabb
nyomású rétegbe

A rétegnyomás eltéréseit az örvényes mezők tehát a tengelyirányú áramlással és a mezőn
átengedett, átszivattyúzott töltés átáramlással egyenlítik ki. A folyamat egy másik
alacsonyabb energiaszinten hasonló eredményre vezet, amely megerősíti, hogy a térben lévő
szerveződés az élő rendszerekkel analóg, azokkal megegyező mechanizmusokat használ kicsi
energiaszinteken is.
A tengelyirányú mozgási mechanizmust kiegészítő ferde keringési sík miatti függőleges
mozgás és ennek következményei: (Az emelés és a süllyesztés). Az alábbi ábrán bemutatott
éves periódusban ismétlődő esemény, a Föld Nap körüli keringése során, a Nap

79

részecskeszórási (forgási) síkjához, az időspiráljához képest ferde és S alakú keringési síkot
eredményező önszabályozó mechanizmust mutat be. Az eseményt, a 48. ábránál
megerősítjük. A süllyesztő és emelőerő a Napfordulóknál erősebben jelentkezik, ezért a
keringési ellipszissíkja valójában S alakban görbül a keringési végpontok felé.
Süllyesztő és forgató erő is érvényesül

37. ábra

Emelő erő is érvényesül
A valódi keringési ellipszis síkja szöget zár be a Nap részecskeszórási idősíkjával.

A 38. Ábrán, egy térszimmetrikus rétegeken átérő fehérjét mutatunk be, amelynek a
funkciója a bolygónyi mezőkkel analóg.
A 38. Ábrán megerősítjük a feltételezést,
amely a fehérjék anyagszállító funkcióját
stilizáltan mutatja be:

A Moetrius által rajzolt áramlási rendszer egy jellemző
változata, amely mellett egy fehérje funkcionális
működése került bemutatásra. A könyv végén ennek egy
gabonakör változata is megtekinthető, amely általunk
nem ismert, de segítőkész lények ismeretet adó üzenetét
tartalmazza.
Az sejt és a fehérjeszállító ábrákat biológiai és orvosi alapkönyvekből, enciklopédiákból másoltuk.
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13. fejezet:

Az anyagi tulajdonságokat meghatározó törvényszerűségek.

Az anyagot tartalmazó mezők tehát nagyon sokféle energiaszintet képviselhetnek, a
tulajdonsági eredőjük azonban bármely szinten analóg lehet. A dominancia csak egymáshoz
viszonyított hatáserősségi különbözetet jelenít meg, amely az energiaszint eltéréseként is
értelmezhető. Az energiaszint alapján két lényegesen más nagyságrendet képviselő csoportba
sorolhatjuk az energiaként ismert anyagot, a változtató képesség nagyságrendje szerint. Ez
lehet kicsi, alacsony energiaszintű, amely mikro-méretű egységekben és arányos
szerkezetekben jelenik meg, amelynek a frekvenciája magas, de az egységnyi tömegmérete
még nem jelentős. Ha e definíció alapjaként egy tetszőleges érzékelési szintet határozunk
meg, akkor e csoportot nevesítsük az érzékelési lehetőségünk alatti, kis energiaszintű
részecskék csoportjának, az információ jellegű energiaszint változtató-képesség
megnyilvánulásának.
Az ilyen alacsony energiaszintű részecskék frekvenciája magas, a tömegük kicsi és a terjedési
sebességük többnyire a fénysebesség feletti tartományban keresendő.
Az eszközök nélkül érzékelhető anyag és energia tartományát nevezzük a normál kölcsönható
képességű tartománynak, amely csak szubjektív elkülönítés. Ez az energiaszint, a kozmikus
frekvencia alatti és a már ismert energiatartományok, változtató-képességét képviseli, az
egészen ritka, de nagyenergiájú változtatásokig.
A változtató képességnek van olyan felső tartománya is, amely a hatalmas anyagtömegbe
épült mezők energiaszintjének tekinthető, amelyek változtató képessége sok nagyságrenddel a
mindennapjainkban ható energiaszint fölött található.
A valóságban ma nem tudjuk a hatáserősségük alapján az anyag tulajdonságait meghatározni,
az azonosságokat és az eltéréseket más oldalról kell megközelíteni.
Mint később látni fogjuk, a hatáserősség, az állapot egy tulajdonsági eredőt is jelent, tehát
egy-egy mező fejlettsége, kora, tömege, állapota, távolsága a rendszer közepétől, a rendszeren
belüli elfoglalt helyzete hierarchikus állapotot és ezzel némiképpen összefüggő
tulajdonságokat határoz meg, amely az egymással arányos, analóg szerkezetű mezőknél
állapot és tulajdonság analógiát is eredményez.
Ha a tulajdonság azonosság és eltérés szerint akarjuk osztályozni az anyagot, már lényegesen
könnyebb dolgunk van. Valamennyi energiaszintű anyagnak azonos és eltérő tulajdonságok
kölcsönöznek azonosságot vagy egyéniséget. Az azonosságról, már ismerjük, hogy
kapcsolóerőként működik, és annál erősebb, minél erősebb a térbeli azonosság. Ez nemcsak a
statikus tulajdonságok, dimenziók azonosságát feltételezi, hanem a dinamikus jellemzők
érték, funkció és hatáseredő szerinti azonosságát is. A dinamikus jellemzők általában
mozgáshoz, áramláshoz, helyváltozáshoz kötődnek, amelyek sebessége, gyorsulása, iránya és
összetett tendenciája is tulajdonság jellemző. Minél összetettebb, bonyolultabb, ha úgy tetszik
fejlettebb az anyag, azaz minél több lokális rendszerből tevődik össze, annál több változtató
képességgel hathat a környezetében lévő más hasonló részecskékre.
Mivel az egyedülálló anyag, kölcsönhatás és módosítás nélkül nem észlelhető, nem
értékelhető, a legkönnyebb tulajdonságjellemzők talán viszonynak nevezhető kölcsönhatás,
módosító képesség észleléséből fakadnak. Az azonos dolgokat azonos állapotváltozás felé
módosító hatások nemcsak összetett tulajdonságként, hanem információként is értékelhetők.
Az információt mindig két vagy több mező, egymásra kifejtett hatása, változtató képessége, a
viszonyuk megváltozása jellemzi. Az energiaváltozás ehhez hasonló, de az értékrendje a hatás
irányultsága miatt mégis jelentés megkülönböztető. Általában elmondható, hogy a domináns
hat a kisebb energiaszintűre, de ez nem axióma, mert az arányok szerint viszonthatás is
észlelhető.
A hatáskövetkezmény kialakulása erősen függ a hatott mező állapotától, annak az anyagi,
érzelmi stabilitásától, azaz a különböző energiaszintű harmóniájától, amelyet szimmetriaként
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is beazonosíthatunk. Nagyon nagy változtató képességű mezők, bármikor kerülhetnek olyan
állapotba, hogy valamelyik energiaszinten a szimmetriájuk megromlik, és ezzel instabillá
válhatnak. Néha egészen kicsi hatás, változtató képesség elég ahhoz, hogy az eltolódott
szimmetriát a tűrőképesség határáig feszítse, és ezzel egy sokkal nagyobb változtató
képességű rendszer harmóniájának az elrontásával a rendszer rendezettségét elrontsa és az
összeomlását kiváltsa.
Az információs rendszer egyik erőssége, az arányosság és a megismerhető jelentéstartalom, a
hatásazonosságban felismerhető változtatási azonosság. Ha a viszony arányos változása felől
közelítjük meg a kölcsönhatások lehetséges eredőit, megerősödik a periodikus rendszerben
felismert fejlődési állapotok, szimmetria fokozatok térszimmetriától való eltérése és az ilyen
állapot, változtatást eredményező hatóképessége, a mezők relatív viszonya a rendszerben
hasonló energiaszintű, fejlettségű, de eltérő tulajdonságú mezőihez. A kialakult
térhelyzeteket, mint változtató képességgel rendelkező térállapotokat abban tudjuk a
legjobban megkülönböztetni, hogy a térállapot valamihez képest, egy másik mezőhöz,
térállapothoz képest hogyan változik, milyen reakciót vált ki, hogyan módosul.
Egy stabil kiinduló pontnak tekinthető térállapot, a mindenhol tetten érhető szimmetria
igénye. Úgy tűnik, hogy a bármilyen térállapotot a legkönnyebben azzal lehet jellemezni,
hogy milyen bonyolult térállapottal, és azon belül milyen térszimmetriával rendelkezik. Ha az
ilyen térállapotot, lokális mezőrész helyzetét egy másik mezőrészhez, térállapothoz
viszonyítjuk, akkor egy relatív módosító értékhez jutunk, amely nem csak az egyik mező,
hanem mindkettő lokális rendszer pillanatnyi irányától és változási tendenciájától is függ.
A változtató képességgel rendelkező lokális mezőrész hatást, tulajdonságot módosító
lehetősége nagyon szubjektív. Ez a kölcsönhatott mezőtől is függ. Lehetséges olyan helyzet,
hogy a változtatást egyszerűen nem érzékeli, pontosabban nem vesz róla tudomást. A mezők
változása sokféle frekvencián okozhat kölcsönhatási provokációt a környezetre, de a
környezeti szereplőknek megvan a lehetőségük, hogy ezeket eltérően, szubjektívan vegyék
figyelembe. Egy részecskemező, akár azt is megteheti, hogy nem vesz a változásról tudomást,
figyelmen kívül hagyja, az észlelési lehetőséget, a változtatást okozó frekvenciatartományról
elhangolja. Természetesen ez csak bizonyos tartományi határok között tehető meg,
lényegesen nagy energiakülönbségek esetén nem lehetséges. A közel azonos frekvencián és
tömegértékben, tér és időazonosság esetén keletkező változás kölcsönható-képes. Úgy tűnik,
hogy a változtató képesség akkor jelenik meg a legmarkánsabban, ha a viszony a nagyobb
szimmetria, a jó, vagy attól eltérő irányba, a rossz felé hat. Tehát a szubjektív lehetőségű
változtató képesség elsősorban akkor működik, ha térfeszültség növekedést, vagy csökkenést
eredményez. A szimmetria csökkenése feszültség növelő, bármilyen térállapotban és
energiaszinten áll a két kölcsönható mező. Ha a mezők egymásra hatásaként a szimmetria
növekszik, a feszültség csökken. Tehát az egyik legnagyobb tulajdonság módosító, a kialakult
állapot változása a szimmetria növelése, vagy csökkenése felé. Nézzük meg, hogy mi is az a
szimmetria, miért olyan fontos térszervező erő?
A szimmetria olyan ellenkező előjelű, fizikai erő és lendület-párok, részecskék, hatások,
ellentétes irányultságú információk egymással patthelyzetet eredményező szembenállása,
amelykor nagyfokú egyensúly áll elő a lehetséges eltérő tulajdonságokban. Ez érdekes módon
pont a tulajdonság redukció, azaz olyan térállapot, aminek csak egy jelentése van, ami
paradox módon egy egydimenziós, vagy lokális térállapotra az, hogy az adott helyszínen az
érvényesülő erők között egyenlőség van. A tér adott pontjának a stabilitását nem a pont
energiaszintje határozza meg, hanem a pontra ható erők, hatások egyensúlya vagy ennek a
hiánya. Az ilyen térpozíción valójában nincs jellemzőkkel, tulajdonságokkal meghatározható
anyag, bár a térrésznek, lehet nyomása, hőmérséklete és az energiaszintje is jelentős, de mivel
szimmetriában van, az változatlan. A csillagközi térben ezt az elvileg izotróp egyensúlyként
ismerjük, amelyről már tudjuk, hogy a látszólag semmi magas energiaszintet, energianyomást
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és változtató képességet tartalmaz. Ha egy ilyen pontos térszimmetriában álló rendszer
valamelyik egyensúlyt eredményező összetevőjét, megváltoztatjuk, a lokális tér
tulajdonságokkal meghatározható változó állapotba kerül. Az állapotváltozás, különbözet
kialakulását igényli, bármelyik lehetséges szimmetria-párban. Ha a különbözet kialakul,
azonnal változás és kiegyenlítődés kezdődik, az addig nem érzékelt energianyomás működni
kezd, változtatást eredményez. A tulajdonságoknak tehát, azokat az egyenlőtlen értékkel
rendelkező összetevőket, hatás-párokat nevezzük, amelyek eredője a közös támadáspontban
nem nulla. Az életet, amely maga a változás, a lokális mezőrész lehető legnagyobb
szimmetriával rendelkező olyan állapotának kell tekintenünk, amelyben állandóan jelen van
és érvényesül egy tűrhető értékű folyamatosan változó értékű aszimmetria. A végtelen és
pontos szimmetriában álló térrészben életfunkció nem észlelhető, mert változás is csak
aszimmetria esetén történhet. Az életet éppen e tulajdonságok megléte és átalakulása teszi
észlelhetővé. A túl nagy szimmetriába kerülő térrész változása leáll, a meglévő energia a
nyugalom tengerébe merevedik. A változó mezők között ilyen látszólagos nyugalom tengere
hullámzik, amelynek a hullámzását csak a felbontóképességünk határai miatt nem észleljük.
Észleljük viszont e hullámzás megerősödő, és hozzánk elérő következményeit, amelyek a
jelenünk felszínét változtatva formálják a jövőt.
Ha valamelyik tulajdonságból több vagy kevesebb van, az aszimmetrikussá teszi a
térszerkezetet, tulajdonságok jelennek meg, egyéniség alakul ki, amelyről tudjuk, hogy
titokban a hiányai kiegészítésére vágyik, titkon a nagyobb összetettség és a nagyobb
szimmetria felé akar változni. Ez azonban nem minden mezőre igaz, mert az egyéniséget
eredményező hiány vagy többlet, vonzó vagy taszító tulajdonság különbözőséget alakít ki. Az
egyéniséget a domborító többlete emeli ki az átlag óceánjából, amely látható hullámmá emeli.
A látszó többlet vonzza az ilyen hiánnyal rendelkezőket, amely csodálatot és nagyobb
egységben javuló szimmetriát, csoportba kapcsolódást, szerveződést vált ki. A neutrális
eredőjű szimmetrikusok, általában nem rendelkeznek azzal a többlettel, amely a hiánnyal
rendelkezőket csábítaná, a többlet nélkül a kiegyenlítődés lehetősége is elvész. A neutralitás,
csak tompítja, csökkenti az ellentétet, valójában tartósan és sokat adni a hiánnyal
rendelkezőknek ritkán és keveset tud. Ez az a természeti törvény, amelyért az élet hullámzása
fennmaradt, amely a látható tulajdonsággal, egyéniséggel rendelkező mezők felé vonzalmat
épít, nagyobb tömegbe szervezi az anyagot.
Ha a kialakult állapot, a hatás tartóssága, vagy változása felől közelítjük meg a
változatlanságot eredményező szimmetriát, a végtelen harmónia és bölcsesség lehetőségét,
látnunk kell, hogy a világ és az anyag, az élet fejlődése bizonytalan. A rendszer
mikrokozmoszba szorult részecskéi a nagyobb szabadság és egyéniség lehetőség felé, a
makrokozmosz szabadságára vágynak, a szabad térben állandó változásra kényszerített
részecskék többsége, a végtelen tartós állapot, az örök élet és a változatlanság felé, azaz a
nagyobb térszimmetria felé halad, és a változás mezőinek a mélyébe vágyik. A fejlődés, a
változás, a megosztott Univerzumban mindkét irányba állandóan és újra megnyíló lehetőség,
és ez a lehetőség ütközik a ma, a jelen felszínén.
Tehát az életre és a változó anyagra jellemző tulajdonságok az egyensúlyban lévő
erőtényezők eltéréseinél keresendők. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a végtelen
szimmetriába kerülő térrész, vagy anyag nem élő. Csak nem gyakorolja az élettevékenységgel
járó változást, nem engedi meg magának a gyarlóságnak tekintett tulajdonságok meglétét, a
szimmetria torzulását. Az ilyen lény, ha kialakul, azaz eléri a tökéletességet, legfeljebb csak
az emlékeiben és a gondolataiban élhet, követhet el aszimmetriához vezető gondolatjátékot.
Megismertük, hogy a változóképes anyag, a szimmetria felé halad, célja van. Azt is
megértettük, hogy a részecskék, képesek e célokért együttműködni, a cél érdekében önként
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elfogadott szabályokat betartani. Képzeljük el, hogy a változó anyag egyes részecskéinek a
célja, a mind nagyobb tökéletesség, a teljes szimmetriába, és harmóniába kerülés. Ezt akár
Istenné válásnak, vagy ilyen vágy kialakulásának is tekinthetjük. Ha valahol kialakul egy
ilyen térrész, nagyon nagy harmóniába került anyag, annak a részecskéi csak nagyon nagy
sűrűségben szimmetrikusan egymásban lévő életbuborékokból lehet. Ha végtelen nagy
energia befektetés árán, minden buborék egy közös szimmetriába, a többiekkel egy térbe
kerül, egy végtelen tömörségű, nagyon kis térrészre lokalizálódó időben és tulajdonságaiban
nem változó életmezőt, anyagot kell eredményül kapnunk. Az ilyen térállapothoz hasonló,
alacsonyabb nyomáson kialakuló gyémánt, a magasabb nyomáson kialakuló neutronkristály,
és a még magasabb nyomáson kialakulható Isteni anyag, nevezzük térkristálynak. Látjuk,
hogy az Univerzumban az anyag sokszor eljuthat az első és a második tökéletességhez,
amelyek alatt szépszámmal vannak kisebb tökéletességű állapotokkal járó, általunk asztrál
életként ismert életciklusok.
A harmadik fejlődési állapot elérésének, a tökéletessé és a halhatatlanná válásnak akár
magasabb fokai is lehetségesek, de ez magasabb tudatot bölcsebb és többre hatóbb, egyre
Istenszerű lények kifejlődését eredményezi. Az ilyen mezőkbe besűrűsödő anyag, a minden,
maga az Isten, a tér, a lét és az idő.
Az ilyen lény még gondolatban sem vétkezhet, mert ettől változás indul be, a térrész
aszimmetrikussá válhat és felrobbanhat. Ha ilyen esemény megtörténhet, a lénybe
szerveződött, és együtt a tökéletességet elérő részecskéi szétszóródhatnak. A szerteszét repülő
részecskék maradványai, csak a korábbi összetett kollektív tudásuk maradékait őrizhetik
emlékként, illetve azokat a szabályokat, amelyek lehetővé tehetik az információs töredékek, a
résztudások, az egyéni információk ismételt kollektív tudatba összesítését, a korábbi
térállapot, a tökéletesség megismételhető elérését.
Ha egy bűnös gondolatsor miatt a szimmetria, a harmonikus lény aszimmetrikussá válik, a
részecskéi egy ősrobbanásszerű hevességgel szétszóródhatnak, és szétszórhatják az
információt, a tudás részecskéit, a részecskékben maradt ismeret morzsáit.
Ha a korábbi állapot, a többi részecske és a másság elfogadása, a végtelen nagy közösségbe épült
társadalmi tudás birtoklása, a részecskéknek kellemes, a nagy közösségben önként vállalt
egyenlősdi pozitív érzést keltő térállapot volt, akkor a szétszóródó és élőnek tekinthető
intelligens részecskék minden vágya és célja az újraegyesülés, az ismételt nyugalom, a béke
megszerzése, az önkéntes társulásba adott egyéni tudás kollektív egészbe, mindenható
mezőbe építése. Ha az ilyen tudás, a részecskék egy tömegbe épülése nem képezi a tér és az
idő egészét, hanem egy létező elkülönült térben és létező időben lokalizálódik, máris van
tulajdonsága és mássága. Ott a tér nem üres, kemény, szilárd, nagy tudású, amely éppen az
ellentéte a körülötte kiürült térnek. Az ilyen mezőben az unalom honol, a tér, az idő és a
változás szabadsága nem, vagy csak gondolatban adatik meg. Ha az intelligens részecskék
egy idő után unják a tökéletességet, a változatlanságot, gondolatban változni akarnak,
egyéniségre vágyhatnak, ez megbonthatja és megoszthatja a végtelen közösséget. Ennek
bizony, nagy Bumm lehet a vége, amely elvezethet a jelenlegi világunk és térállapotunk
kialakulásához. Hogy szinte minden megtörténhet, azt már megértettük, Még az is, aminek
nagyon kicsi a valószínsége. Hogy mi történt a kezdetben, azt a Tisztelt olvasó maga döntse
el. Moetrius csak a részecskéi egyéni súgására épített, amelyek a tudatát kollektív
gondolatként, e könyvekbe szervezett tudásként motiválták.
A jelenben állandó változás folyik, a múlt és a jövő kiismerhetetlen lehetősége egy valós
megismerhető jelenhez vezetett. A kiismerhetetlent kutatjuk, de nem kell az időben végtelen
határokat fürkésznünk ahhoz, hogy a holnaphoz szükséges ismereteket megkapjuk. Az
emberek egy része a múltra, más részük a jövőre kíváncsi, míg jelentős tábor csak a mának él,
a létezést élvezi. Moetrius a jövőt firtatók táborába tartozik, akit a kezdetnél most jobban
érdekelnek a kialakult térállapotok változási lehetőségei, a közelebbi és távolabbi jövő
várható eseményei.
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A jelen történéseket pedig Univerzális szabályok befolyásolják, amelyekből kezdjük érteni a
periodikus ismétlődések szabályait. Az író, a következő fejezetekben ezeket fogja kifejteni, de
nem tartja szükségesnek, hogy mindenki megértse és megismerje a jövőben rá váró
eseményeket, és a jövőjét meghatározó körülmények változását. Ez miatt arra kéri az
előbbieket megértő, de csak anyagban, matériában, vagyonban, fizikai javakban
felhalmozásban gondolkodni tudókat, hogy ha félnek az életcéljaik, mozgatórugóik
értelemvesztésétől, a következő fejezeteket ne olvassák el.

14. fejezet:

Új anyagszerveződési térkép, új Mengyelejev táblázat.

A változtató képességnek, az energiának sokféle tulajdonságait ismertük meg, amelyek egy
összetett Világegyetemet rajzolt körénk, amely kollektív és összetett teljes információnak is
tekinthető. Megismertük, hogy a teljes információt, az egészt, nem érthetjük meg, ezért
szűkíteni kezdtük az információs tömeget, lokalizált terekre, mezőkre, az ismeret felrajzolható
körét egyre kisebb egységekre bontottuk le. Az emberi tudásvágy igyekezett elkülöníteni az
egyéni jellegzetességeket, megérteni a részleteket. És ebből összerakni a nagy egészt. Az
Ókori világ gondolkodói, még értették az egész és a rész közti különbséget, és miközben
kutatták a részeket, azt mindig az egész részeként kezelték, azt egyben is szemlélték.
A mai ismeretünk a részletekről nagyon kiszélesedett, a tudomány bonyolult lett, a
részletekből olyan sokat felfedett, hogy a tudás fejlődése ellenére az egész megértésétől egyre
távolabbra került.
Az anyag és életszerveződés, egy végtelen fraktálrendszer, amely sokféle méretben és
változatban mutatja az analóg törvényszerűségeket, de e változatok részleteinek az egyre
nagyobb felbontású vizsgálata nem az egész, hanem csak a részletek jobb ismeréséhez vezet.
A tudomány szétbontódott ágai az egésztől a részletek irányába vezetnek, a mai
rendszerükben alkalmatlan arra, hogy a keresett egészet megismerje, megértse, a részletek
kutatását az egységes szemlélet szolgálatába állítsa. A kutatási célokat, mélységek
részleteinek a feltárását a jelen kor tudósai jól művelik. Az Ő feladatuk valóban a részletek
pontos feltárása, de valami lényeges és fontos elveszett. Hiányolt a karmester, akinek a
feladatat a felismert részletek harmóniába hangolása. Az egész kutatása, a részletinformációk
összerakása, a tér és az élet megértése nem részleteket kellő pontossággal egymás mellé
illesztők feladata. A tudományos gondolkodás, aprólékos, precíz, pontról pontra, bizonyításról
bizonyításra halad, amely a részletek megismerési vágya esetén így helyes. Az anyag és az
élet azonban nem lineárisan is szerveződik, azaz a pontról pontra haladás, csak a töretlen és
lineáris szerveződésű tér megismerésében segít. A térben lévő rendszer azonban nem csak
Darwin elképzelései szerinti lassú evolúcióban fejlődik, hanem különböző hevességű, nem
lineáris fejlődési időszakokat eredményező makroevolúciós folyamatokban is.
A csak lineárisan és csak a részletek felé haladó, a csak így hozzáálló kutató el fog akadni, és
elveszhet a részletek végtelen útvesztőiben. A másképpen gondolkodók kirekesztésre
kerültek, ezért a csak lineáris lépésekben haladni képes kutatók szekere elakadt a hiányzó
lépcsőknél, a fejlődés nemlineáris téreseményeinek a hiányzó láncszemeinél.
A társadalmi szerveződésünk a részletek felé halad, az egész megismerésétől, a lehetséges
közös rendszerbe szerveződéstől távolodni kezdett. Túlértékelődött a részletek feltárásának és
működésének a fontossága, amely az egész közös működési egységbe szervezésének, az
együttműködés csökkenéséhez, a káosz növekedéséhez vezetett. A világunk társadalmi
szerveződése a szétesés felé halad, a részletek túlbecsült fontossága felé, a közös harmónia
csökkenése felé.
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David Suzuki a Szent harmónia című könyvében remekül felismerte a harmónia szükségességét,
amelynek a változása a világ megnyugvásához vezet. A Wagneri ritmus felerősödése, dinamikus
változást hozott a nagy harmóniába, amely a Georswin városi tumultusba csilingelő díszharmóniája
felé vezetett. Ma a kemény rock vad ritmusai tükrözik a világunk díszharmónia felé fejlődését, az
életterünk zűrzavarát, amelyben a Szent Harmónia elveszett. A harmónia maga a lélek, és a világunk
lélektelenné vált, a feszültséget oldó lágy dallam kemény megkeményedett, disszonáns feszültséget
fejlesztő ritmusra váltott. Bár a feszültség növekedését a környező tér ritmusának az időbeli
növekedése gerjeszti, ez az, amely a Földünk és a rajta élők bioritmusát a gyorsulás és ezzel a nagyobb
káosz felé módosítja. Gaia bioritmusa változik, néha a gyorsuló környezeti események miatt szapora
pulzusra kényszerül. Ilyenkor vad reakciókra, nagy változásokra kerül sor, máskor az elcsituló
események, a változás lecsendesedése után pihentető álomra szenderül. A fejlődés harmóniája a
végtelen felgyorsulások nagy életvihart kavaró eseményeinek a lecsendesedése után ismét lágy
hullámzássá csendesül, a nemlineáris események káoszát, a harmónia békés hullámzása követi.

A megszerzett ismeretek feltárt részleteinek, az eredmények kiértékelésébe, a térben és időben
szabadabban, a másképpen gondolkodókat, is be kell vonni. A lineáris evolúció nem örökké
tartó fejlődés. A fejlődésnek ritmusa és tétje van, amely kockázatot is rejt, amelyben a
környezet ritmusától elmaradó mező és lényei alkalmazkodását, a lemaradó fejlődés
ellehetetlenítheti. A változó környezetben történő megmaradás egy elvárt fejlődést tértelez fel,
amelykor egy-egy lokális mező és annak lakói a környezettel harmóniában álló megújulás
lehetőségét eredményesen megőrzik. A tudománytól elvárt az elől járás, a fejlődési célok és
lehetőségek feltárása és megmutatása. Ha egy társadalom, egy lokális rendszer, vagy nagyobb
mező, a környezet által igényelt harmóniából kilóg, a fejlődés a lehetőségből kényszerré válik.
Ma ez a kényszer bekövetkezett. A tudásunk fejlődése elmaradt a szükségestől, a tudomány
egyes területein a tudás konzerválódása a fejlődés leállásához vezetett. A fizikai
tudománycsoport köré szerveződő ágak fejlődése lelassult, a lineáris haladás szekere
megfeneklett a nemlineáris differenciáltság általa áthidalhatatlan dimenzióban.
A tudomány váraiból kirekesztetteket, a nemlineáris eseményeket - azok megtörténte szerint megérzőket, megértőket, a nagyobb egységekben történt eseményeket és új összefüggésekben
is megértőket, a másképpen gondolkodókat is be kell vonni, a kutatásokba. A célokat közösen
kell kijelölni és elvégezni, az eredményeket együtt kell kiértékelni. A térérzésben gondolkodó
képességű felismerés, nagy léptekkel, de sok hibával halad, több tévedési lehetőséget
tartalmazhat, önmagában túl sokszor vezethet zsákutcához. A helyes arány, a jó harmónia
tehát a tér szerveződéséből megismert szabályok feltárása, alkalmazás, amelyek
évmilliárdokra lehetővé teszik a társas együttlét kialakulását és megmaradását, az egyéni
tulajdonságok és a másság elfogadását.
A tudományos kutatás akkor jár a helyes vágányban, ha a felépített fellegvárait nyitottá,
továbbépíthetővé teszi, és a bezártságból és önmaga elszigeteléséből nyit a külvilág felé. Ha
Isten, a végtelen tudás részecskéi szétszóródtak, nincs kiváltságos elme, amely minden
részletével rendelkezik. A tudásunk, csak együtt, ha kollektív tudásként érvényesül lesz többé,
adódhat össze igazi tudás várba, az élet és az öröklét evolúciót megőrző forrásába, amelyből
minden ember meríthet, vagy hozzáteheti az általa birtokolt részletek szilánkjait.
Az egészet egyre kisebb részletekre bontó ember, felismerte, hogy a tulajdonságokat az
azonosságok és az eltérések környékén kell keresnie. Ehhez olyan szabályokat kellett
felállítania, amelyek meghatározták az azonosság és eltérés tűréseit, és a jellemzők
modulszerű csoportosítását is lehetővé tették. Kiderült, hogy a tulajdonságok önmagukban
nem értékelhetők, csak társas viszonyban, valamihez képest okozott hatásban, változtató
képességben. Elkezdődött az anyag modulos és viszonyos megközelítése, amelyeknél a
feltárás célja az azonos tulajdonságú modulok beazonosítása, és az egymásra kifejtett
hatóképességük következményének a megértése. Az elődeink által feltárt anyagi
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tulajdonságok, kellő tűréssel csoportosíthatóvá váltak, táblázatba emeltük őket, megismertük
a modulok jellemző tulajdonságait és egymásra hatásait. Egy idő után megértettük e
kölcsönhatásrendszer alapvető összefüggéseit, kezdődött kirajzolódni a részekből egy egész.
Sok szorgalmas hangya illesztette össze e rendszert, míg végül Mengyelejev megoldása
általánosan elfogadott lett, megértettük az anyag összetétel törvényszerűségeit, és Niels Bohr
által felismert felépítési elvet. Az evolúció, a kialakult tudás azonban továbblép, és nem ismer
korlátokat, tartósan nem tűri a hibás axiómákat, a paradoxonok ellentmondásait, csak az adott
időben és körülmények között kialakult, éppen piacképes, legfejlettebb megoldásokat. A tér
és a környezet változik, az ismeretanyag nő, a korlátok és az axiómák időnként megdőlnek, a
paradoxonok ellentmondásai feloldódnak. A valóság változása minden korláton áttör, amely
miatt az axiómákat is időnként korszerűsíteni, vagy ki kell cserélni.
Az Aspektus című könyvek olvasói, már kezdik érteni az újabb összefüggéseket, amelyek a
jelenlegi tudásunkra épülő, de átértékelt, a tér és anyagszerveződésének a mai kor
szubjektivitása alapján megközelített, megértett törvényszerűségei. Senki nem mondhatja
hogy az eredménye és a tudása végleges, csak örülhet annak, ha az eredménye időtálló. Mint
minden, a tudás és az ismeret is fejlődik. Az új ismeretanyag lehetővé teszi az
anyagszerveződés téridőbeli változásának a megismerését, a Mengyelejev táblázat
módosítását, az anyagi tulajdonságok egymásra gyakorolt hatásainak új összefüggésű
bemutatását és magyarázatát.
Moetrius, az Aspektus 4. Könyvében, A gravitáció és az idő törvényei, című munkában
bemutatott egy újféle besorolást, amely az anyagi tulajdonságok megértését könnyebbé teszik.
Most megismételjük az ábrát, sőt tovább korszerűsítjük, amely segítheti a Világegyetem
fejlődésének, az anyag és élet haladási irányának, a történési rendjének a megértését.
Az anyag felépülése apró lépésekből álló fejlődési folyamat, amely nemcsak foton, elektron
vagy neutron méretekben (egységekben) történik, hanem kisebb nagyobb lépésekben is. A
fejlődés lehet folyamatos, lineáris a neutrinóknál sok hatvánnyal kisebb részecskék
folyamatos halmozódása, és sokkal nagyobb egységekben, ugrásszerű változást, keveredést
okozó nemlineáris eseményrendben is felépülhet.
A tömeg és az információ halmozódása, így a tudás halmozódása is analóg az anyag
változásával. Bár az információs energiaszint sokkal kisebb egységekből szerveződő
változtató képességű tartományt ölel át, az energia minden szinten sokféle méretben és
időritmusban változhat.
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Egy élő rendszer részei vagyunk, amely szerveződési piramist képez.
39. ábra:

Neutrinók, stb. egyre kisebb tömegszámú,
lendületesebb energiaszinten álló semleges és
magas áthatoló képességű részecskék

17-es csoport, Halogének: 1
elektron hiány: fluor, klór, bróm,
jód, asztácium,

18. Csoport, nemesgázok, kémiailag
semleges, zárt elektronhéjú elemek.
hélium, neon argon, kripton, xenon, radon
hidrogén

16-os csoport: 2 elektron hiány:
oxigén, kén, szelén, tellúr,
polónium,

1-es csoport: Alkáliföldfémek: 1
elektron többlet. lítium, nátrium, kálium,
rubídium, cézium, francium,

15-ös csoport: nitrogén,
foszfor, arzén, antimon,
bizmut

2-es csoport két elektron többlet:
berillium, magnézium, kalcium,
stroncium, bárium, rádium

A neutronvonal, stabil,
nem vagy csak nagyon
kicsit forgó eredőjű
mezők világa,
valamennyi
periódusban
megtalálható

A periódusos rendszer:
2-es periódus,
3-as periódus,
4-es periódus,
5-ös periódus
6-os periódus,
7-es periódus
a molekuláris szint kezdete

Elektronhiányos pozitív, balra forgó, a
térben táguló, melegfúziós elemek, és
vegyületek, molekulák és fehérje alapú
lények.

Elektron többlettel rendelkező jobbra forgó elemek és a
téridőben összehúzódott, hidegfúziós vegyületek,
hatóanyagok, fehérje alapú molekuláris lények

Gyors és radikális neuronok időtengelye

Az elemi és anyagi evolúció iránya, az anyag és életszerveződési piramis,
Isten Homokórája!
A piramis, jól mutatja be az anyagi tulajdonságok egymáshoz viszonyított helyzetét, és a
kölcsönhatás ettől függő reakcióinak a lehetőségeit, de nem mutatja helyesen az arányokat, és
nem mutatja az anyagfejlődés ezzel éppen inverz lehetőségét. A hidrogén, mint a
leggyakoribb, már atomi energiaszintet, tömegszámot elérő szervezettség, éppen fordítva
kívül, (a rajzon alul van) és az életpiramis, a szervezettség valamilyen atomi szinten működő
alapját jelenti. A nagyobb tömegsűrűségű, magasabb változás sűrűségű ebben fejlettebb
anyagok a piramis csúcsa felé találhatók, és miközben egyre kevesebben vannak, egyre
nagyobb tömeget tartalmaznak a szervezetükön belül.
Most rendezzük át egy kicsit a bemutatott piramist egy térbeli alakzattá, fordítsuk meg a
homokórát, hogy mi kerekedik ki belőle. Ha egy gömbként ábrázoljuk, amelyben a mezőkre
jellemző gömbszimmetria mellett tengelyszimmetria is kialakult, akkor a tengely mentén
felvett neutrális (szimmetrikus) semleges elemsor egy neutrális gázokból álló időtengelyt
alkot. E tengely (és a gömbcikk is) a mező belseje felé, és kifelé, a felszín feletti külső rétegek
felé is folytatódik. Tehát a térszimmetria bármilyen nyomású és hőmérsékletű viszonyok
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között maradandóan kialakulhat. A nagy nyomáson a részecskék lendületének a közös
tömegbe kényszerítésével, is kialakulhat, míg a mezők felszíne feletti rétegekben, a szabadabb
buborékok egymással szimmetriában álló felületei között szabadabb áramlási térhelyzet
keletkezik.
40. ábra: A gömbszerű térszerkezetbe, kúpba helyezett evolúciós rendszer:
A tengelyszimmetria a 18-as csoportbeli, semleges, zárt elektronhéjú neutron gázok lehetősége,
amelyek energiasűrűsége a mezők tömegközpontja felé lévő rétegekben növekszik
Felmenői rokon Csillagsík
Szimmetria sík másik felmenői rokon csillagsík
Halogének elektron hiány

Alkálifémek elektron többlet

17-es csoport, 1 elektron hiány:
fluor,
klór,
bróm,
jód,
asztácium,
16-os csoport: 2 elektron hiány:
oxigén,
kén,
szelén,
tellúr,
polónium,
A mellette lévő 15-ös csoport:
periódusai: nitrogén, foszfor,
arzén, antimon, bizmut

H
He
Neo
Ar
Kr
Xe
Ra

1-es csoport: Alkáliföldfémek: 1 elektron
többlet. lítium, nátrium, kálium,
rubídium, cézium, francium,
2-es csoport két elektron többlet:
berillium,
magnézium,
kalcium,
stroncium,
bárium,
rádium
A periódusos rendszer:
2-es periódus,
3-as periódus,
4-es periódus,
5-ös periódus
6-os periódus,
7-es periódus

A rétegeknek kifelé és befelé sincs vége. Az anyag befelé is fejlődik. Nincs legkisebb és
legnagyobb anyagi részecske, nincs legkisebb és legnagyobb tér, nincs legkisebb és legnagyobb
haladási sebesség, ezek csak ideák. A szerveződés folyamatos. Ha felülnézetben ábrázolnánk, egy
spirálszerű anyagszerveződési utat kapunk. Ez az úton az elemek között sok kicsi spirál köti össze
a nagyobb energiaszintek lépcsőit, de sok köztes frekvencia nem stabil. Ha nem harmonikus, vagy
rezonál egy nagyobb, erősebb frekvenciával, akkor e szintekre kerülő anyag hamarabb elbomlik,
átalakul. A Szaturnusz gyűrűinek a hiánya a sűrűbb anyagoknál is hiányként jelenik meg, a feles,
negyedes stb. alharmonikusokon. Ha nem teljes a részecskékből álló szerkezet szimmetriája, ezért
nem stabil az anyag, pontosabban nem tudja átlépni a potenciálgödörként ismert buborékfal
rugalmasságát, és ezért nem épül nagyobb mezőkbe. Az ilyen mezők bár kialakulhatnak, csak
pillanatnyi életűek.

A térben lévő buborékmezők összetettsége és sűrűsége a mezők tömegközéppontja felé
növekszik. Minél nagyobb a lokális mező kiterjedése, annál nagyobb útidő áll az egyenletes
lendületnyomású, (izotróp) térből induló neutrális részecskék felgyorsulásának a
rendelkezésére. A külső térben lévő nagy sűrűségű, igen kis tömegű de neutrális részecskék, a
szabad más mezőtől nem befolyásolt térben, magas lendületszimmetriában 5 számjegy
pontosságú izotróp energia (lendület) egyensúlyban állnak. A mezők tömege, a mezőben
besűrűsödött részecskék takarása, árnyékolása miatt a mezők túloldaláról áthatolni akaró,
szimmetriát biztosítható neutrális ellenrészecskék lendületét elnyelik, amely miatt az addigi
erő és lendületegyensúly a mezők közelében egyre jobban megbomlik. Az erőterek közelében
a szimmetria megbomlása áramlást, és a mező legjobban árnyékolt, legnagyobb sűrűségű
része felé gyorsulást eredményez. A 0.1 sokadik hatványának megfelelő, de valós pozitív
tömegű, töltés nélküli részecskék lendülete a mező tömegközéppontja felé kényszerít, minden
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kölcsönhatásképes ritmussal (frekvenciával) változó anyagi mezőt, amely hatást eddig vonzó
gravitációként ismertük. A mezőknek és az egymásba préselődött buborékoknak tekinthető
részecskéknek az anyagsűrűségétől, azaz a buborékokat alkotó apróbb részecskék sűrűségétől
függ a sokkal kisebb neutrális részecskék elakadás és kölcsönhatás, vagy/és áthatoló
képessége. Minél kisebbek az áthatoló buborék részecskék, annál nagyobb lehet a lendületük,
azaz annál nagyobb sebességre gyorsulhatnak fel a mező tömegpontjához közeledéskor. (Ez
azonban nem zárja ki, a távolabbi térből nagy sebességgel jövő részecskék sokkal nagyobb sebességét
és áthatoló képességét, de ezek éppen a nagy sebességgel történő áthatolás miatt, általában nem
váltanak ki kölcsönhatást). A nem vagy csak alig változó neutronokat, szintén az időben kicsi
változásuk, és a változtatási képességük kis értéke miatt nem észleljük.

41. ábra: A 40.ábrán bemutatott anyagszerveződési táblázat (gömbcikk) különböző sűrűségű
rétegeinek a metszetei, és az anyag sűrűségéből fakadó tulajdonságainak az összefüggése:
A mezőn kívül sok kis nyomású, apró
de független részecske található.
Az alsóbb rétegekben a nyomás
növekedése egymáshoz kényszeríti a
buborék részecskéket. Az összegződő
lendületnyomás további növekedése
részben egymásba préseli a
buborékokat, kialakulnak az elektron
megosztó többes kötések. A nyomás
további növekedése következtében
egyre több buborék préselődik
egymásba, nő az energia és a részecske
sűrűség, az áthatolási ellenállás,
csökken az időrés és a részecskemező
mérete. A tömegbe sűrűsödés felé,
növekszik a magasabb frekvenciájú,
kisebb egységnyi energiájú részecskék
felé a kölcsönhatási fogékonyság.

A tömegközéppont felé folyamatosan egyre több részecskelendület összegződik, amely
nyomásként jelenik meg. A sűrűség növekedése nagyobb árnyékoló hatást eredményez, azaz a
mező túloldala felől az ellenlendületet biztosító, az ellenkező irányba haladó (anti)-részecskék
elnyelődése miatt az erőtér aszimmetriája a tömegközpont felé növekszik. A nagyon kis szög
alatt egyesülő, a közös (tömegközpont) támadási irányba haladó részecskék összegződő
lendülete a kölcsönhatásképes anyagra gravitációs nyomásban és súlyerőben jelenik meg. Ez
a folyamatos erő, az elnyelő és árnyékoló-képesség növekedésével egyre kisebb térfogatba
kényszeríti, a buborékmezőket. A kölcsönhatásban, a részecskék sebessége és tömege között
fordított arányosság ismerhető fel, amely az áramlás (haladás) útjába eső mezők
részecskéinek a sűrűségétől, a hatásréstől, és a változási sebesség miatt az időréstől is függ.
Azon mezők részecskéi között keletkezhet energia kapcsolat, kölcsönhatás, információ csere,
amelyek időbeni változása, ritmusa szinkronitásban, azaz harmóniában áll egymással. Ezt a
szinkronitást azonos frekvenciájú energiaterjedésként ismerjük.

A következő oldalon a 42. ábrán egy gömbmetszetre rajzolt, a sav-bázis tulajdonság
szerint beszínezett anyagszerveződési táblázat Moetrius által készített változata
látható.
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A 42. ábrán egy gömbmetszetre rajzolt, a sav-bázis tulajdonság szerint beszínezett
anyagszerveződési táblázat Moetrius által készített változata látható.

Nemesgázok,
neutrális elemek

S mező, gömbszimmetrikus elemek

P mező: Elektron
hiányos elemek,
és halogének.

Az F mező, a tömegmagba csavarodik,
egyre nagyobb az időegységre jutó
változás.

Elektron többlettel
rendelkező elemek

D mező átmeneti fémek és
fémes, elektron leadásra
hajlamos, tengelyszimmetrikus
elemek.

Sav-bázis egyensúly: Kék Bázikus, Piros savas
Megfigyelhető, hogy az anyagszerkezetben jobbra csavarodás észlelhető, amelyet a sav-bázis
egyensúlynál és a felépülési rendnél is ki lehet mutatni. A glóbus egyenlítői síkjánál felvett metszeten
a kb. 45 fokban megcsavarodott spirálon észlelhető, hogy négypólusú a rendszer, amelyben a
mágneses és az elektromos jelenséget kiegészíti a savbázis szimmetria aránya, amely legalább tengely,
vagy térszimmetrikus. Legalább két keringési sík van egymásra merőlegesen összeépülve, de
valószínűen inkább gerezd sorozat. Az anyag és a változási sűrűség a mező középpontja felé
növekszik, amelynél, az origó központnál lévő mágneses mezőtengelynél észak déli irányú neutrongáz
halmazállapotú Quintesszencia, töltésáramlás bizonyítható. A csavarodásból látszik, hogy a szállítási
irány a déli pólusok felé történik. A fehéren hagyott nemesgázcsoport a lerajzolt síkra merőlegesen,
valójában a tengely irányában helyezendő, de ezt kétdimenziós ábrán Moetrius nem tudta bemutatni.
Az arányokat és a viszonyokat ez a táblázat valamivel sikeresebben ismerteti.
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A gáz halmazállapotú elemek mellett csavarodnak a Bróm, Cézium és a Francium folyadék
halmazállapotú elemei, amelyből kilóg a higany és a Gallium tömegközpont közelében
kialakulása. AVIII oszlop nemesgázai valószínűen tengely közelében található magas
szimmetriájú neutrongáz csóvának, a mágneses tengelyt képező kezdetleges Jetnek a
tengelye. Ha e mezőből csillag lesz, ez a sugár megerősödik, kisebb méretű és nagyobb
semlegességű neutrongázt (töltéseket) fog a mágneses pólusoknál nagyon nagy sebességgel és
távolságra kilövellni. Ez a nagy azonosságú füzérsugarat alkotó neutronköteg, képezi az élő
szerkezetek vázát, szárát, héját, határoló elemeit, és a DNS húzóvonalait is. A fenti ábrán
sajnos nem jól látszik, a sav-bázis eltolódás és egyensúly spirális erősödése és gyengülése, de
ez egy komolyabb Mengyelejev táblázatban beazonosítható. A Réz, Cink, a Cobalt és a
Nikkel enyhe elektrontöbblettel rendelkezik, amely a villamos vezetőképességét
meghatározza.
A hidrogén héjfelülettől kifelé egyre kisebb sűrűségű, alacsonyabb energiatartalmú, az atomi
energiaszintet el nem érő részecskék találhatók. A mezők körüli héjfelületek, határoló rétegek,
életszféráknak tekinthetők, amelyeken az adott tulajdonságú és bonyolultságú ionos
részecskeszerveződések élik az állandó változással járó életüket. Minél külsőbb rétegben
keressük a változás nyomát, annál kisebb bonyolultságú szerveződéseket találhatunk.
Az idő és ikerparadoxon feloldása, hogy a külső rétegekben kisebb a részecske és impulzus
sűrűség, azaz lassabban telik az idő. Ez a szabály, a mező általunk bioszféraként ismert
felszíne alatt is érvényes, azaz a mélyebb rétegekben egyre nagyobb az impulzus sűrűség, és
egyre gyorsabban telik az idő. Az ilyen gyors változást a kovalens és fehérje alapú lények
többsége nem képes tartósan elviselni, erre csak a stabilabb, ionos szerveződésű
részecskemezők képesek.
Látható, hogy a szerveződési tábla hiányos, sok helyen nincs kimutatott stabil anyag. Ez
azonban nem az életszerűen változó anyag hiányát jelenti, hanem éppen ellenkezően, ezekben
a szférákban gyorsabban átalakuló változásokra, életszerűen változó anyagátalakulási
lehetőségekre kell bukkannunk.
A hidrogén és a hélium, a Berillium és a Bór között viszonylag gyors változású, gyors
életciklusú részecske szerveződések, (alszerveződések) molekuláris, vagy/és atomi
energiaszintű részecskék keverékei képezhetnek lassabban fejlődő, légiesebb
élőszerveződésekkel szimbiota szerveződést. Ezek a lények a felsőbb szintű, kevésbé sűrű,
(könnyű) elemek életszférájában a miénkhez hasonló életet élhetnek. Számukra a Nitrogénnél
nagyobb sűrűségű határoló rétegek tengernek tűnhetnek, amelyekbe csak a felhajtóerő
legyőzésével tudnak lemerülni. Közvetlenül a bioszféránk alsó rétegeiben a Magnézium és az
Alumínium határrétegében, a 3-as és a 4-es periódus szintjén gyorsabban változó ionos
bioszféra található, amelyben gyorsabban szerveződő, rövidebb életciklusú élő szerveződések
változhatnak. Ennek a kovalens alapú és vegyes szerveződésű változatai legalább akkora, de
valószínűbben sokkal nagyobb élő, változó tömeget tesz ki, mint az ismert biomassza. Az
alsóbb rétegekben pedig hatalmas mennyiségű ionos szerveződés él, változik, amelyből az e
körülményeket elviselni nem tudó, kisebb energiakapcsolattal rendelkező fehérje és kovalens
szerveződés kiszorult. A változó anyag a Föld és környezetének a tömegével megegyező
mennyiségű a lokális rendszerben, de ez eltérő bonyolultságban és eltérő ritmusban
szerveződik.
A valódi anyagszerveződési tér-kép legalább háromdimenziós, de valószínűbben
idődimenzióval is rendelkező négydimenziós valóságként jelenik meg, amely ezen belül
sokkal több egyedi jellegzetességgel rendelkező apróbb többdimenziós részletekkel mutatható
csak be. A gyakorlott animátorok számítógépes ábrázolásban valószínűen sikeresebben
megoldják e feladatot, Moetrius most csak egy kiegészítést fűz a glóbuson bemutatott
anyagszerveződési képhez.
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A bemutatott anyagszerveződési térképen látható anyagok nemcsak síkszimmetriában, hanem
együttesen tengelyszimmetriában, mezőszimmetriában állnak. Ez miatt a gravitációs
mezőkben egy csavarodó, átáramló szimmetriahelyzet alakul ki, amelyben a térrács
kereszteződéseiben lehetséges lendületösszegződések alternatíváiként kereszt összefüggések
is találhatók. Ráadásul a térács csillagpontjaiban a részleges szimmetriába (impulzusba) került
részecskeütközés perdülettel (töltéssel) rendelkező maradványai általunk még ki nem
számítható, és a teljes összefüggésében be nem mutatható íves vonalú kristályrácsot is
létrehoznak, amelyből fakad az élet hálójának a bonyolultsága. Pl. A sűrűség, mint az
áthatolást gátló kölcsönható-képesség növekedése az átmeneti fémektől a fémek felé nő, de a
nemesgázok felé csökken. Könnyen lehetséges, hogy a valódi sűrűség tovább növekszik, de
az átáramlás ellen ható közegellenállás csökkenését, vagy a felgyorsuló áramlást észleljük a
sűrűség csökkenéseként. Meglepő, hogy az Alkálifémek oszlopa általában kisebb sűrűségű,
ezért inkább a nemesgázok oszlopa mellé sorolható. Látható, hogy az anyagi közeg itt
folyadék vagy gázhalmazállapotra vált, amelyben a közegellenállás a sűrűségtől látszólag
függetlenül, de az egységnyi részecskemérettől nem függetlenül csökken. Ez főleg a fémek
közé tartozó Higanynál figyelhető meg, amely már szobahőmérsékleten is majdnem
szuprafolyékony közegnek tekinthető.
Ha egy csavarodó kúpra rajzoljuk az anyagszerveződési térképet, látható a sűrűség szerinti
elkülönülés, amelyben, a felsőbb szférákban, határrétegekben lévő részecskék, az adott
szférák átlagos tömegsűrűségű anyagaiból mezőkbe szerveződhetnek, és az alattuk lévő
nagyobb sűrűségű és nagyobb felhajtóerejű rétegekben, közegekben élhetnek, úszhatnak, mint
mi és a halak a vízben. Mivel az ilyen anyagsűrűségű szerveződések sokkal kisebb
energiakötésű kapcsolatban állnak, ezért sokkal változékonyabbak lehetnek, könnyebben
átalakulhatnak, átrendeződhetnek más formákba és szerveződésekbe. E viszonylag
kötetlenebb lényeknek, a közös szerveződésbe épült részecskekolóniáknak az alattuk lévő
sűrűbb rétegek olyanok, mint a tenger mélye, amelybe lemerüléshez nem csak a gravitációt,
hanem a felhajtóerőt is kell legyőzniük. Ha az itt élő lények, szabályozni képesek a
kölcsönhatásra fogékonyságukat, (a frekvencia csökkentésével a kölcsönhatási ellenállásuk
növekedhet), akkor ezzel a mélyebb, a számukra sűrűbb rétegekbe merülhetnek. A frekvencia
növelésével, (az áthatoló részecskék kölcsönhatásának a csökkentésével) a magasabb
szférákba emelkedhetnek. Ha e felsőbb szféráknak, rétegeknek vannak ilyen lakói, azok
hozzánk képest jelentéktelen tömegűek, ezért a tömegből származó tehetetlenség másképpen
működik. Az ilyen lények képesek lehetnek szinte azonnal irányt változtatni, vízszintes
irányban nagy gyorsulással elmozdulni. E lények, sokkal nagyobb sebességre gyorsulhatnak,
és nagyobb távolságokra képesek elutazni. Számukra a szökési sebesség kisebb, ezért az ilyen
lények kifejlődése előrébb járhat az esetben az embernél, ha ők a kozmikus katasztrófák elől
időben áttelepültek a közeli holdra vagy más bolygókra. Ez esetben evolúciós előnyre tehettek
szert. Ha a Holdon van élet, akkor e lényeknek a holdi körülmények a természetes
életszférához közeli állapotokat, bioszférát jelenthetnek. E lényeknek valószínűen a Hidrogén
és a Hélium különféle instabil változatai jelenthetik az elfogyasztható táplálékot.
A lerajzolt és beszínezett gömb, valójában egy kúpszelet egy olyan gömbben, amelyben a kúp
határait a csillagsíkokként ismert szimmetriafelületek határolják. Minden gömbszerkezetbe
épült mező annyi kúpból áll ahány csillagszimmetria éppen a mezőben teljesedik. Az alábbi
41. ábrán bemutatjuk annak a kúpszeletnek a síkra kivetítését, amely két csillagsík közötti
eltérő tulajdonságú anyagokat kitermeli.
Az anyagtérképet kúpszeletre csavarodva kell ábrázolni, amelynek ismétlődéseit a mező
körüli domináns csillagok közötti (elvileg) egyenesekkel, a valóságban azonban a téridő
torzulása miatt enyhe ívekből álló egyeneshez közeli szimmetriasíkok száma határozza meg.
A síkok között a részecskék útideje nem egyenlő, amely miatt a rácspontokon töltéssel
rendelkező, megperdülő részecskemezők keletkezhetnek. Látható, hogy a két csillag között,
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(amely a valóságban nagyon kicsi szöget jelent) az egyenlő útidőt bejáró részecskék nagyobb
sűrűségű de nem agresszív elemekbe épülhetnek. Ezek az elemek képezhetik a fémes csoport
nagyobb sűrűségű tagjait. A csillagsíkokat jelentő szimmetriasíkok teljes találati vonalat
jelentenek, amelyen az impulzusban aprózódás (gázosodás) történik. Minél nagyobb az
egymással szemben azonos szimmetriasíkot képező változó csillagok részecskéinek az
irányazonossága, annál nagyobb a totális impulzus kialakulási lehetősége. Ez látszólagos
annihillációhoz, energia megsemmisüléshez, valójában csak aprózódáshoz és gázosodáshoz
vezet. E síkok képezik a neutronvonalakat, amely a nemesgázvonal és a Hidrogénvonal között
csavarodik be a mező központjába.
Alfa Domináns
csillag

Omega
Domináns csillag

D mező

P mező

S mező
S mező

P mező

A szaggatott íves
vonalak, a ritmus
(frekvencia)
harmonikus,
impulzussűrűbb,
de különböző
energiaszintű
határrétegek,
neutrális
határfelületek
Csillagsík

F mező

43. ábra: Kiterített
kúppalástra rajzolt
anyagszerveződési térkép
Neutrongáz képződése
Csillagsík

Természetesen az előző oldalakon bemutatott ábrák csak idealizált, elképzelt állapot mutatnak
be, amelyet leegyszerűsített a szerző két csillag részecskéinek a kölcsönhatására. A térben
számos más csillag és közeli bolygó, az élőlényekben pedig közeli sejtek és atomok
módosítják az impulzushely (rácspont) harmonikusát. A közös térben fejlődő csillagnyi
szervezetek határrétegei és határfelületein áramló, a téridőben egybeeső szimmetria pontokon,
a librációs téridőben szabad az impulzus, az egymással keveredő, párosodó, vegyülő
részecskék impulzusokban megnyilvánuló násza. Amíg azonban a már kellő
életrugalmassággal nem rendelkező, lemerevedett, elmeszesedett, túlságosan is összefonódott,
nehézkes döntéshozó állapotba, túl nagy határozatlanságba fejlődött szervezetek elhalnak és
átalakulnak, felújítódnak e nekik balesetekben, a még kellő életrugalmassággal rendelkező,
melegfúziós életbuborékok a részecske cserével, vegyülnek, szaporodnak, újabb generációkat
indítanak a közös tér és az életváltozás megismerése felé.
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Az atomi energiaszintű anyagfejlődési kúp.
Az ábrázolás miatt a kúpnak áttetszőnek kellene lenni, mert a középső fémes elemek a kúp
belsejében, a neutronvonal pedig a kúp szimmetriatengelyében foglal helyet.
A kúp közepén végigfutó
szimmetria és időtengelyben a
neutronvonal található, amelyen
keresztülfutó szimmetriasíkok két
oldalán a balra vagy jobbra forgó
töltéstöbblettel rendelkező elem-pár
található. Pl. a Második periódusban
a Fluor és a Lítium, és az oxigén és
a berillium képez egymást
kiegészítő szerveződési párt.

A tömegközpont
és a sűrűség
növekedés iránya

44. ábra

Nitrogén
Oxigén
Nátrium
Magnézium
Fluor

Nemesgázvonal,
időtengely,
idegtengely

Alumínium

A kúpra rajzolt elemsor hét
domináns csillagpárt, azaz hét
egymással párhuzamosan közös
térben együttfejlődő
szimmetriasíkot tételez fel, de
lehetséges, hogy csak a stabil
elemekhez szükséges
neutronsíkok száma ennyi. A
köztes frekvenciákon nem, vagy
csak rövid életű részecskék
születnek, amelyek hamar
felbomlanak. Ez változó helyzetű,
távolabb lévő nem domináns
csillagok adott rácspontra ható
lendületű részecskék eredői.

Az elemek felépülése fokozatosan megy végbe. Az apró töltések beépülésével lineárisan
változó életfolyamat zajlik, de időnként nemlineáris esemény is történik, amelykor a
szerveződött mező bonyolultsága elér és átlép egy periódust, és nagyobb sűrűségű magasabb
anyagfejlődési szintre ér. Az atomi szint alatt a neutronoknál kisebb energiaszintű részecskék
épülnek egymásba, míg az atomszintűeknél, a Niels Bohr által felismert felépülési
rendszerben, de valójában Sindely László és Sindely Dániel által felismert, térszerkezeti
változások, a mező magjába beépülő kisebb energiaszintű neutronok okozzák a tulajdonság
változást. Az atomi szintű részecske szerveződésekhez nemcsak elektron energia és
tömegméretű egységekben történik a beépülés, amely nagyobb tulajdonság változást generál.
Valójában ennél sokkal kisebb energiaszintű táplálék folyamatos fogyasztása történik, tehát
anyagcsere működik, az atomi szinteken is, amely biztosítja az életszerű változás lehetőségét
e kicsi részecskéknek is. A mezőkbe nagyobb egységekben lendülettel érkező neutrális
részecskék, kisebb energiaszintű neutrinók, vagy ezeknél is kisebb energiaszintű neutrális és
töltött tulajdonságú részecskék épülhetnek be, amelynek a legenergikusabb kisebb tagjai
mindig a mező mélyébe, annak a belső magja felé tartanak. A Sindely László és Dániel által
meghatározott térszerkezeti stabilitás, a geometriai alakzatok kitöltésének a függvénye, amely
stabil akkor, ha telt a belső neutronmag, és a körülötte lévő proton állomány is zárt védelmet
biztosít. A neutronok beljebb kerülését a nagyobb áthatoló képességük indokolja, és az is,
hogy nincs szükségük semlegesítő ellenkezően forgó semlegesítő társra, (a neutron mindig
stabil párokat jelent).
Ha rajzban ábrázoljuk a stabilitást, az a térszerkezeti szimmetria függvénye, a változás pedig
ennek a szimmetriának a tér és időbeni eltolódása. A stabilitás a szimmetria fokozatai szerint
növekszik., amely nagyobb akkor, ha a vizsgált objektum egy csillagpontban, vagy
határrétegben középen van, és sík, tengely, tér vagy gömbszimmetrikus. Ha kicsi a mező
belső feszültsége (gerjesztése) akkor a gömbszimmetria a jellemző, S mező és alkálifém
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oszlop. A tömegsűrűség és a feszültség növekedésével a gömbszimmetria megbomlik. Az
ilyen mező síkszimmetrikus D mezős, tengelyszimmetrikus P mezős, vagy megnyújtott,
magasabb aktivitású pontszimmetrikus alakzatot, F mező alakot vehet fel. A tömegközpont
felé az egy rendszerben lévő és egyre kisebb térbe kényszerített szerveződések között, az
élettér csökkenésével a súrlódások, az összeütközések gyakoribbakká válnak, a feszültség nő,
ezért az egységbe épült részecskemezők egyre jobban igyekeznek mindaddig eltávolodni
egymástól, amíg el nem érik a vágyott szabadságot, a függetlenséget, a neutrongáz, a
quintesszencia állapotot. Ekkor felszabadulnak a kötési kapcsolatok, a mező felbomlik, és a
szabaddá vált részecskék neutrongáz halmazállapotban kiröpülhetnek a töltéscsatornákon, a
két irányba pörgő áramlásban, a mágneses füzérpályákon.
A bemutatott térszerveződési térképen is észlelhető, hogy a folyósabb közeget és a kisebb
súrlódási ellenállást jelentő cseppfolyós állapot, (két ismert eltéréssel) a mező magja és
szimmetriatengelye mélyén a neutrális gáz környezetében található. Ez becsapós, mert egy
szubjektív hőmérsékleti állapotban meghatározott halmazállapotra utal. Ahol kisebb a
változás, ott hidegebb körülmények alakulnak ki, és a szobahőmérsékleten cseppfolyós
anyagok többsége szilárddá válik, míg a mező mélye felé, ahol nagyobb az impulzus sűrűség,
ott a szilárd anyagok is cseppfolyóssá, vagy gáz állapotúvá válhatnak. A hőmérséklet, a
feszültség és a változás időegységre jutó növelésével minden anyag elgázosítható, minden
közösség felbontható. A feszültség növelésétől tönkremennek és felbomlanak a kötési
kapcsolatok, (a közösségek is), és a kialakuló folyadék, majd gázszerű közeg (az egyedekre
bontott tömeg) ellenállása sokkal kisebbé válik. Ebben bizonyára szerepe van annak is, hogy a
magasabb hőmérsékleten a részecskék egymástól sokkal nagyobb távolságra kerülnek, (mint
individuumok csak magukkal törődnek). A szabadabbá, különálló apró buborékokká váló
részecskeközegben, a súrlódás jelentős csökkentésével mozoghatunk. Nem véletlen, hogy az
ellenállás nélküli szuperfolyékonysághoz, és a szupravezetési állapothoz olyan hideg közeg,
közömbös közeg szükséges, amelyben a még nagyobb kapcsolattal rendelkező neutrális
mezők, testek szinte akadály nélkül áramolhatnak.
Ilyenkor a lehűlt, védekezés és cselekvésképtelenné vált közeg, változási ritmusa nagyon
lecsökken. Az energia és változáscsökkent mezőket védő határfelületeken, lassabban és
ritkábban járőröző védő részecskék közötti időrés hosszan nyitva marad. A mezők és nagyobb
rendszerük, a társadalom immunrendszere lecsökken, a védelem nélkül maradt társadalom
hiénái szabadabban garázdálkodhatnak. A halmazállapot, egy összefogásként vagy
széthúzásként ismert stabilitási vagy/és felbomlási állapot jellemzője, amely a közegellenállás
mellett a kötőerőt vagy annak a hiányát határozza meg. A gáz halmazállapotú közeg olyan
kisméretű de látszólag nagy azonosságú buborékokból áll, amelyek a térben könnyebben
elférnek egymás mellett, és egyedenként nem rendelkeznek jelentős töltéssel, tömeggel, ezért
a félretolásuk, az arrébb lökésükhöz nem kell különleges tehetetlenségi erőt legyőzni.
A periódusokkal járó változó élet a mező körüli csigavonal alakú keringés során zajlik,
amelyben a keringő részecskemezőbe beépülő neutrinó táplálék, lineáris, a nagyobb
egységben találatként beérkező neutronok beépülésekor, a mező tulajdonsága ugrásszerűen
változik. Tehát ezen a kicsi energiaszinten is lineáris változás adja az itt fejlődő
részecskelények bioritmusának az alapját, amelyet időnként nemlineáris események
befolyásolnak. Ha a mező tömegéhez mérhető tömegű, kölcsönhatásképes buborék részecske
találja el a mezőt, az egyszerű lepattanó (impulzusos), vagy/és beépülő, maradandó
kölcsönhatást, ezzel tartós tulajdonság változást képes előidézni. A maradandó beépülés
alaposan átrendezheti az eltalált mező szerveződését, életét, megváltoztatja a bioritmusát, a
saját frekvenciáját és a tulajdonságait is. A következő 45. ábrán bemutatásra kerül egy-egy
periódusszint változássorozata között a tulajdonság módosítást, és a stabilitást is befolyásoló
feltételezett összefüggés. Miként a mező magja felé, egyre több egymásba épülő buborék
képez egyre sűrűbb és egyre nehezebben áthatolható közeget, úgy az oldalirányban, azaz a
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periódus sorban történő növekedés egy-egy új energiamező bekapcsolódását, és egyre beljebb
jutását eredményezi. A töltéssel rendelkező részecskebuborék beépülése megváltoztatja a
mező szimmetriáját, amely ez által fogékonyabbá válik a szimmetriát kiegészítő, javító
tulajdonságú részecskékre, mezőkre, az ilyen egyéni tulajdonsággal rendelkező protonokra
vagy elektronokra. A beépüléssel töltöttebbé váló részecskemező a nagyobb szimmetria
elérésére törekszik, amelyet az aszimmetriát megszűntető részecske beépülésével tud
megvalósítani. A nagyobb mezőbe épülés annál gyorsabb, minél aszimmetrikusabb, nagyobb
egyéniséggel rendelkező részecskék épülnek be, mert ez hozzáépülési alapot ad, az eltérés
megszűntetésére beépülő részecskéknek.
E változások során, a beépülés tulajdonságot módosító befolyását megfigyelhetjük.
A 45. Ábrán, egy perióduson belül kialakuló forgási többlet vagy hiány tulajdonságmódosító
hatását próbáljuk bemutatni.
Két elektron hiány
miatt balra forgó,
nőnemű
tulajdonságú a
rendszer, nagy
fogékonysággal a
tulajdonságot javító
hímnemű mezőre.

Halogén
állapot, nagy
fogékonyság a
szimmetriát
javító
tulajdonságú
részecskére.

Balra forgató elektronok
beépülése, részleges
szimmetriavesztést okoz. A
mélyebb beépülés javítja a
szimmetriát

Nemesgázszerű, stabil
állapot, a mező
nagyobb sűrűségűvé
válik, és ez miatt
összébb nyomja a
gravitációsan növekvő
áthatolási ellenállás.
Az ilyen mező stabil,
nem forog, a savas,
bázikus, az elektromos
és a mágneses állapot
is neutrális.

A teljes beépülés
megtörtént, a szimmetria
helyreállt, a sűrűség és az
áthatolási árnyékolás, a
gravitáció nőtt.

Hidrogénszerű és
alkálifém állapot, a
szimmetria csökken,
a mező töltöttebbé és
fogékonyabbá válik a
szimmetriát javító
részecskékre.

Alkáliföldfémek.
A két elektron
többlet miatt
töltött és jobbra
forgó a rendszer
jellemző
tulajdonsága.

A jobbra forgató részecskék, forgásba jövő
neutronok protonokká váló beépülése
elrontja a szimmetriát, a mező forgási
szimmetriát vesztve egyre instabilabbá és
egyre fogékonyabbá válik az ellenkező
irányba forgató, stabilizáló részecskék felé.

Érdemes figyelni a kisebb életbuborék egy perióduson belül történő befelé haladására,
amellyel az új részecskebuborék középre kerüléséig, a nemesgázokig nő a stabilitás és a
szimmetria, majd új balra vagy jobbra forgató, vagy az élethelyzetből kimozdító neutron
buborék (elektron) hozzáépülésekor a régi szimmetria megváltozik, és instabil kezdeti
állapottal egy új periódus kezdődik el. (Ez természetesen bármilyen más szögben álló
szimmetriasík esetén más tulajdonság-pár, fékező ösztönző egyensúlyát jelenheti). A
tömegszimmetria, az ellenkező töltésű (ellenkező forgásállapotú) részecskék egymást
kiegyenlítő helyzetével is létrejöhet, ezért nem szükségszerű a tömegbe, elég csak a tömeghez
épülni. Az elektrontöbblet növekedésével a részecskemező egyre jobban elektronadóvá és
ezzel elektromosan vezetőképesebbé válik, azaz egyre könnyebben ad le és cserél elektront. A
legkevésbé szimmetrikus elemek nem véletlenül a vegyipar agresszív anyagai, nekik a
legnagyobb az affinitásuk, a vágyuk a szimmetriátlan állapot megszüntetésére. Az elektron
beépüléskor nemcsak nő a fogékonyság a proton tulajdonságú részecskék felé, hanem ez a
szokásos lineáris fejlődésnél nagyobb anyagcsere miatt fogamzási fogékonyságnak is
tekinthető. Ez váltja ki az atomi méretekben a nemlineáris eseményeket, amelykor egy
becsapódó részecskemező elindítja a fogamzást és a megtermékenyülést, amely kapcsolatnak
a következménye egy kibocsátott foton, egy fénygyermek lehet.
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Az ionizációs energia lényegében a potenciálgát energiája, amellyel bevihetünk, vagy kivihetünk egy
összetett mezőbe, áramlási rendszerbe egy elektron értékű kis mezőt. Az eltávolításhoz mindig több
energia kell. A második elektron eltávolításához mindig több energia kell, amelyet a 45. ábrából
érthetünk meg. A második buborékot nemcsak a legkülső buborékon át kell kiemelni, hanem két
buborékon át, amely ráadásul a már elvett elektron hiánya miatt küzd az eltávolítás ellen. Az atomnyi
változómező a szimmetriájáért, a megmaradásáért küzd. Ha a második gyermekét is elveszik,
összeomolhat, instabillá válhat és felbomolhat.

A kisméretű részecskemezőkbe a lendület többlettel rendelkező enyhén elektronhiányos
neutron beépülése nemzésnek tekinthető, amely valódi nemlineáris esemény,
megtermékenyülést eredményez. Ha a mezőbe nagyobb kinetikai energiával beépülő neutron
ütközik a mező tömegébe épült proton forgásirányú mezőmaggal, ettől a neutronná egyesült
korábbi részecskepár közötti kötőerő megszakad, és a korábbi proton nemű, tulajdonságú,
forgásirányú része beépül a mező buborékjai közé, maga is protonirányú tulajdonságúvá
válik. A beépülő és a mezővel azonos irányba forgó nagyobb maradvány a tömeget növeli,
míg a széthasadt neutron korábbi elektrontagja, a nemének megfelelően a protonnal ellenkező
irányú, de valószínűen a tömegarány szerint sokkal gyorsabb forgásba jön, és a mezőhöz
tartozó családtaggá válik. A valóságban a neutron protonná válását követően ez nagyon rövid
idő alatt megtörténik. A proton tömege 1836 szorosa az elektronénak, amely alapján
feltételezhető, hogy a két mező tömegének a különbözete, mint foton, vagy gammasugárzás,
pontosabban, mint újszülött részecskemező szabaddá válik.
Az eseménykor, nemcsak a részecskemező gyarapszik a tömegében, hanem egy eltávozó
energiarész, egy újszülött részecske lesz a baleset következménye. Az atomi méretű ionos
mezők így szaporodnak, de hasonló a folyamat a nap és a csillag méretekben lévő mezőknél
is. Az a lényeges különbség az analóg folyamatban, hogy a kis tömegméretű esemény nagyon
gyorsan és alacsony energiaszinten játszódik le. A térszerveződési lehetőségekben a hasonló
analóg folyamatok a mi energiaszintünkön, a sejt haploid, vagy diploid szaporodásától, az
ember gyermekének a születését eredményező ritmusokon történik. A nagyobb energiaszintű
mezők szaporodási ritmusa ennél jóval kisebb, de megérthető és átlátható analógiában zajlik.
A későbbi leírásban a nagyobb energiaszintű mezők szaporodását, a holdképződést is bemutatjuk,
amelyből egyenes út vezet a holdak bolygóvá és csillaggá válásához.

A Föld körüli ismert (nem a legkülsőbb) rétegekben összegződő energia, hidrogén
tulajdonságú részecskéknek épít életszférát. Ha a lineáris fejlődés során, egy nemlineáris
esemény, azaz beépülő neutrális részecske találja el a szerveződést, akkor az a rajzon
bemutatottak szerint beépülhet a mezőbe. Minél beljebb taszigálják a később jövő
részecsketársai a belső buborékok felé, annál nagyobb szimmetriát érhet el a mező, annál
stabilabbá válhat, annál több határfelületet, potenciálszintet léphet át. Egy-egy rétegben
beljebb kerülés, egy szinttel magasabb potenciált jelent, míg egy buborékkal több beépülése
egy új periódus megkezdését. Ha a beépülés eljut a nagyobb térszimmetriát eredményező
gömbszerkezethez, (betelnek az elektronhéjak) az atomi energiaszintű szerveződés a
nemesgázok stabil állapotába kerül. Ha csak fizikai és materialista aspektusból szeretnénk
megérteni a folyamatot, úgy azt kell elképzelni, hogy a beépülő töltött vagy neutrális
részecske nagy valószínűséggel nem csak a tömegközpont irányába hat, adja át a lendületét,
hanem mindenképpen változtat a mező forgási állapotán, azaz a kialakult tulajdonságain.
Tehát a kerületükön becsapódó találattól a mezők általában forgásba jönnek, és ettől
töltöttebbé és egyúttal fogékonyabbá válnak a forgást csökkentő, a mezőt stabilizáló hatású
részecskék beépülésére. Ez a mező környezetébe vonzza a szabad elektronnyi részecskéket.
A kollektív mezőbe szerveződött részecskék a mezők körüli határrétegekben élnek,
keringenek, változnak, amelyben egy-egy nemlineáris eseményt követően egy magasabb
energiaszintű szférába léphetnek át. Ez megtévesztő az emberi fent és lent, alacsonyabb és
magasabb fogalmakat használó értelemnek, mert a magasabb energiaszintre, (osztályba) lépés

98

ez esetben mindig eggyel sűrűbb rétegbe jutást jelent, azaz eggyel a tömegközponthoz
közelebb lévő, a felszínen élőknek alattuk lévő szférális réteg átlépését. A nemlineáris
eseményekkor egyre közelebb kerül a találatot kapott mezőrész az adott mező belső
magjához, de közben egyre nagyobbá válik a sűrűsége és a kényszerszimmetriája. Az
időegységre jutó változás, az egyéni ritmus a mezők magja felé rétegről rétegre nő, a
részecskék feszültsége is egyre növekszik. A feszültséget növelő gerjesztő erő, a szabad térből
folyamatosan beérkező részecskéknek a térárnyékolás miatti gravitáció által növelt, a
kölcsönhatáskor átadott lendületerő. Ahogy sűrűsödik a mező, egyre több részecskebuborék
épül egymásba, egymáshoz, egyre kisebb hézagok, időrések maradnak, nő az áthatolási
ellenállás, az árnyékoló képesség és ezzel a kölcsönható-képességre fogékonysága is. Ezt
nemcsak a belső változás növekedését, és a hőmérséklet emelkedését okozza, hanem a
nagyobb változási tempó miatt a mező ritmusa is növekszik. A növekvő ritmusban időegység
alatt több töltést bocsát ki a mező, amely növeli a füzércsatornákon a neutron sűrűséget,
amelytől az időrés is egyre szűkebbé válik. Az egyre gyorsabban kiáramló neutronok miatt
szűkülő időrésű mezők határfelületei kevésbé átjárhatóvá, de a kölcsönhatásokra
fogékonyabbá válik. Ezzel a kölcsönhatás a mezők belsejében lecsökken, a külső
határfelületeken felszaporodik. Nő az elhárítás, működésbe lépett a mező immunrendszere.
Ha nagyon nagy a támadás sűrűsége, lendülete, hatékonysága, és nem sikeresek a védekező
reakciók, akkor a mezőbe időegység alatt növekvő számú részecske és kölcsönhatás, és egyre
nagyobb gerjesztés következik be. A beáramló többlettől a mezőben a rendezettség csökken, a
káosz és a hőmérséklet folyamatosan emelkedni kezd, amelytől egyre magasabb
hőmérsékletűvé válik. Ez elvezethet a feszültség (változás) olyan magas szintű
megnövekedéséhez, amely miatt a kötési kapcsolatok felszakadnak, és a mezőbe szerveződött
kollektíva felbomlik. A kötés és demokrácia kényszerétől megszabaduló kisebbre bomlott
részecskék, a mezőben keringeni, áramlani kezdenek, mert a bejutást is akadályozó
határfelületek, a kijutást is hasonlóan gátolják. Mindaddig keringenek, ütődnek lökdösődnek a
mezőben (fűtik) annak a tömegét), amíg olyan kicsi részecskékre nem bomlanak, hogy
akadálytalanul kijuthassanak a határfelületek őrjáratainál. Ez a kijutás a szokottnál nagyobb
lendületet igényel, mert a mezőt védő határfelületek, mint potenciálgátak kifelé is
működőképesek. Az esetben van lehetősége a szabaddá vált részecskéknek a mező belsejét
elhagyni, ha olyan azonos célú, ritmusú stb. nagy azonosságú, de ellentétes forgásirányú
társra találnak, amellyel egyesült lendülettel áttörhetik a potenciálgátakat, és elhagyhatják a
mezőt. Ilyenkor a mező tömege és a gyorsító képessége által meghatározott kicsi méretre
bomlott részecskék, élnek a hirtelenjött szabadság lehetőségével, és együttesen
elrugaszkodva, a már bemutatott neutrínó fonálon, a fénynél nagyobb sebességre kapcsolva
kigördülnek a mezőből. Ezt mi töltésáramlásként észleljük, amely mágneses momentummal
rendelkezik.
A töltésáramlással keletkezett mágneses térerő körül elektromotoros erőtér generálódik. Az
erőteret a füzérpályákon áramló gyors neutrinók találatai keltik, amely a téren a mező
központja felé lassabban áthaladó, idegen és összetett részecskéket eltalálva, megperdítve a
kisebb és forgó alkotóikra, töltésekre bontják. A mezőn keresztül áramló, a találattól
megperdülő töltött, párnélküli részecskék, dugóhúzó-szerű spirális áramlásba kerülve
fogságba esnek és visszavezetődnek a mezőbe.
Innen ismert a történet.
A 46. ábrán, Az 5. Dimenzió című könyvből kiemelt részlettel szemléltetjük a hatásrés és az
időrés, valamint az anyagsűrűségtől is függő kölcsönhatás összefüggését.
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46. ábra: A mező körül áramló részecskékből álló ekvipotenciális felületeknek, a
Gömbhullámoknak a védő hatása. A beérkezési szög és a lendület kölcsönhatási
függvénye.

Az időrés, a
részecskék közötti
hatáshézag

A mező körül áramló
részecskék méretéhez és a
kerületi sebességéhez
viszonyított nagy
sebességgel és szerencsés
szögben érkező, jól időzítő
részecskék behatolhatnak a
mezőbe, vagy akár
kölcsönhatás nélkül
átszáguldhatnak a
részecskék hatáshézagai
között.

A mezők körüli időúton, az anyagszállítói spirálon kialakuló jellemző saját (védő)
részecske áramlási iránya. Befelé sűrűsödnek a rétegek, növekszik az esemény sűrűség
és csökken a lamináris áramlású rétegek részecskéi között az időrés. Minél több
részecske jut egy tér egységre, annál telítettebbé, és nehezebben áthatolhatóvá válik a
tér. Az ilyen egyre nagyobb egyedsűrűségű, tömegszámú térrészben, kölcsönhatásba
kerül és eltérül a minden lehetőségre nem számító lélek.
Értelmezés: Hatásrés, két kisméretű, a füzér (töltés, fluxus) csatornán a mező körül áramló
neutrinószerű töltés, részecske között lévő jellemző átlagos távolság. A hatásrés meghatározza a
még kölcsönhatás nélkül áthatolható részecske maximális méretét. Ha a mezők vagy és azok
részecskéi időben elmozdulnak egymáshoz képest, a hatásrés időben változó, dinamikus időréssé
válik. Az Időrés két vagy több együttmozgó, időben változó dinamikus mező vagy részecske
közötti téridős távolság, azaz a hatásrés időhöz köthető áthatoló képessége.

A dinamikus változásban álló mezők körüli részecskék áramlásának a sebességétől is függő
kölcsönhatás, energia vagy/és információ csere akkor jöhet létre, ha az adott változásból
szétrepülő részecskék egymást követő rajainak a terjedési, érkezési ritmusa éppen harmonikus
az áthaladó mezőben és a körül keringő részecskékkel. Ha ez a ritmus éppen megegyezik,
erős kölcsönhatás jön létre. Ha a ritmus al vagy felharmonikus, részleges, gyenge
kölcsönhatás jön létre. Ha a két változás ritmusa azonos, de a részecskék lendülete és
méretarányához és az időréshez képest egy fél hullámhosszal eltolódik, az adott
hatásfelületen, részecskehéjon, rétegben kölcsönhatás nem alakulhat ki. Ez az elhangolási
lehetőség levitációs lebegési lehetőséget enged, azaz antigravitációs következménnyel járhat.
Amely mező erre képessé válik, kikerülheti, csökkentheti a gravitációt, de e lehetőség más jelentősebb
szubjektivitást is lehetővé tesz. Nevezetesen ez a mindenkiben valamilyen fokon meglévő elhangolási
lehetőség biztosítja néha olyan hatások figyelmen kívül hatását, amely a szimmetriájának nem kedvez.

Az érkező részecskék hőmérséklete, változási frekvenciája és áramlási sebessége általában
sokkal magasabb a megtámadott, a kölcsönhatásba kerülő mezőkénél, de általában nincs
olyan kötöttség, amely miatt ennek egyformának kellene lennie. Ennek az a következménye,
hogy a magas változási sűrűségű, de apró tér és tömegméretű, nagy lendülettel áramló
részecskék és ezek egymást azonos ritmusban követő rajai könnyedén áthatolhatnak a
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nagyobb tömegméretű mező körül a külső hidegebb rétegekben viszonylag lassan áramló,
alacsony változási sűrűségű részecskék nagyobb időrései között.
Ha a bő lyuksűrűségű rostán, jelentős kölcsönhatás nélkül könnyen áthullhat, áthatolhat a finom por,
ez egyben úgy is értelmezhető, hogy a rosta könnyen átmozgatható, kölcsönhatás nélkül áthúzható a
finom lebegő port tartalmazó közegen. Ha a rosta lyukméretét, és áteresztőképességét egyre több
szitaréteg egymásra helyezésével csökkentjük, a kölcsönhatás megnövekszik, az anyag áteresztés
csökken, torlódás fog kialakulni. Ha a mezők határfelületeit, a részecskékből állandóan megújuló,
egymást követő gömbhullámok, elektronhéjakat képező, sok egymásra helyezett, a belső rétegek felé
csökkenő lyukméretű szitaként képzeljük el, nem járunk messze a mezők szerkezetének a
megismerésétől.

A mező tömegközpontja felé folyamatosan nő a változás sűrűsége és ezzel a hőmérséklet is,
amely a részecskék aprózódásához, a kötési és a lendületenergiájának a leadásához vezet. A
mezők tömegközpontjának az iránya felé haladva, minél nagyobb változássűrűségű rétegbe
érkezünk, annál nagyobb a védő részecskék sűrűsége és rétegáramlási, (lamináris) sebessége,
azaz a mezők tömegközéppontja irányába az időrés határrétegenként szűkül.
47. ábra: Az időrés és a frekvencia összefüggése:
A nagy sebességgel
és merőlegesebben
érkező részecskék,
egy része
kölcsönhatás nélkül
átrepülhet a mezőn
annak a részecskéit
és változását nem
befolyásolják.

Az áramló
töltések közötti
hézagon, a
neutrinószerű
részecskék
között, az
időrésen bejutott
gyors részecske
a mezőben
ütközésbe,
kölcsönhatásba
kényszerül,
amelytől belső
áramlásba
terelődve
időcsúszást
szenved.

A túl kicsi szögben
érkező részecskéknek
nincs elég idejük a
töltések közötti résen,
az időrésen bejutni, ők
visszaverődnek.

A mező körül táguló
gömbhullámok,
megújuló határfeleletei
között, az időúton
haladó részecskék
áramlási iránya a mező
kerületi iránya,
pólustól pólusig

A bejutás utáni impulzuskor a lendületátadás következtében annyira lecsökkenhet a lendülete,
hogy az már nem elegendő a mezőből kijutásra, amely miatt egy időre a lokális mezőben
fogságba esik, annak a tömegét gyarapítja. Az idő fogságába került részecske nem tud a
mezőből mindaddig kiszabadulni, míg vagy apróbb részecskékre nem bontódik, illetve míg a
mezőn belül olyan nagy irány és lendület (dimenzió) azonosságú részecsketársakra nem lel,
amelyekkel összefogva elegendő sebességre gyorsulhat az időrésen történő kiszökésre. Az
időrés befelé csökkenése (a változás vagy/és a sűrűség növekedése) miatt, csak a nagy
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lendülettel de kölcsönhatásképes ütemben bejutó, és nagyon apró méretű részecskék juthatnak
el a mező mélyéig, ahová bejuttathatják az igen kicsi energiaszintű információs energiájukat.
Az ilyen kicsi energiaszintű változások az általunk még nem mérhető, de a tudat alatt
érzékelhető, (megérezhető) tartományba tartoznak, amelyekből csak akkor lehet tudatosuló
információ, ha sok azonos jelentésű és folyamatosan érkező, információt szállító
részecskéktől a hatás (információ) megerősödik. (Ez később bővebben is kifejtésre kerül).
A legkisebb sebességgel és a legnagyobb kölcsönható-képes részecskék bejutási lehetőségét,
azaz az adott mezőre jellemző kölcsönhatásra érzékenységi zónát, a kölcsönhatási
frekvenciatartományt, a mező saját önfrekvenciája, a saját ritmusa szerint az adott
határrétegben áramló részecskék mérete és sebessége, valamint az érkezők hasonló
tulajdonságának a viszonya határozza meg. A védőrészecskék közötti távolság a mezők
átmérőjének a növekedésével folyamatosan nő, amely a téridőbeli hézag, az egymást követő
neutrinószerű részecskék közötti jellemző távolságot, időrést eredményez. Az időrés, a mezők
körül a füzércsatornákon haladó, áramló neutrális tulajdonságú részecskék közötti jellemző tér
és időbeli távolság, amelyet a hézag mérete (az egymástól való távolság) és a két egymást
követő részecskék áramlási sebessége, azaz útideje határoz meg. Ez az útidős távolság
parallaxisfüggő, azaz a támadási irányszögtől is függő, amely a merőleges irányban a
legnagyobb, a legátjárhatóbb. A mező körüli külső határfelületeken áramló neutrinószerű
töltések közötti időrésen bejutó, kis tömegű részecskék viszonylag rövidtávra szóló és kis
energiájú változásokat okoznak, többnyire rövid ideig keringenek a mező buborék
rendszerének a külső útvesztőiben. A bejutó részecskék a mezőben történő pattogásuk,
sodródásuk, keringésük során, azokat a már bejutott részecskéket, áramlásban lévő mezőket
látják el információs energiával, amelyeknek a belső térben nekiütköznek. Ezek a részecskék
tudnak a legrövidebb úton a mezőkből eltávozni, amelyet a majdnem merőleges irányú
visszaverődési lehetőség segít.
A parallaxis, azaz az érkezési irányszög időrést befolyásoló hatása:

48. ábra

Alacsony irányszög, sikertelen
átjutási kísérlet, impulzus
következmény és részleges vagy
teljes visszaverődés. Valamennyi
töredék részecskepor azért átjuthat
a határfelületet képező részecskék
időrése között

A merőlegeshez közeli
irányszög alkalmas az átjutásra,
a határfelületen nem keletkezik
kölcsönhatás, az áttolódik az
alsóbb rétegek felé szűkülő
időrésű, nagyobb sűrűségű
belső rétegekbe, és időben
később, csak a jövőben hat.

A kis irányszög
bármely irányból
nehezíti az átjutást.
Ekkor az útidő a
részecskék között
harmonikus, impulzus
és kölcsönhatás
keletkezik.

Ha a támadási szög a merőlegesnél kisebb, a parallaxisrésen bejutási lehetőség is csökken, a
lepattanás lehetősége növekszik. Minél kisebb szögben érkeznek a kölcsönható
részecskebuborékok, - azonos lendület és tömegérték esetén - annál kisebb az esélyük a
behatolásra, nő az esélyük a visszaverődésre, a lepattanásra. Ezzel csak pillanatnyi
kölcsönhatást produkálnak, azaz többnyire egyszeri változtatás után elhagyják az elakadt
rétegtől befelé eső mező területét. A másik lehetőség, a részleges kölcsönhatás lehetősége,
amelykor a határréteg töltéseitől megperdítve a töltéspálya körüli spirálszerű áramlásba
kezdenek. Ha a kölcsönhatás bomlással is jár, akkor a leszakadó kisebb buborék részecskék
mélyebbre hatolhatnak, amellyel kisebb energiával de később is befolyásolhatják a mező
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változását. Általában az jellemző, hogy minél nagyobb a behatoló részecske lendülete, minél
mélyebbre hatol be a kölcsönhatott mezőbe, - ha a folytonossága miatt később megerősödik, időben annál később, tehát csak a jövőben fejti ki a hatását. Ez az időbeli eltolódási lehetőség
alapot ad az időben később kifejlődő változás, a jövő megérzési, megértési lehetőségére, de ez
egy külön könyvben, Az 5. Dimenzióban részletesebben kifejtésre kerül.
Az időrés, amely a lokális térrész (mező) belső változási ütemétől függ, változtatható,
amellyel a mező fogékonysága, érzékenysége áthangolható. A bejutó kisebb részecskékre
(információkra) való fogékonyságot a mezők egyéni változási sajátossága, a saját észlelési és
kölcsönhatási ritmus határozza meg. A bejutási szög és az időrés között van egy összefüggés,
amelynek az a lényege, hogy minél jobban eltér a határfelületre merőlegestől a részecske
iránya, annál kevesebb idő (annál kisebb térhézag) áll a rendelkezésére, a bejutásra, azaz az
időrés a merőlegestől eltérő részecskék számára szűkül. Alacsonyabb szögben csak a nagyobb
sebességgel és nagyobb frekvencián érkező hatásváltozások, részecskéi tudnak behatolni a
mező körüli áramlás miatt állandóan változó hatásrésen át. A mezőnként, fajonként eltérő, az
adott fajra, fajtára, szerveződésre jellemző időrést, a mezők belső változási ritmusa határozza
meg. Ha a bejutók számának vagy/és energiájának a mennyisége, azaz a gerjesztés növekszik,
akkor a belső változási ritmus (és ezzel a belső hőmérséklet is) felgyorsul, az időrés szűkül,
önszabályozó folyamat alakult ki.
Minden olyan sikeres részecske, amelynek a terjedési sebessége a mező észlelési
frekvenciatartományába esik, a mezőbe bejutva az ott lévő részecskéknek ütközve lead az
energiájából. Az impulzusban felbomló részecske, az információ (hatás) egy része mindig
fogságba esik. Mivel veszít a lendületéből, ez meghatározza azt is, hogy a bejutott
maradványai milyen erős információt szállítanak.
A mezőkbe bejutott és egyre csökkenő sebességgel keringő részecskék addig kényszerülnek a
mezőkben áramolva, ide-oda ütközve keringeni, amíg a merőlegeshez közeli szögbe és gyorsító
pályára kerülve, ki nem repülhetnek az időrésen. Ez csak akkor lehetséges, ha a mezőn belül olyan
nagy dimenzió azonosságú részecskékkel társulnak, akikkel az azonos útirány, lendület, ritmus, tömeg,
tehát a dimenziós jellemzők azonossága lehetővé teszi a szökési sebességhez szükséges lendület
megszerzését, azaz az energiaösszegződést. Az energiaösszegződéskor ismét olyan nagy sebességre
gyorsulhatnak, hogy kirepülhetnek az időrésen, és elhagyhatják a mező, vagy a réteg területét.

A kirepülési esélyt rontja, az időbeli folyamatot késlelteti, hogy a változó mező frekvenciájára
jellemző határrétegek részbeni áteresztőképessége miatt, a külső térből folyamatosan
érkeznek olyan bejutó részecskék, amelyek a kifelé haladást a befelé ható lendületükkel
gátolják. Ez miatt az egyesült részecskepáros szökéséhez nem elég feltétel a tetszőleges
merőleges irányban történő felgyorsulás, hanem csak a kiáramlási többlettel rendelkező
pólusok, vagy az egyenlítői fő keringési sík, az ekliptikai időspirál irányában távozhatnak el.
A kiáramlási pólusnál távozás a neutrálisabb és nagyobb lendületre gyorsult részecskék
lehetősége, míg az idősíkon a töltöttebb, és már nagyobb méretű szerelmes párok is
elhagyhatják a mezőket. E feltételeknek nem megfelelő, a nagyon nagy sebességgel vagy és
nagyon kis szögben beérkező és kölcsönhatásba került részecskék sokszoros visszaverődést
szenvednek, ezért egy időre a mező foglyaivá válhatnak, és a külvilágra hatási lehetőségük
időkésedelmet szenved.
Ha a merőlegestől eltérő pályán, az időrést alacsony szögben de nagy sebességgel metsző és
ezért bejutó és a mezőben kölcsönhatásba kerülő részecskék érkeznek, ezeknek a hatása, és a
belső téri keringése valószínűen hosszú ideig fog tartani. Az ilyen bejutó részecskék minél
kisebb szögben ütköznek a mezőben sűrű részecskékből álló buborékok nagy tükröző
képességű felületének, annál tovább tartó és később megerősödő hatásváltozást okozhatnak.
Ilyen kicsi szögben statisztikusan kevés, csak nagyon nagy sebességű, nagy energiájú
részecskék hatolhatnak be, (át). Csak e részecskéknek olyan nagy a sebességük, hogy a mozgásban
lévő védő részecskék közötti időrésein még éppen besurranhatnak.
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A mezők kialakulását és stabilitását befolyásoló tényezők:
A feltételezés szerint, növekvő tömegű anyagszerveződések olyan lélekként ismert
mezőmagok körül alakulhatnak ki, amelyek a korábbi elöregedett mezők felrobbanásakor, a
nemlineáris események következtében kilökődött, jelentős sűrűségű anyagok kiválásakor együtt
maradó migrációs mezőt nagy sűrűségű áramlási mintát képeztek. Valószínűen lehetséges teljesen
alulról felépülő mezők kialakulása is, de ezek kezdeti fejlődése elég lassú, és lehetséges, hogy nem
képesek elég nagy belső forgalmat kialakítani ahhoz, hogy valamilyen közeli mező, ne kebelezze be a
fejlődési idő kezdetén őket. Tehát mindig kell egy nagyobb sűrűségű mag, egy árnyékoló

képességgel rendelkező térrész, amely gátat vet az energia térbeli terjedésének, és
időveszteségre, és a részecskéket mezőépítésre serkenti. A térben történő folyamatos változás
miatt nagyon nagy a számszerű mennyisége e mezőkezdeményeknek, amely miatt nem
zárható ki, hogy a biológiai tápláléklánchoz hasonlóan, az egymásra épülő szintek között
nagyfokú egyensúly alakult ki.

Az anyagfejlődés lehetőségei:
Bizonyítható, hogy a földtörténelem során számos üstökös szállított a Földre könnyű
elemeket, jeget, vizet és az első periódusok elemeit, de az is bizonyítható, hogy rengeteg
nagyobb tömegsűrűségű, fejlettebb nehezebb elemeket szállító csillagmaradvány is érkezett.
A szén, és a könnyű elemek, a nehézfém, arany, ólom és uránfeldúsulások ott alakultak ki,
ahol a területre az anyagot szállító aszteroidák, vagy üstökösök becsapódtak, ahol a
becsapódó anyag felrobbant és szétszóródott. A maradványokat a Föld történelme során a
beérkezett, kifejlődött változómezők, lények lebontották, átalakították, ércesítették, oxidálták,
vagy éppen felhalmozták. Nemcsak az életet támogató szén és víz érkezett, hanem az összes
lehetséges és stabil anyag fellelhető, amely a közeli és a távoli változásokban a Földre került.
Az instabillá váló anyagok a Földön lebomlottak átalakultak. A bomlások és egyesülések
folytatódtak a felszíni, bioszféraként ismert rétegekben is. Ha olyan mezők külső határoló
gömbhéjait, időspiráljait keresztezzük, amelyeken kis tömegsűrűségű, könnyű anyagok
keringenek, a földi készlet ezekben dúsul fel. Ilyenkor az első, második és harmadik periódus
könnyű elemeit és nemfémes anyagait kapjuk. Ha nagyobb sűrűségű, és fejlettségű aszteroida
részecskéket tartalmazó rétegeket keresztez a Föld pályája, fémes elemeket vagy
nehézfémeket kapunk. Nagy annak a valószínűsége, hogy az új kis mezők kialakulásához
csillagmaradványokra, nagyobb sűrűségű csillagszilánkokra van szükség. Az ilyen nagy
tömegsűrűségű, miniatűr áramlási minták elegendő árnyékolást adnak ahhoz, hogy a
gravitációs anyaggyűjtés elkezdődése és az önállóvá válás folytatódhasson. Kétségtelen az is,
hogy a gravitáció szelektált, azaz nem egyformán érvényesített hatás, amelyet befolyásol a
diszkrét azonosság és a differenciált másság. Ez a szelekció a gravitációs mezők életjelenségét
erősíti meg, amely az ismert fizikai hatásoktól átmenet az életszerűen változó rendszerek felé.
A differenciált gravitáció egy védett fejlődési időszakot tesz lehetővé, amikor a szülő mezőkből kiváló
új mezőkre, a nagyfokú azonosság miatt a gravitáció csak szelektáltan hat. Az azonosság csökkenése,
a mezők egymástól eltávolodásához vezet, a szülőtől való folyamatos, de nem végleges távolodásához.

A védőhéjak közötti határrétegekbe kijutó részecskék egy töltésazonosságtól is függő része
eltávozik a mezőktől, és a pólusoktól az ekliptikáig tartó időúton védettebb térben fejlődik,
amely út végére töltés (forgás szerint is) szelektálódik. Az ekliptikáig eljutó a kibocsátó
mezővel azonos nemű (azonos forgásirányú) részecskék a diszkrét gravitáció, az irány és
célazonossági hiány (töltésbeli eltérés) miatt eltávolításra kerülnek, az ellenkező forgásúak
pedig az útközben felszedett részecskékkel, energia és tömegnövekedéssel együtt
bekebelezésre. Ez táplálja a mezőt és az elvesztett részecskéit is pótolja, az energia statisztikai
mennyisége a kiáramló azonos neműekkel elvesztése ellenére nem csökken. Az ekliptikára, az
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időspirálra sodródó életképes mezőcskék lehetőséget kapnak a továbbfejlődésre, a nagyobb
közösségekbe szerveződésre. Az időspirálra kerülő részecskék nem szükségszerűen azonos
fajt és azonos genetikai rendet képviselnek. A fejlődési tér közelében egy tápláléklánc
kialakulása is feltételezhető, amely genetikailag eltérő mezőcskék, többféle alfaját hozhatja
létre, amelyekből csak a nagy mezők sejtjei, védői, szerveződése is felépül.
A nagyobb térméretű mezők a nemlineáris eseménykor, a következő fejezetben leírt
holdkialakulással szaporodnak. Ez a szaporodási folyamat azonban nagyon figyelemre méltó,
mert nagyon nagy a folyamat azonossága a kisebb szerveződési szinteken is, sőt jogosan
feltételezhető, hogy a sejtszintekig ezek a szaporodási megoldások, folyamatok dominánsak.
A nagyobb energiatömeget sikeresebben gyűjtő mezők, a tömegnövekedést lineárisan
folytathatják, amelyet normál életfolyamatszerű változásként, de új életciklusként ismerünk. E
szerveződésnél egyelőre mindegynek tűnik, hogy alulról szerveződtek e, hogy egy
nemlineáris esemény hatására kiváló poranyagból képződött holdként, vagy mezőbontó novaszakasz, élet-ciklusváltás következményekéből szétesett csillagból alakultak ki. A kis mezők
fejlődéshez szükséges anyag és energia gyűjtése a határrétegekben történik, amely a mező
auráját képező felségterületén áthaladó neutrális gázból kifejlődő, csak nagyon kicsit töltött,
kicsi energiájú, alig forgó részecske-párokból fedeződik, amelyeket a füzérpályák elfognak és
felbontás után az ekliptikai időspirálhoz szállítanak.
A mezőkben erőteljesebb változás folyik, amely gázosodáshoz és a hőmérséklet
növekedéséhez vezet, és felfújva tartja a mezőt. A belső változásokban átalakuló, felbomló
párkapcsolatokból felszabaduló részecskék kifelé tartó lendülete tart ellent a mezőbe igyekvő
részecskéknek, ők tartják felfújt állapotban a mezőbuborékot. A már kialakult mezők
folyamatos anyagcserét folytatnak, amelyekben a tömeget sikeresebben gyűjtők
megnőhetnek, mások visszafejlődésre, lebontásra kerülnek. A felbomló, elfogyasztott mezők
sorsát a tápláléklánc és a változásra alkalmatlanság következményeiként ismerjük. E könyv
olvasóit feltételezhetően jobban érdekli az, hogy miképpen történik a mezők növekedése,
genetikai és tulajdonság változása, azaz hogyan működik az a változást működtető
mechanizmus, a fejlődést meghatározó rendszeridő, és a változások következményei
miképpen szolgálják a fejlődésként ismert átalakulásokat.
Vizsgáljuk meg, miként függ a mezők fejlődése a neutronszerkezet változásától, azaz a tömeg
gyarapodásától. Fogadjuk el feltételezett alapként, hogy a nagy gravitációs rendszerek, a
bolygó mezőktől felfelé olyan anyagcserével rendelkező mezőknek tekinthetők, amelyek az
elfogyasztott anyag egy részét, nagyon apró de stabil, neutrális buborékokra bontva a
mágneses tengely irányában nagyon nagy sebességre felgyorsítják. A galaxisok és a pulzárok
ilyen mágneses tengely mentén történő töltéskiáramlását, (Yet) Jet-ként ismeri a csillagászat.
Ezek a keskeny kúpszögű sugarak a csillagközi teret jelentős mennyiségű, nagy lendületű,
neutrális gázt alkotó részecskékkel töltik fel, amelyből a tér túltöltődése nyomásként jelenik
meg.
A csillagtér nyomása nemcsak közönséges egyenletes izotróp nyomásnak tekinthető, hanem
olyan nagy sebességgel a tér minden irányából érkező, nagy pontossággal eloszló lendületű
részecskéknek, amelyek igen kicsi, de eddig a számításoknál elhanyagolt valós tömeggel
rendelkeznek. Ez a tömegérték nem antianyag, hanem 0.1 sokadik hatványára lebontott kicsi
méretű, de nagy lendületű részecskebuborékok.
A nyomáskülönbség itt is érvényesül, amely miatt, ha a térben lévő bármely mezőn,
(térrészben) nyomásesés keletkezik, a térben lévő túlnyomás miatt a feszültséggel rendelkező
buborékok azonnal megindulnak a kisebb nyomású tér felé. A nyomásesés nemcsak az adott
tér energiaállapotának a csökkenésével következhet be, hanem akkor is, ha Pl. egy robbanás
miatt és után, a lokális gyors változás és ezzel a hőmérséklet is hirtelen lecsökken. A
nemlineáris téresemények után általában jelentős változáscsökkenés, lehűlési időszakok
kezdődnek, amelyek sok esetben a változás és a helyi hőmérséklet jelentős lecsökkenéséhez,
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vízzel rendelkező mezőknél és földi körülmények között jégkorszakokhoz, vezetnek. Ilyenkor
sűrű részecskehullámok indulhatnak meg a változásban csökkent mezők felé, az esemény
utáni változás új evolúciós ciklusát kialakítva. A lendületnyomás csökkenése, a mező által
gátolt áramlás akadályozásával, unizotróp térhelyzet kialakításával, azaz a szimmetria
megbontásával is lehetséges. A 4. és az 5.ábrán bemutatásra került a mezők, részecskék
árnyékoló képességétől függő lokális lendületnyomás különbözetben megjelenő gravitáció
kialakulása. A valós tömegű mezők körül megbomlik a tér lendületegyensúlya, és az
egyébként jellemző izotróp patthelyzet feloldásra kerül. Mivel a részecske szerveződések,
mezők leárnyékolják a lendület egy részét, az ellenlendület egyensúlyt adó ellenhatása,
fékezése nélkül, a részecskék a lendületüktől, az árnyékolástól és a mezők távolságától is
függően a mező tömegközpontja felé forduló gyorsuló áramlásba kezdenek. Fogadjuk el,
hogy a mezők, bármilyen méretűek, gravitációsan szelektált képződmények, amelyekben a
nagyobb sűrűségbe tömörült buborékszerveződések, az eltérő sűrűségű anyagok, a befelé
áramló neutronokkal és részecskékkel való kölcsönhatás-képesség szerint, szelekciósan is
elkülönülnek. Ezt a szelekciót, a mezők körüli rétegekben, gömbszerű felületekről viszonylag
egyenletesen befelé tülekedő részecskéknek, az útba eső részecskék sűrűségétől (torlóképességétől) függően eltérően elnyelődő lendülete váltja ki. Tételezzük fel, hogy a mezők
körül, (bármilyen méretűek) a legkülső rétegekben a legkisebb tömegsűrűségű elemi
részecskebuborékok találhatók, amelyekre a befelé áramló anyag a mező tömegközpontja felé
szorító kölcsönhatást, a nagyobb áthatolóképesség, (a kisebb ellenálló-képesség, sűrűség)
miatt csak gyengébben adja át. Tehát a tömegközponttól kifelé nemcsak a tömegméret, hanem
a sűrűség és a befelé tartó neutronok lendületátadásának az érvényesíthetősége is csökken.
Még egy hatás segíti a sűrűség szerinti elkülönítést. A kisebb sűrűségű anyagok a kisebb
változássűrűségű külső rétegekbe kényszerülnek, amely miatt e rétegek hőmérséklete kisebb.
Amely rétegek hőmérséklete alacsonyabb, abban a rétegben lévő részecskék körül járőröző
védők is merevebbek, lassabban áramlanak ezért az időrések hosszabban vannak nyitva,
átjárhatóbbak. Tehát nemcsak a sűrűség, hanem a hőmérséklet csökkenés miatt is csökken a
kölcsönhatás, ez is hozzájárul a külső határfelületeken az idő (eseménysűrűség)
csökkenéséhez.
A mező körüli távoli gömbhéjakon elhelyezkedő anyag szinte teljesen neutrális, izotróp
környezetben feszül és rezeg, amely lassan változik, nagy időréssel rendelkező könnyen
áthatolható közeg. (Nem lehetetlen, hogy amit transzverzális hullámszerű mozgásként
figyelünk meg, az nem más, mint a gyors részecskék bukdácsolása, a lassú járőröző
védőrészecskék kerülgetése.) A befelé haladó migráló részecskék igyekeznek minél kevesebb
ütközést, torlódást, kölcsönhatást, impulzust kelteni, amely miatt a haladás útjába kerülő
részecskéket (a mezőt védő járőröket) inkább elkerülik. A mezők körüli héjrétegekben fejlődő
buborék részecskéket a mezőből kitörni készülő alsóbb rétegek részecskéi felfelé, a kívülről a
mező felé igyekvő lendületű részecskék a mező tömegközpontja felé taszigálják. A rétegeket
határoló neutronhéjakon nagyfokú egyensúly alakul ki a két erő között, amely miatt a rétegre
merőleges irányú áramlás csak akkor alakulhat ki, ha a rétegben az ekliptika felé araszoló
buborék részecskéket alulról, vagy felülről érkező nagyobb lendületű részecske nemcsak
eltalálják. Ha a találat következményeként a részecskét stabillá tevő valamely tag kilökődik,
egy stabil szerkezetű mező térstabilitása, szimmetriája csökken, a mező egyensúlya
megbomlik, és felbomolhat, vagy kisebb energiaszintre kerülhet, az evolúciós lépcsőn vissza
kell lépnie, időben és a bonyolultságában is visszafejlődhet. Ha a részecskék anyagcseréje
szinkronban áll, azaz a beépüléssel azonos mennyiségű részecske eltávozik, az adott buborék
nem gazdagszik, a tömege és a kölcsönható képessége ettől nem fog gyarapodni, ezért a
rétegekben kényszerül a változást folyatni. Az itt lévő magas semlegességű buborékanyag
akkor kerül apró lépésenként, egy-egy réteggel közelebb a mező központja felé, ha a
buborékot beépülő, és tartósan bennmaradó részecske, (kisebb buborék) találja el. Minden
ilyen beépüléskor, a mező valamennyit sűrűsödik, a tömege és ezzel a kölcsönhatási

106

fogékonysága nő, amelynek a következményeként a rá ható erők eredőjének megfelelően a
tömegközpont felé ható lendületerő erősebben érvényesül. A tömegnövekedés miatt
növekszik az elnyelt lendület, mint a mezőközpont felé kényszerítő irányú (gravitációs) erő,
amely a réteg alsó, a mező tömegközpontjához közelebbi széle felé közelíti a tömegében
növekvő, kis mezőnek tekinthető részecskéket. A tömeg növekedésével arányosan kis
mezőket egyre nagyobb erő kényszeríti a neutrális határfelület felé, amellyel nő a feszültség
az áthatolást fékező neutronréteg, potenciálgát, és az áthatolni akaró részecske között. Ha a
feszültség, vagy/és az eredő kinetikai lendület meghaladja a réteg átlépéséhez szükséges
értéket, a 11. ábrán bemutatott potenciálgát kinyílhat, és a részecske egy másik energiaszintű
rétegbe kerülhet. A tömegnövekedés sok kicsi apró, de nagy lendületű neutronok egymás
utáni beépülésével folytatódik. A méretében, de elsősorban a tömegében növekvő kölcsönható
képességű buborékszerkezetek, az egyre nagyobb sűrűségük miatt, a folyamatos
lendülettöbblet eredőjének megfelelően rétegről, rétegre, szféráról, szférára vándorolva egyre
közelebb kerülnek a mező tömegközpontjához. Hol gazdagabbak lehetnek néhány neutronpárral és ezzel stabilabb, zártabb lehet a szerkezetük, vagy az elvesztésük esetén (stabil előző
állapot esetén) instabilabb mezővé szerveződhetnek. A tömeg növekedése közben néha olyan
nagy lehet a térszerkezeti zártságuk, hogy magasabb szimmetriájú sokszögű térszerkezetbe
(Pl. pentaéderbe, oktaéderbe stb.) alakulhatnak. Az energia, és tömegsűrűség változás,
szerkezeti átrendeződéseket okoz a lokális kis mezőknek tekinthető buborékszerkezet
rendszerében, amelyek a környezetből feléjük áramló még kisebb részecskék túlnyomása
miatt, mindig igyekeznek a legstabilabb, legszimmetrikusabb szerkezetbe tömörülni. Ha
térszerkezet zárt, az elrendeződés szoros, szervezett, a stabilság nő.
Már megismertük, hogy a tér tágulása csak látszólagos, amelyet a mezők héjszerkezetének a
folyamatosan észlelt növekedéséből feltételeztünk. A nagy sebességű neutrális töltésállapotú
részecskék azonban bejutnak e héjszerkezetekkel határolt lokális képződményekbe, és a már
jelen lévő neutronoknak átadhatják a lendületenergiájukat. Ha stabil és zárt szerkezetet képez
az egymásba kapaszkodó, egymásnak nyomott lokális buborékhalmaz, akkor a támadó
neutronok lepattanhatnak, a kis mezőket nem veszélyeztetik. Más a helyzet a nagy
sebességgel és pontosan merőlegesen érkező neutrális részecsketámadók esetén akkor, ha a
lokális rendszer, Pl. egy atom magszerkezetének a zártsága nem kielégítő.
A növekvő méretű mezők mindig belülről szaporodnak. A szerkezetbe bejutó, beépülő
részecskék azok, amelyek megbontják a korábbi harmóniát, és ezzel átalakítják a
tömegsűrűség szerint eltérő mezők tulajdonságait.
Sindely László és Sindely Dániel kiváló szerkezeti példákkal szemléltették az atommag
modellek bemutatásánál, (lásd Egely György, Bevezetés a tértechnológiába 3 című
könyvében) a magszerkezet belső változásában a mezőkbe behatoló neutronok szerepét.
Kétségtelenül jól ismerték fel, hogy a magszerkezet neutronjainak a változása az a folyamat,
amely a periódusos rendszer izotópjainak, a természetben is fellelt természetes állapotú,
gerjesztés nélküli stabil vagy instabil változatainak a kialakulását meghatározza. Az
elektronok szerepe, ezek szerint csak másodlagos. Az elektron, csak a beépülő proton által
kiváltott magszerkezet változásakor, a szétbontott neutron-pár, szabaddá vált, és forgásba jött
neutronrész, protonná visszaalakulásának, a mezőszélre lökődő, maradványa, a párbontás
következménye. Ilyen aspektusból szemlélt atomszerkezetben, a protonokkal ellenkező
irányban forgó elektronok, (férfiak) szerepe a mező körül áramló védőmezők, határoló
felületek (héjak) kialakítása. Az elektronok, mint még kisebb mezők áramlási sűrűsége, az
általuk fenntartott időrés meghatározza a normál lineáris változást okozó kisebb részecskék
mezőbe bejutási és gerjesztési lehetőségét. Az elektronhéjak ezek szerint nem neutrális, tehát
kicsit töltött (jobbra forgó) részecskékből álló, a mezők körül nagy sebességgel keringő,
kisebb sűrűségű és kisebb tömegű védőrétegeknek tekinthetők. (Analóg a nagyobb mezők
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ekliptikai időspirálján fejlődő nagyobb részecskemezőkkel). Valószínűsíthető, hogy a kisebb
méretű mezők is rendelkeznek analóg töltéskiáramlással, amely nemcsak mágneses teret
generál, hanem e kisenergiájú füzérsugarak körül keringenek az elektronok. A szétválasztott
párok kisebb tömegű gyermekei könnyen bejutnak a mezők központjába, az anyai protonok
védelme mögé.
Ha egy nagyobb lendülettömegű (kinetikai energiájú) részecske áttöri ezeket a védőrétegeket,
és sikeresen beépül a mezőbe, ez az adott mező energiaszintjén ugrásszerű változást, nem
lineáris fejlődést okoz. Ha visszatérünk a Sindely szerzőpáros neutronváltozás = térszerkezet
és tulajdonság módosulás elméletére, akkor megérthető, hogy a stabil és tömör szerkezetbe
bejutó újabb neutron megbontja a korábbi térszerkezeti harmóniát és szimmetriát. Ha a stabil
szerkezet megbomlik, a mag védelme és árnyékoltsága csökken, a megnövekvő hatásrésen
(időrésen) sokkal könnyebben behatolhatnak a mezőmag felbomlását előidéző kisebb
részecskék. Ez minden instabilabb szerkezetté alakuláskor meg is történik. A környezetben
tülekedő kisebb részecskék alig várják hogy a megnyíló időkapun egy nagyobb védelmet
nyújtó mezőbe (városba) bejuthassanak. Alig kell tíz, tizenöt perc, és a bejutás, és ezzel a
bomlasztás megtörténhet, azaz a gyengült védelmű mező egy instabilabb, kevésbé
szimmetrikus és ezért könnyen elbomló, (feleződő) hasadó, mezővé alakulhat. Fordítva is
igaz. Ha egy instabil, nem teljesen szimmetrikus belső szerkezetű magba, a hiányt éppen
betöltő neutron-pár hatol be, az addig instabil mag szabályosabb, térszimmetrikusabb
szerkezetbe rendeződhet, (a mag és a héj is betelhet), és sokkal hosszabb ideig stabil,
kiegyenlített lineáris forgalmú mezőcskévé alakulhat.
A mezők körül, neutrínókkal és az elektronnál és a protonnál kisebb tömegű töltött
részecskékkel kitöltött tér van, amelyek a hidrogénszférák rétegein kívül találhatók. A
bolygónk valódi határa ott végződik, ahol a szomszédos mezőkkel hatásegyenlőség alakul ki,
de a határrétegek hullámzása, torzulása miatt valószínűen nincs ilyen fizikailag is
elkülöníthető réteg. Az átmenet szinte folyamatos. A mezők, csillagok közötti neutrális
rétegektől a mezőközpontok felé egyre nagyobb tömegű részecskékkel telt övezeteket kell
találnunk. Ez a rétegződés azonban nem folyamatos, mert a csillagszegmensek
szembenállásától, szimmetriájától is függő. A nem szimmetrikus elhelyezkedésű csillagok
részecskéinek az útideje általában nem egyenlő, ezért a találkozásuk is diszharmonikus. Ha
nem elég jó a harmónia, akkor nem keletkezik impulzus. Ha teljesen merőleges és a
tömegközponton áthaladó az impulzusban a gyorsabb támadó részecske lendületiránya, ekkor
beépülés történhet, de töltés, perdület csak nagyon pici töredékeknél alakulhat ki. Ha kicsi
diszharmóniával de ritmusazonosság miatt folyamatos impulzus következik be, akkor a kicsit
eltérő útidő miatt egymáson megperdülő, töltött részecskék keletkeznek. A töltött
részecskéknél a mérési lehetőségünk erősebb, mert a töltésvándorlás és ennek a
következménye már az eszközeinkkel is észlelhető. A legkülső övezetekben lévő részecskék a
jelenlegi felbontóképességű eszközeinkkel nem mérhető egységnyi tömegűek, és a
mérhetőséget nehezíti a neutrálishoz nagyon közeli hatásállapot. A mezők, csillagok, bolygók
felé sok-sok különböző energiaszintű, és eltérő tulajdonságú részecskéket tartalmazó réteget
kell feltételeznünk, amelyek analóg módon a kis méretű szerveződéseknél is fellelhetők. A
tulajdonság rétegenként változik, és még a rétegekben is eltérés lehetséges, az alsó vagy a
fölső (a külső vagy a belső) határfelülethez közelebb lévő részecskék szerveződései között.
Marx Planck által felállított hatáskvantum mérete, csak az atomi szint mérhetőségét jelenti,
amely alatti energiaszinten, tömeg és méretben, a mérési lehetőségeinken túl még sok
nagyságrenddel kisebb sűrűségű és méretű, neutrálisabb részecskék biztosítják a csillagközi
tér neutrongázzal telített energiasűrűségét és túlnyomását. A rendszer azonban, amelyet
felismert, helyes és analóg. A tulajdonság átalakulás, az anyag evolúciós fejlődése a kisebb és
a nagyobb energiaszinteken is így történik.
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Nézzünk rá a bolygónkra, amelyet már elég jól ismerünk, a rendszerelmélet igazolása
érdekében. A neutronok mezőnk felé áramlásuk során áthaladnak a különböző energiaszintű
rétegeken, ahol rétegről rétegre változik az összetételük, a tulajdonságuk és a bonyolultságuk.
Ez a tulajdonság szerkezeti analógiát képvisel, de eltérő energiaszintet. A szerkezetében
analóg, de kisebb vagy nagyobb energiaszintű mezők jellemző tulajdonságait összefoglaló
néven hatásként ismerjük, amely azonban csak viszonyban, valamihez, más hatásokhoz, más
térállapotú, tulajdonságú mezőkhöz képest értelmezhető. Az analógiát az határozza meg, hogy
azonos tulajdonságú mezők más ismert tulajdonságú mezőkre azonosan, analóg módon
hatnak. Ha az analóg térszerkezet, áramlási szerkezet felismerhető, ez azonos jellegű hatásban
nyilvánul meg, de az energiaszint eltérése a hatásszint erősségének, hevességének az
eltérésében észlelhető. Ha eltérő az energiaszint, akkor a hatás erőssége sokkal nagyobb, vagy
sokkal kisebb lehet. A hatáserősség halmozódással is változhat, amelykor nagy
tulajdonságazonosságú részecskék tulajdonsága egy mezőn belül a statisztikailag többségbe
kerülésükkor (a többihez képesti megerősödésükkor) dominánssá válik.
A bolygónk külső rétegeiben Hidrogén tulajdonságú részecskemezők jelenlétét és többségi
érvényesülését tételezünk fel. Egyértelmű, hogy e rétegeken kívül eső héjakban sokkal kisebb
energiaszintű, nagyobb neutralitású részecskék építkeznek, igyekeznek a bolygómezőnk
védelmet nyújtó közösségébe.
A Hidrogén tulajdonság csak egy állapot, csak egy eredő, egy átmeneti életszakasz a változás
evolúciójában. Az életszerű változás, a keleti vallások tanításának megfelelően sok
életszakaszból állhat. A legkisebb részecskék közösségbe épülése, egyre nagyobb
együttműködési fejlődési sorozatokon megy keresztül, amely során egyre nagyobb
térszerkezetbe épülnek, törekednek a nagyobb együttműködő képesség, a nagyobb tolarencia,
a tökéletesség és a nagyobb térszimmetria felé. A hidrogéntöbbséget tartalmazó réteg alatt, az
egyre nagyobb lendülettel a mezőközpont felé tartó töltött és neutrális jellegű részecskék
beépülésével, rétegenként felépülnek a már ismert elemek atomjai, mint már meghatározható
és mérhető tulajdonságú kisméretű változó mezők. Az instabil elemek is kialakulnak, de nagy
valószínűséggel ezekben az állapotokban csak kevés ideig tartózkodik az evolúciós mezők
többsége, amelyekben nagy a változás, állandóan felépülnek és lebomlanak. E rétegeken
sikeresen átvergődött részecskék eljuthatnak a héliumtöbbségű rétegekig, amely alatt további
életszakaszokban a nagyobb sűrűségű, a periodikus táblázatban megismert nagyobb
rendszámú elemekké szerveződhetnek. A szerveződés azokban a szinteken és
térszerkezetekben a sikeresebb, amelyeknél a térszimmetria is magasabb fokú, azaz a
szerkezet valamely geometriai halmaz szerint zárt térszerkezetet eredményez. Ezekben a
stabilabb mezőkben, hosszabb ideig tartó lineáris változás folyhat, amelyet nehezen bonthat
meg a befelé tartó lendületű beépülő neutronok igyekezete. E rétegek ugyanolyan
életszféráknak tekinthetők, mint az általunk megismert biozóna, csak kisebb méretű és
gyorsabban változó, atomokként ismert tulajdonságú lények népesítik be. A héliumréteg alatti
szférákban a nagyobb tömegszámú atomok izotópjai, kolóniái változnak életszerű
folyamatokban. Néha visszaalakulnak és kevésbé stabil állapotba kerülnek, hogy azután egy
nagyobb lendületű részecskétől nemlineáris találatot kapva újra nagyobb szimmetriával
rendelkező stabil szerkezetbe épüljenek. Ha az izotóp kiegészül egy nagyobb energiaszintű
csomaggal, az evolúció irányába, a tömegközpont nagyobb sűrűsége és nagyobb szimmetriája
felé fejlődhet. A bioszféra természetesen nem a legalsó határ, a belülről fejlődő rendszerek
között, még a mi bolygónk életszféráknak tekinthető rétegeiben sem. Már megismertük, hogy
a bioszféra alatti rétegekben az életszerű változás több km. mélységig lehatol. Hatalmas
élőtömeg változik az alattunk lévő rétegekben. Csak a szerves rendszerű változó anyagnak, a
bioszféra-szintnél lejjebb lévő mennyiségét a teljes zöldtömeggel megegyező mennyiségre
becsülik. E rétegek alatt ionos szerveződésű és nagyobb változástűrő-képességű anyagok
fejlődnek, nagyobb feszültségben, nagyobb hőmérsékleten és sűrűségben.
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A felszínen és a felszín alatti szférákban változó anyag viszonylag instabil, amely a
nemlineáris eseményekkor kapcsolódási erő szerint is szelektálódik. A már nagy és tartós
kapcsolatba épült, nagyobb sűrűségű és nagyobb tűrőképességű ionos szerveződésű anyag
eseményenként lejjebb kerül. Az ilyen edzettebb és az összetartásból sikeresen vizsgázott
anyag az egyre mélyebben fekvő, egyre nagyobb változás sűrűségű rétegekben csak azért nem
bomlik el a felsőbb rétegek szerveződéseihez hasonlóan hamar, mert sokkal stabilabb
térszerkezetbe szerveződött. A nagyobb környezeti nyomáson lényegesen több részecske
zsúfolódik egy közös lokális rendszerbe, amely azonban az ionos rácsokban szervezett
közösségbe épül. A stabilabb térszerveződés a nagyobb feszültség, a nagy nyomás, valamint a
magas hőmérséklet, (a teher) viselésre alkalmasabb szerveződésű kolóniákat hoz létre. Az
ilyen mezőkben a feszültség elosztás, a kollektív teherviselés nagy mértékű, amelyet csak
nagyon magas változási sűrűség, és nagy energiaátrendeződéssel folyó változások bonthatnak
csak meg. A mezők mélyén magas impulzus sűrűségben az ismert összetételű anyagok
bontása folyik, egyre nagyobb sűrűségbe építő ütközetek sora zajlik. A mezőnk mélyén egy
jövőbeni csillag fejlődik. Az anyag a csillagokhoz hasonlóan egyre nagyobb változásnak van
kitéve, amelyben az ütközések felaprózzák a már összeépült anyagot. A sikeresen ütköztetett,
felbomlott közösségekben egymásra találó új neutrális töltés-párok alakulnak ki, amelyek
kirepülnek a mező mágneses tengelyében erősödő Jet által felépített magneotoszféra valamely
rétegébe. Ha elég nagy lendületre tettek szert, csillagközi utazás lehet a vége. A mezők
mélyén, a felbomlott kolóniákból egyesített fiatal részecske-párok emlékezete részben
blokkolásra került, csak a legszükségesebb információk maradtak meg, a családalapítás, a
forgás és a bódulat, az ösztönként ismert tudás és a szerelem szükségessége. A fiatal párok az
egyesült lendülettel kirepülnek a mező körüli rétegekbe. A nagyobb lendületűek magasabb
életszférákba, akár idegen csillagok felségterületére is elmerészkednek.
Ha a bioszférák tulajdonságait a zónákban élő szerveződések tulajdonságaival azonosítva, a
különböző tulajdonságú mezők, mint változó lények tömegarányaira vagyunk kíváncsiak,
megérthető, hogy a nagyobb sűrűségű anyagok csak 1 %-nyi szennyezők, a felettük 2-3 %
szén és oxigén tulajdonságúakkal a kb. 24 % hélium és 73 % Hidrogéntulajdonságú lényekhez
viszonyítva. Ez azonban csak a hidrogénkultúrától lefelé számított tömegarányt tartalmazza.
Ha a valós mezőhatárig kiterjesztjük a megfigyelési határokat, és a mezőnk változó
részecskéink teljes tömegének a megoszlására vagyunk kíváncsiak, akkor egészen más
arányokat kell, hogy kapjunk. Most jutottunk a fizikusok által hiányolt anyag nyomára. Ha az
arányok a hélium és a hidrogén között 1/3, akkor legalább ennyi lehet a felsőbb rétegekben,
azaz feltételezhető, hogy a legalább 15 egységnyi anyagból 9 egységnyit az általunk még nem
mérhető tömegű és nem ismert tulajdonságú részecskék színes palettája tesz ki. Ez esetben a
hidrogén csak 3, a hélium 1 egység, a többi magasabb bonyolultságú ionos anyag és a szerves
anyag csak ennek a csekély töredéke. Ez esetben a százalékos megoszlás kb. 68 % alacsony
energiaszintű, de analóg tulajdonságú, neutrálisabb részecskék szerveződése, 23 % hidrogén
tulajdonságú 8 % nitrogén, és 1 %-nál is kisebb a nagyobb sűrűségű szerves és szervetlen
anyag mennyisége.
Moetrius első könyve, az Aspektus, egy hatáselmélettel kezdődik, amelyet kezdetben a szerző
inkább csak érzett, mint értett. Mára ez a rendszer, a térszerkezetek nagyobb megismeréséhez
vezetet, az anyag és életszerveződés működési mechanizmusának a feltárásához. A
Mengyelejev által készített sikeres anyagszerveződési térképen megismerhettük, hogy az
egymás alatti elemsorok, periodikus rendszert képeznek, azaz a mezők szerkezeti
tulajdonsága analóg. Ez lehetővé teszi, hogy a magasabb szervezettségű változó rendszerek
tulajdonságait és változási irányait felismerhessük, és beazonosíthassuk a változási
folyamatok következő lehetőségeit. A mezők változásának, az élet fejlődésének a
mechanizmusa kiismerhető, a bioszféránk és a bolygónk, a környezetünk lehetséges
változásai megismerhetők. A változási szabályok univerzálisak, azok a fejlődési rétegek
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különböző szintjein is analóg módon működnek. A határrétegekben folyó változás
meghatározott szinteltérésben (frekvencián) al és felharmonikus kapcsolatban van, amelykor
egymást erősítheti. A harmonikus kapcsolatba kerülő mezőcskék tulajdonságai a nagyobb
energiaszintű mezőkbe beépülve egy eredő tulajdonságot alkot, amelynek eredőjét kollektív
tulajdonságként, a tudásukat kollektív tudásként összegezhetik. Az életciklus-váltásokkor
átadott DNS, mint örökítő anyag, olyan ismert tulajdonságú részecskéket, és ezek magukkal
vitt tulajdonságait, ismereteit tartalmazzák, amelyek az új szerveződésben új kollektívákba
szerveződnek. A kollektív tudás, azonban folyamatosan halmozódik fel, amely a kisebb
részecskék anyagszerkezetbe rögzített ismereteinek az összegződése. Amely ismeret, tudás és
tulajdonság állapot bármely szintű anyagi szerveződésben sokszor megismétlődik, jelentősebb
hányadot képez, az a nagyobb szintű mezőben is dominánssá, meghatározó, és felismerhető
tulajdonsággá válhat. Nagyon sok olyan állati és emberi tulajdonságot lehet megnevezni,
amelyek visszavezethetők az atomok tulajdonságaira, vágyaira, céljaira. Valószínűsíthető,
hogy az emberi tulajdonságok, viselkedések jelentős forrása a kisebb energiaszintű
szerveződések viselkedése, vágya és reakciója. Ha egy érzelmes filmet nézünk, és könnybe
lábad a szemünk, a részecskéink érzelmei szerint reagál a kollektív tudatunk,
Ha forogni kezdünk és elszédülünk, a részecskéink szédülnek meg, kerülnek rosszabb
rendezettségbe, amelyben a részecskeáramlás rendezettsége romlik.
A tulajdonságokat, a többlet, a tulajdonság és képesség utáni vágyódásokat a hiány alapozza
meg. A szeretet, a vágy, a vonzalom, a másikban meglévő vágyott tulajdonság annak a hiánya
miatt lép fel. E hiányok kitöltésével teljesebbek vagyunk. A karakter, a domináns tulajdonság
általában többlettöltés, amely nem rendelkezik tulajdonság szimmetriával, a többlettöltést
kompenzáló, visszafogó hatással. Az atomi és a más szerveződési szinteknél minden
tulajdonság, a dimenziót képező tulajdonság-pár a szimmetria meglétén vagy hiányán alapul.
A magasan szimmetriában álló szerveződések viselkedése, hatása hasonló, analóg minden
szinten. A nagy neutrális tartalmú, kiegyensúlyozott, semleges emberek közömbösebbek,
megértőbbek, kevésbé szeszélyesek, kevésbé karakteresek. Ritkán vannak kiugró
tulajdonságaik. Az ilyen mezők és emberek tűrőképessége nagyobb, a változása
kiegyensúlyozottabb és kiszámíthatóbb. Ők nemesgázokhoz hasonlóak összességében
lehetnek többek, de nem jó kapcsolat teremtők és csak nagyobb közösségekben jó
kapcsolatépítők.
Aki ismeri a periodikus rendszer elemeinek a tulajdonságait, meglepődve ismerheti fel a
leggyarlóbb emberi tulajdonságokat, a kapzsiságot, az energiasóvárságot, az intolarenciát,
ugyanakkor érthetővé válhat a semlegesség, a másság taszítása vagy az erős vonzalom
kialakulásának a kiváltó okai.
Az analóg változó rendszer azonban nem áll meg az emberi energiaszinteken, a szerkezeti és
tulajdonságazonosság sokkal magasabb energiaszinteken is megismétlődik. A bolygók és a
csillagok, a galaxisok olyan életszerű folyamatban változó analóg élő rendszereknek
tekinthetők, amelyek eredő tulajdonságai az atomokkal és az emberekkel is analóg
tulajdonságokban nyilvánulhat meg.
Ha csak az ismertebb analógiára hivatkozunk, akkor a Mars két (már három) holdas állapota
analóg szerkezetű (volt) a Héliummal, molekuláris méretekben már a H2O fejlődési stádium
után, azaz a vizes korszaka után van. A Föld atomi méretekben analóg a Hidrogénatommal,
molekuláris szinten a H2O szakasza végén van, a labilisabb izotóp állapotok következnek és
nemsokára magasabb energiaszintre lép.
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15. fejezet:

A Nagyméretű Ionos mezők szaporodási folyamata

A korábbi leírásokból megismertük, hogy a Darwini evolúció lineáris változása mellett
szakaszosabb, az anyagként ismert információ rövidebb idő alatt és nagyobb adagokban
érkezésekor, keveredésekor ugrásszerű változás is lehetséges. A szerző az ilyen
makroevolúció néven ismert változásokat nem lineáris eseményeknek nevezi, amelyekkor
kialakuló keveredés sokféle energia és tudásszint változást eredményezhet.
A szerző megkísérli párhuzamba állítani a különböző energiaszintű analóg eseményeket,
amelyek minden szinten hasonló, fraktálszerű rendszert létrehozó következménnyel járnak. A
folyamat bemutatására egy nagyobb energiaszintű rendszert választott, amelynek
megismertetése az író reményei szerint, az evolúcióként ismert tulajdonság változást, anyag és
tudásszint keveredés törvényszerűségeit is megérthetővé teszik.
Az emberi környezet, a bioszféránkon működő biológiai energiaszint változásait, a kovalens
szerveződésű molekulákból és fehérjékből felépülő élőmezők szaporodását és fejlődését
valamennyire megismertük. Ez azonban csak felszínes ismeret, amelynek a mélyét a
mikrobiológia is kutatja, azonban az eszközeink felbontóképessége még nem teszi lehetővé,
az atomi alatti energiaszintű részecskéink kialakulásának a megismerését. A tudomány
egyszerűen elsiklott a mellett, hogy az energia megmaradás minden szinten igaz, ezért a DNS
és a sejtek szaporodása nem energiaszaporító, hanem csak átalakító, szervezetbe építő
folyamat. A test, az anyagi és az élő mező, nem a semmiből lesz, hanem máshol, más
szerveződések felbomlásakor szabadabbá váló kisebb részecskék új lokális mezőben történő
újraegyesüléséből. A vakon tapogatózó, csak a látszó tényeket tudomásul vevő kutató
kijelenthetné, hogy az emberi élőtömeg szaporodásával, az emberi mezők egyre nagyobb
tömegbe épülésével az emberi élettér tágul, ez azonban csak ideiglenesen igaz megállapítás.
Pontosan ismerjük, hogy hosszabb távon nem állja meg a helyét. A kiegyenlítődés törvénye
alapján előbb, vagy utóbb beáll egy egyensúly, amely nemcsak az emberi mezők, hanem a
biológiai környezet szaporodási bomlási ritmusát is egyensúlyba kényszeríti. Ennek az
egyensúlynak a mikrobiológiai vonatkozását és fontosságát már jobban ismerjük, mint az
Ökoszféránk szintjén, és egyáltalán nem ismerjük a globális környezet, a csillagtéri
Makrokozmosz szintjén. A csillagászok már nagyon sok olyan felismeréssel rendelkeznek,
amelyek párhuzamba állítása, a kisebb energiaszintekre történő beazonosítása helyére teheti a
térszerveződések megismerésében még hiányzó láncszemeket.
Próbáljuk megközelíteni az anyagi tér változásának és fejlődésének a törvényszerűségeit a
csillagtéri változás aspektusából, talán e nagyobb energiaszintű mezőknél bemutatható
evolúciós törvényszerűségekből megérthetjük a kisebb szinteken analóg változások
szabályszerűségeit. A szerző, az Univerzumban lévő anyagmezőket, az általunk élő
rendszerekként ismert lényekkel analóg változású élő szerveződéseknek tekinti. A kételkedő
materialisták megmaradhatnak a bolygók, csillagok élettelen anyagi mezőként szemlélésénél,
bár hamarosan be kell látniuk, hogy e lények, mezők változása az emberi és az alacsonyabb
energiaszintű sejti változásokkal is teljesen analóg.
Térjünk vissza ahhoz a megállapításhoz, hogy a csillagtéri mezők hogyan alakulnak ki,
milyen események és ritmusok befolyásolják a változásukat.
A kialakulás feltétele osztódás vagy alulról szerveződés, amelykor egy korábbi idősebb mező
felrobbanása, megszűnése szolgáltat egy térsűrűbb magot, amely árnyékolóhatása mögé bújó
kisebb részecskékből egyre nagyobb tömeg szerveződhet. A kialakulás másik feltétele, a tojás
állapot, amelykor két meglévő mező közös szimmetriájában időcsúszással rendelkező
térszimmetria alakul ki. Ebben a mezőben olyan lendületegyensúly alakulhat ki, amely egy
sűrűbb magot, egy áramlási mintát képez, de az ilyen mezők sem a semmiből születnek,
ezeknek a részecskéit is más mezőkből kibocsátott emigráló részecskék csoportosulása,
kolóniája kezdi működtetni. Tehát véletlenszerűen, tudatosan vagy ösztönösen előkészített
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alap, mag, áramlási minta kell, amely köré a minta (mikrokozmosz) által meghatározott
szerveződési rendben társuló részecskék nagyobb mezőt építenek. Ha a DNS spirál
szétválására és kiegészülésére gondolunk, fel kell ismernünk, hogy a szétváló bázis-pár
szimmetriátlanná váló bázismaradványainak a kiegészítéshez mindig éppen a szükséges
bázistársak, (szimmetriaképzők) társulnak. Ezek nem a fejlődő egyedben születnek, csak ott
csatlakoznak a kapcsolódási helyhez, amely a szabad térben lévő kisebb energiaszintű
részecskeszerveződésekből szintetizálódik. A folyamat hidegfúzióként ismert, olyan
részecskeegyesülés, amelyben egyre nagyobb szervezettebb tömegbe épülnek a részecskék.
Hogy ez nem csak spontán megy végbe, arról egy univerzális program, az azonosság és a
szimmetriahiány gondoskodik. A DNS-ben szétváló bázispár, eleve meghatározza a kötési
affinitását, azaz a szabaddá vált bázishoz csak annak a kiegészítőjét képező, a korábbi párral
megegyező, nagy azonosságú és analóg tulajdonságú részecske kapcsolódhat. Ha élőlényként
kezeljük a bázisokat, amelyeknek nagyon nagy a vonzódásuk a korábbi társukkal megegyező
tulajdonságú kiegészítő párra, akkor megérthetjük, hogy miért olyan nagy a másolási
pontosság. Az atomi szint fölött hasonló azonosság kapcsolja össze, vagy ennek a hiánya
választja szét a részecskemezőket, a fehérje, és a feletti szerveződési szinteken is. Nézzük
meg, hogy magasabb energiaszinten hogyan történik a szaporodás és a másolás, hátha olyan
ismeretekhez jutunk, amelyeket a mikrokozmoszi szinten is használhatunk.
A korábbi feltételezések szerint, a bolygó vagy a Holdképződés a Nap kialakulásával azonos
időszakban keletkezett, amelykor az összeálló anyag egy része nem a Napban, hanem a Nap
körül keringő mezőkbe tömörült. A folyamat ilyen megtörténte sem lehetetlen, de az utóbbi
időben egyre nyomul egy másik holdképződési elmélet. Gondoljuk át egy kicsit jobban, és ha
használható összefüggésre bukkanunk, azt lehet, hogy alkalmazni lehet a csillagtéri
szaporodási folyamatokra is.
Nem olyan régóta ismert egy holdképződési elmélet, amelyben a Holdunkat egy 3-4 milliárd
évvel ezelőtt, a Földet ért kozmikus esemény következményének tekinti. Kétségtelen, hogy a
folyamat jól beleillik Moetrius elképzelésébe, amely a Világegyetemben működő élőrendszer
analóg szaporodási mechanizmusára rávilágíthat. A bolygót eltaláló és a Hold kialakulását
okozó nagyobb aszteroida, olyan nagy kinetikai energiával csapódott be a Földbe, hogy
hatalmas mennyiségű anyag került a légkörbe és környezetébe. Az esemény hasonló állapotba
hozta a Földet a Vénusz mostani állapotával, azaz nagy por és gázburokkal vette körül. A
bolygóval megegyező forgású porgáz egyrészt leárnyékoló, az energiaterjedést gátló burokkal
vette körül a Földet, amelybe kikerült és azonos irányú perdülettel rendelkező részecskék, az
idősíkon haladó részecskékkel folyamatosan konfliktusba keveredtek. A közös érintkező
felületen ellenáramú részecskék a torlódás miatt egyre távolabb, az ellenkező forgásirányúak
pedig lassan visszakerültek a légkörbe, és leülepedtek a Föld felszínén. Ha ez az esemény már
a földkéreg képződése után történt, akkor lehetséges, hogy ez okozta a kelet-ázsiai lemez
nyugat felé indulását, amelynek a következménye a Himalája és a közép-ázsiai
hegységképződés kialakulása. A Földet az eseményből körülvevő porgázt, a töltési szelekció
és a gravitációs szelekció egy leülepedő, és egy a Szaturnusz-féle gyűrűkön közös tömegbe
szerveződő részre elkülönítette. A gyűrűbe került azonos forgásirányú anyagot az árnyékolás
miatt gátolt részecskelendület egy közös anyagmezőbe építette. A gyűrűk kialakításáról a
Föld forgása gondoskodott, amely a forgási síkon a nagyobb kerületi áramlás miatt kiszóródó
anyagot, a Föld részecskéinek az időútját képező anyagszállítói spirálra kényszeríttette. A
sorsban, származásban és dimenziós tulajdonságban nagy azonosságú részecskék gátolták a
lendületenergia terjedését, amelyből átvett lendület a gyűrűket a Holdunkat kialakító közös
mezőbe tömörítette. Nagyobb a valószínűsége, hogy így keletkezhetett a Holdunk. E mező
lassan, évente néhány cm-es sebességgel eltávolodik a szülőanyjától, a Földtől.
Bizonyítottnak tekinthető, hogy néhány milliárd éve a Hold sokkal közelebb volt a Földhöz,
(a Föld is a Naphoz), de a tömegébe beépülő nagy máságú, idegentartalmú részecskék
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folyamatosan módosították a tulajdonság eredőjét, amely csökkentve az azonosságtartalmát
lassan eltávolította az anyjától.
Tételezzük fel, hogy a folyamat nemcsak véletlen és eseményszerűen, hanem rendszeresen és
természetszerűen történik. A Naprendszerben több kapcsolómechanizmus működik, amelyek
nagyon pontosan működtetik a Világegyetem biológiai óráját, a lineáris és a nemlineáris
változások ritmusát. A Nap 2 x 11 éves ciklusban megismert eseményei rávilágítanak többféle
szabályos ismétlődésre, azokra a halmozódásokra, amelyek a bolygónkon is hasonlóan
történnek. Moetrius két különböző, de egyidejűleg működő ismétlődő szabályos
mechanizmust észlelt, amelyek valószínűen egymástól függetlenül, és együtt is
működőképesek. Ha a kialakult bolygótéri áramlást egy természetes állapotú család
változásaként fogjuk fel, akkor felállítható több törvényszerűség, amelyek alacsonyabb és
magasabb energiaszinten is hasonlóan működnek. Tételezzük fel, hogy az 5. bolygó helyén
képződött belső kisbolygó övezetnek funkcionális szerepe van a planetáris téri változásban,
az, mint kapcsolórendszer, mint relé működik. A nagybolygók nemcsak látványos nagy
méretekkel, hanem nagyon nagy tömeggel is rendelkeznek, amely a Nap körüli keringése
során rendszerint befolyásolják e kisbolygó övezetben lévő kisebb aszteroidák keringését. A
Jupiter a kb. 11.8 éves ciklusa során a Földhöz hasonló elliptikus pályán kering a Nap körül,
amelykor rendszerint (napközelben) erősebben megközelíti a kisbolygó övezetet. Ilyenkor
megzavarja az itt keringő meteoritszerű aszteroidák keringését, amelyekből minden ciklusban
kimozdít néhányat a pályájáról. A pályamódosulásra kényszerített aszteroidák egy része a
Naphoz közeledő, más részük a Naptól távolodó, elnyújtottabb pályára áll. A Nap felé
araszolók egy idő után bekerülnek a napba, vagy kihasználva valamely belső bolygó
parittyahatását kirepülnek a Nap külső térségébe. A külső tér, az Ort övezet felé perdülő
aszteroidák, megzavarják a Naprendszer külső rétegeiben, határfelületén keringő könnyebb
elemekből vegyülő, nagyobb tömegméretű jégbolygók, keringését, amelyek a periódusos
rendszer könnyebb, második, harmadik és negyedik periódus elemeiből szerveződtek. A
parittyahatás ezzel felerősödik, az időkapcsoló bekapcsolódik, és néhány most-már sokkal
nagyobb tömegű jégbolygó minden ilyen ciklusban egyre elnyújtottabb pályára kerül. A
következmény az, hogy ezek egy része egyre közelebb araszol a Naphoz és a belső
bolygókhoz. A Nap megközelítésekor, a szoláris szél részecskéket szakít le a szénből, jégből,
Nátriumból, Lítiumból, esetleg, káliumból, Klórból stb. álló mezőkről, amelyek a már ismert
üstökös csóvákként jelennek meg. Így kerülnek a belső planetáris környezetbe az Üstökösök,
a Naprendszer külső övezetéből. Ezek az események folyamatosak, és évmilliárdok alatt
kialakult rendszerességgel és pontossággal működnek. A térben lévő változó korábban
lineáris keringése változást szenved, a pályák módosulnak, a rendszer, az útidő pálya
környékén bekövetkező téresemények miatt torzul. A torzulás további nagyobb
időkapcsolókat is működésbe hozhat, amelyek egyre nagyobb mezők addig stabil pályáját
módosíthatják. Ez, mint hatáslánc, végiggyűrűzhet az egész világegyetemen, de legalább ez
egymástól is függő kölcsönhatású rendszereken. Mivel a módosulás nagyobb rendszerekre
okozott hatáskövetkezményeire nemsokára visszatérünk, folytassuk a Naprendszerbeli
következmények bemutatásával.
A lényeg az, hogy a térben keletkező változás, bármilyen gyorsan terjed, a lokális változás
keletkezési rendje, és a valahol okozott következményrendje a nagy távolság (téridő) miatt
mindenképpen időben leválasztódik. A hatásterjedés egyrészt az azonosságfüggően is
szelektált, másrészt a különböző, sokféle torzulást szenvedett pályákon haladó hatás érkezési
eseményrendje sem mindenkor egyezik meg a keltett eseményrenddel. A hatásterjedés időben
és tartalomban is változást szenved, ezért mind az összetétele, mind a kölcsönhatási rendje,
azaz a rendezettsége, a keletkezési és a hatóhelyek között megváltozik. Ez kevert és
szubjektív információtovábbítódást eredményez, amelyben a kölcsönhatásba kerülő
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mezőknek az eltérő és kevert információt rendeznie kell annak a megértéséhez. Erről a
hatásmechanizmusról is nemsokára szó esik, de térjünk vissza a bolygótéri következmények
megértéséhez.
A tapasztalás az, hogy a Jupiter, a Nap legnagyobb gyermeke, a kialakult időkapcsolókon
keresztül folyamatosan eteti a Napot, annak a külső Ort övezetében gyülekező könnyű
anyagokból keletkező jég és szénbolygókkal, bolygó kezdeményekkel és kisbolygókkal.
Nézzük meg, hogy mi történik ekkor, és milyen keringési síkon érkeznek e vendégek. Mivel
az Ort övezet tagjai a Nap forgási síkján, az idősík közelében keringenek, ezért az
eltérülésükkor nagy az esély, hogy a centrifugális tehetetlenség e pályasíkhoz közeli
határrétegben tartja őket. Ezt segíti az a feltételezés, hogy az ekliptika és a naprendszer
kialakulása két vagy több, a Napnál sokkal nagyobb és idősebb mező buborékja közötti
librációs ponton (körön) telepedett meg. Az alábbi ábrán két lehetőséget mutatunk be olyan
térszimmetria kialakulására, amelyen egy nagyobb mezőből kivált új kis mező könnyebben
megtelepedhet, és fejlődésnek indulhat.
Ekliptika, forgási sík,
időspirál

49. Ábra:

Fejlődési gyűrű. élettér

Idősebb, nagyobb hidegfúziós rendszer határoló rétege

Idősebb, nagyobb melegfúziós rendszer határoló rétege

A keringési gyűrűsík külső kerületére szorult, ott fejlődő Ort övezeti jégbolygók, az
eltérülésükkor, csak a nagyobb rendszerek határfelületén keringő anyag által meghatározott
(terelt) ekliptikai sáv körüli résen közelíthetik meg a belső rendszert, amelyet a nagyobb külső
bolygók védenek. A Nap és a külső bolygók között, új librációs (lendület egyenlőségi)
pontok, és körök keletkeznek, amelyen könnyen megtelepedhet egy nemlineáris eseménykor
kilökődött por és gáztömeg összesűrűsödő mezője. Az ekliptikai résben közeledő üstökösök
könnyen elakadhatnak a külső nagybolygókban, amely miatt e bolygókban nagyobb az
eseménysűrűség, gyorsabb a fejlődés üteme. A nagybolygók mellett bejutó üstökösök
többsége a Napba kerül, de időnként a belső bolygókat is találat érheti. Ezek a találatok sok
vizet és könnyű anyagot szállítottak a Földre, amelyről egy későbbi fejezetben még
részletesen szó esik. A Bolygókat eltaláló üstökösök, aszteroidák nemlineáris eseményeket
keltenek, amelytől az addig lineáris változás ugrásszerűen felgyorsul. Ezt a
változásnövekedést, keveredés növekedésnek is tekinthetjük, ha elfogadjuk hogy az evolúció
nem más, mint a genetikai anyag keveredéses változása.
A DNS-ben nem új anyagú szerveződések, hanem csak új változatok keverednek ki. A
meglévő genetikai anyag eltérő összetételben keveredik, amelyből az anyagcsere forgalomban
is egyensúlyban maradók nagyobb eséllyel megmaradhatnak. Az ilyen nemlineáris
események egy része, felismerhető és megérthető feltételek teljesülése esetén holdképződést
eredményez, amely utódképződésnek tekinthető.
Fogadjuk el azt a feltételezést, hogy a csillagok és a bolygók családot képeznek, amelyben a
bolygó gyermekek a szőlőanya, a család napja, csillaga körül keringenek, a tulajdonsági
azonosságuk szerint távolodnak és növekednek. Ez esetben a bolygók szülőképes lányoknak
tekinthetők, amelyek megtermékenyüléséből holdak születhetnek. Ha a nemlineáris
eseménykor becsapódó mező, nemcsak a szükséges kinetikai energiával, hanem a vegyi
(töltésbeli) szimmetriához szükséges elektronhiánnyal (hímnemű töltés) is rendelkezik, az
elektrontöbblettel rendelkező bolygóknál nagyobb szimmetriaképződést és holdképződést
eredményezhet. Ez esetben, a Naprendszerben a holdképzés egy életfolyamat része, amelyben
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generációk fejlődnek a Holdakból bolygókká, hogy majd egyre nagyobb mezőkorszakuk után
csillaggá váljanak. A Nap már bolygó lehetett, amikor a legidősebb, és egyben a legtávolabb
lévő gyermekei születtek. Nem lehetetlen, hogy a Plútónál öregebb gyermeke is van, bár az
ismert két legtávolabbi bolygó valamiért kilóg a bolygók sorából. A többi bolygó származása
egyértelmű, amely időrendi rangsort is jelent a születések rendjében. A legfiatalabb gyermek,
a Merkúr, amely már késői gyermekként született, és még leánykorban van, azaz még nem
szülőképes. A bolygók a születési rendben távolodnak a szülő mezőtől, amely távolodás során
egyre több idegen rendszer keringési síkját keresztezik. Úgy tűnik, hogy a távolodás egy a
szülő által ösztökélt fejlődési folyamat, amelyben a fiatal bolygók különböző összetételt, és
eltérő tulajdonságokat vesznek fel. Ez a folyamat genetikai programnak tűnik. A bolygók a
szülői Naptól való távolodáskor, egymás után keresztezik a környező rendszerek valamely
határfelületének a keringési síkját, amelyen a lineáris fejlődés közben kialakult nagyobb
mezők térben és időben egybeeső kölcsönhatásából, néha nagyobb ütemű nemlineáris
esemény történik. A nemlineáris eseményekből az elektronhiányos, hímnemű, jobbkezes
(jobbra forgó) aminosavakkal rendelkező üstökös magokkal történő ütközések, a balra forgó,
balkezes aminosavakkal rendelkező, (nőnemű), bolygószerű mezőknél holdképzéseket
eredményezhetnek. A Merkúrnak még nincsen gyermeke. A Földnek már van egy idős, és
kiderült, hogy már egy 5 km-es átmérőjű második kis holddal is rendelkezik. Ez a legutóbbi
jelentős eseményből származik, amely talán éppen a kb. 63 millió évvel ezelőtti utolsó
nagyobb eseménykor következett be. Ez a kis hold, Trójai kísérőként együtt kering a Föld
pályáján a Nap körül.
A Vénusz most terhes, egy fejlődő hold lehet a porburok következménye, amely előbb
gyűrűkbe tisztul majd közös mezőbe összegződik. A Vénusznak van a legnagyobb esélye
arra, hogy a vizes fázisba kerüljön, ő lehet a soros, ember által is lakható bolygó. A Marsnak
már két idősebb holdgyermeke van, és nemrégen felfedeztek egy harmadikat is. Az ötödik
bolygót valószínűen megerőszakolták, amelyet nem bírt ki, amely miatt egy kisbolygó
övezetet találunk a helyén. A külső és kevésbé védett környezetben már sokkal nagyobb a
nemlineáris események sűrűsége, és holdképzési következménye. A Jupiternek már vagy húsz
holdja van, a Szaturnusznak szintén sok, és a jelenlegi gyűrűiből újabbak képződhetnek.
Kétségtelen, hogy az idősebb bolygók, a koruk előre haladtával, és a szülői életzóna
tágulásának a segítésével egyre több nemlineáris eseményben részesednek, amely genetikai
programnak, evolúciós fejlődési folyamatnak tekinthető, a csillaggá váláshoz vezető ionos
szerveződésű életfolyamatban. Tehát a nemlineáris események nem véletlenszerű
szerencsétlenségek, hanem az élő rendszer evolúciójának a természetes folyamatai.
A Jupiter relés működtetése csak az egyik a lehetőségek közül, másféle időkapcsolók is
működnek a biológiai ritmussal rendelkező Világegyetemben. Ezek egyike a gyermek holdak,
bolygók forgástengelyének a dőlése, a szülői és testvéri (környezeti) anyagszórási síkokhoz
képest. Három egymástól látszólag független folyamat is gondoskodik a tengelyirányú
kilengésekről, és a tengely precessziós kúpmozgásáról. Az utóbbit az okozza, hogy a bolygók,
miként a Nap is egy szülői határrétegben, határfelületek között keringenek, amely keringési
felületnek a domborúsága miatt 23.5 fokos kúpmozgást írnak le. Ez a kúpszög lehetőséget ad
a déli pólus irányába lévő nagyobb rendszer beazonosítására, amelynek a határfelületeibe a
tengelyirányú kilengésekkor néha a Föld mélyebben is belelóghat. A Föld tengelyirányú
dőlésébe besegíthet a Nap szoláris nyomása, amely a Föld forgási síkján lévő időspirál,
neutronokból és fejlődő részecskékből álló tükröző felületét, mint kiterített vitorlát nem
egyforma intenzitással de dőlésre kényszeríti. A szoláris részecskesugárzás nemcsak a dőlés
fenntartásába, hanem egy tengelyirányú lengésbe is besegít, amely miatt a keringési sík enyhe
S alakot vesz fel.
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Valószínű, hogy az ekliptikát a Föld keringési síkjaként azonosították, nemcsak a bolygók
fősíkjaként. Moetrius gondolkodása szerint, a bolygók az ekliptikához képes görbült,
domború felületen, határrétegben keringenek. Bár a Föld pályahajlása elvileg 0 fok az
ekliptikához képest, azonban a Nap részecskeszórási síkjához, az
időspiráljához képest, valószínűen kimutatható az S alakú emelkedő és süllyedő pálya, az
idősík torzulása Az alábbi ábrán bemutatjuk a Föld feltételezett valódi keringési síkját, amely
ez mellett még számtalan kilengéssel, bolyongással tarkított.
Ekliptika, forgási sík,
időspirál

50. ábra

Idősebb, nagyobb rendszer határoló rétege és áramlási iránya

Idősebb, nagyobb rendszer határoló rétege és a rétegáramlás iránya

Az S alakú görbült síkon keringő Föld, a két keringési végpontján a napfordulókkor belelóg a
nagyobb rendszer határrétegén keringő már nagyobb részecskék keringési pályájába, amelyek
visszatérítik a Nap felé. Ekkor nemcsak a szokványos mennyiségű gerjesztés,
impulzusesemény történik, hanem ilyenkor megnő az impulzussűrűség és a ritmus. Ha a
nagyobb rendszer határrétegén könnyű elemekből álló jégbolygók, elektronhiányos
részecskemező társulások, mezők fejlődnek, keringenek, a nagyobb kilengésekkor ezek
pályája megváltozhat, amely a nemlineáris eseménysűrűséget módosíthatja. Ez újabb ritmust
generálhat, amelyek együttes összhangja halmozódása szabályos időkapcsolóként működteti a
csillagtéri evolúciót.
A csillagtéri mezők szaporodási folyamata nem véletlenszerű, megismerhető kialakult
szabályok működtetik, amely a nemzőképes bolygómenyecskék megtermékenyítésével Hold
gyermekeket eredményeznek, amelyekből bolygók, majd csillagok, és ennél nagyobb
energiaszinten változó Ionos szerveződésű élő rendszerek fejlődhetnek ki.
A bolygótéri és a csillagtéri biológiai ritmust, sokkal intenzívebb, rendszeres periodikus
események befolyásolják, amelyek évmilliárdokon keresztül biztosítják a nem mindig lineáris
ritmusú változáshoz a szükséges gerjesztéseket. Ez a változtatás, a mezők keringésével és
korával összefüggő részecskeszórás, amely a fő forgási síkon kijutó neutrális párok ekliptika
síkra kijutó fejlődési lehetőségét is biztosítják. Ez azonban egy másik fejezet témája, amelyre
hamarosan visszatérünk.
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16. fejezet

A Világegyetem kora és az anyag változását eredményező evolúció
fejlődési lehetőségei,
A könyv kezdetén sokat foglalkoztunk az eredettel, amelyben az író az állandó Univerzumban
többféle energiaszintű és eltérő dinamizmusú, de csak lokális térrészekre kiterjedő térváltozás,
ősrobbanásszerű kezdeti lehetőségét fogadta el.
A lokális térrésznek tekinthető Világegyetemben előfordulhatott ősrobbanásszerű kezdet, de
ez csak egy részecskékkel és energiával kitöltött térrész változásának a felgyorsulása, egy
nagyobb téridő-méretű mező térbeli elkülönülése lehetett. Az író számára kétségtelen, hogy az
általunk feltételezett kezdet, csak egy korábbi változás újabb periódusának tekinthető,
amelykor a környezetben már állandóan változó hasonló rendszerek működtek.
Az ember észlelési és mérési lehetőségei, térben, időben és energiaszintben is korlátozottak. E
korlátokat kitolhatjuk a kifejlesztett eszközeink segítségével, de a kitolás eredményeként
változatlanul hasonló térbeli struktúrát, mintázatot észlelünk, a mikrokozmosz mélysége és a
makrokozmosz távoli végtelenjei felé. A környezetünkben a változás folyamatot képez, de e
folyamat ritmusa széles skála szerint változhat. A csillagok egy része egy ionos életfolyamat
sokféle átalakulása után eljuthat egy nagyon stabil állapotba, amelykor a szupernóva
robbanásként ismert tömegfeleződés nagy robbanással, gyors változásban elkülöníti az
anyagot.
Az esemény, a tömegfelező határréteg körül bekövetkező nyomásnövekedés miatt, a
határrétegtől kifelé eső kisebb sűrűségű anyagokat makrokozmoszként ismert nagy térbe
szétszórja, és egymástól is elkülöníti. A tömegfelezőtől a tömegközpont felé lévő
határrétegekben szerveződött nagyobb sűrűségű anyagot pedig egyre kisebb térbe
kényszerítve, egy nagyon nagy részecskesűrűségű mikrokozmoszba tömöríti. Ez a folyamat
sokféle energiaszinten megtörténhet, a mérési lehetőségünk alatti és feletti energiaszinteken
is. A mérési lehetőségünk kiterjesztése még nem elég e mezők részleteinek és globalitásának
az átlátásához. Ha ragaszkodunk a tudományosság alapvető hármasához, a méréshez, a
bizonyítás és az ellenőrzéshez, kizárjuk magunkat a valóság megismeréséből. A
tudományfejlődés csökkenéséhez vezetett az a merev ragaszkodás, amely felbontási
korlátokon nem képes áthatolni. A hármas elvárási alap hibás, az a mérési lehetőségünknél
nagyobb szélességű valóság teljes spektrumára nem terjeszthető ki. Más elvárásokat kell
szorgalmaznunk, az azonosságok és az összefüggések nagyobb feltárását, amely úton egy
mindkét irányban végtelen fraktál rendszerhez jutottunk. Moetrius élt a tudományos útkeresés
egyszerűsítési lehetőségeivel, és a felismert azonosságok és ismétlődések alapján az analóg
változások összefüggéseit, szabályait új csokorba gyűjtötte. A fraktál rendszerként ismert
analógia, olyan állandó változóval rendelkező rendszer, amely a meghatározható azonosság
mellett egy kis értékű jellemzőkben állandó, arányos eltéréssel rendelkező halmozódási
lehetőséget eredményez. A térben ilyen rendszerek képeznek rendszert a rendszerben, és
halmozódnak megismerhető szabály szerint. Az ilyen térben a térszerkezetek mérete sem
lefelé, sem felfelé nem határolható be, bár vannak szabályok, amelyek a méretek változása
esetén némileg módosulnak, azonban az általános törvényszerűségek állandók. Ezek az
arányok, sokféle szimmetriapárt képeznek, amelyek mint dimenziós tulajdonságok egymásba
átalakulhatnak, inverz fordított arányosságokat eredményezhetnek.
A térben lévő részecskeanyag elkülönülése, nagyon nagy sűrűségű, de nagyon pontos
szabályok szerint gyorsan változó mikrokozmoszra, és hatalmas téridős méretű, de kis
részecskesűrűségű térben szétszóródó, lassabban változó mikro-méretű anyagra, olyan
térosztódásnak tekinthető, amelynek a legismertebb változatát tojás néven ismerjük. A két
térrész között szimmetria áll fenn az anyag mennyiségében, energiatartalmában és a változási
folyamatában. A Nagyobb térben nagyobb felbontásban a kis tér eseményei játszódnak le, és
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fordítva is igaz, a mikrokozmoszban az időrésen bejutó kis részecskék a térben leképezik a
makrokozmosz változásait. A mezők jelenként meghatározható tömegfelezői felszíne mintha
domború lencsét képezne, amely kifelé nagyít, befelé kicsinyít. Az arányok a térben fordított
arányosságban állnak némely dimenzióban, de a rendszer arányossága nagyon pontos, amely
időben is analóg.
Nézzünk meg egy ilyen mikrokozmoszt, áramlási mintát, a csillagméretű energiaszinten. A
szupernóva robbanás szétválasztja a lokális mezőben gyorsan változó részecsketömeget,
amely nem képes a környezetben felgyorsult változás feszültségét feldolgozni. Az ilyen
csillagmezők elöregedtek, időzavarba kerültek, amely egy életszakasz, változási szint végét
eredményezi. Emberi fogalommal a csillag halálát eredményezi. Az energiaként ismert anyag
azonban, amelyet Moetrius élő részecskéknek tekint, átvészeli e változást. Az anyag
szerveződése ilyenkor csak átalakul, egy tömegosztó határrétegre a jelen felszínére
szimmetrikusan elkülönül. A mező belseje felé tartó részecskéknek egyre gyorsul az
eseménysűrűség, az idő, míg a kifelé tartóknak az idő ritmusa csökken. A gyorsulás és
lassulás bioritmusnak tekinthető, amelynek a váltakozása a téridőben utazó részecskék
ritmusát meghatározza. A rétegtől kifelé eső rész, általában a még kisebb sűrűségű és kevésbé
szimmetrikus részecskékből áll, amelyek ilyenkor elválasztódnak, és még kisebb részecskékre
bomlanak. Ez a méretcsökkenés egyben információ, tudás csökkenést is eredményez, amely a
korábbi tömegben lévő összetett információ töredékre bomlásának tekinthető. A részecskék
pályáját és időútját, a tojás külső része, a kisebb változássűrűségű gerjesztő környezet, mint
makrokozmosz meghatározza. Ennél sokkal nagyobb azonban a belső tömegbe, áramlási
mintába sűrűsödött részecskék kötöttsége, változási lehetősége, és az átalakult tömegszerkezet
biológiai ritmusa. A robbanás előtti csillag-életben a közös mezőben, a hatalmas
változássűrűségben óriási nyüzsgés zajlott, amely a felgyorsult változás felpörgésével
fékezhetetlen öngerjesztésbe torkollott. Az esemény után megmaradó, egymásba nyomódott
buborékok óriási tömegsűrűsödése, a részecskék által csak nagyon lassan, és csak
időveszteséggel átjárható, besűrűsödött mag, egy neutronmezőként ismert áramlási minta
kialakulását eredményezte. E gyémántszerű szerkezetbe épült, nagy homogenitású
neutronmező olyan időrendet (beépülési rendet) is meghatározó áramlási mintát, tojást, magot
képez, amelyben a környezetbe szétszóródott részecskék az időrend által meghatározottan
csak a megfelelő azonosságú helyekre kapcsolódhatnak.
A mozgással járó változás, a hő-termelő nagy nyüzsgés, forgás, az ilyen neutronmezőben
lecsendesül, az információ csere másféle lehetősége folytatódik. A neutronmezők hatalmas
sűrűsége miatt, a hatás, a rezgés, az információ valószínűen azonnal terjed, és feltételezhető,
hogy csengő tiszta hangon peng a mezőben keletkező rianás. A nagyon szorosan egymásba
préselődött buborék részecskék olyan tömör szerkezetbe épülhetnek, hogy az időrésűk
átjárhatóságának a beszűkülése miatt az ilyen mezőbe csak az információs tömegméretű
részecskék tudnak be és áthatolni. A nagy tömegsűrűségű neutronmező ezért csak alacsony
energiaszintű változás információját fogadja be, amely testi változás nélküli gondolkodó
mezőket hoz létre.
Ha nagyon sokat tudó Isteneket kell keresni a csillagtérben, akkor a neutronkristály mezőkben
a nagyobb értelemmel bíró Isteneket meglelhetjük. Mivel a neutroncsillagok sem
változatlanok, csak lecsökkent az időbeli energiaforgalmuk, ezért időnként ezek is
megsemmisülnek, vagy ismét gyorsabban változó nagyobb anyagcserét folytató csillaggá
válhatnak. További lehetőség, hogy összeütközve, és bekerülve egy nagyobb rendszer
nyelőjébe darabokra bontódnak. Feltételezhető, hogy a más mezőkkel (gravitációsan) ütköző
és az árapályhatás miatt feltöredező neutronkristály nagy sűrűségű töredékei képezik azokat a
mezőmagokat, amelyek elég programot tartalmaznak ahhoz, hogy a szétszóródó
részecskékből maguk köré gyűjtött tömegből ismét mezőt összetett információ tartalmú mezőt
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építsenek. Az ilyen morzsák, a láthatatlan méretű intelligens neutronkristály töredékek, az
eredeti tudás őrzői, az Isteni szikrák, amelyek bennünk, emberekben is levezénylik, a
részecskéket programba szervező ritmusból a lélek által levezényelt, kialakuló harmóniát.
Az Univerzumban a neutroncsillaggá válás magasabb energiaszinten is megtörténhet, amely
esetén a csillagszintnél nagyobb lokális rendszer oszlik meg keringő részecskékre és
gondolkodó áramlás mintára. Ez nagyobb térben és hosszabb időre rendezheti át a változási
állapotokat. Bármilyen nagy rendszernél következik be a periódusváltás, a környezetében
működő mezők részecskeanyagának a jelenléte szükséges. Az Univerzum kora, és a mérete
nem állapítható meg, és bár egy átlátható méretű rendszer állapotából annak a szerveződési
időtartama megbecsülhető, de a viszonyítási lehetőség pontosságának a hiánya miatt túl
nagyokat tévedhetünk.
Az evolúció szakadatlan körforgás, mezőbe épülés és részecskékre bomlás, anyagcsere,
keveredés. Nem tudjuk mikor kezdődött, nem tudjuk hogy mikor ér véget. Ha a kisebb és
átlátható téridő méretű rendszerek változásainak a törvényszerűségeit megértjük, és
megtanuljuk az analógia és arányosság téridőre használható receptjét, akkor vállalkozhatunk a
nagyobb rendszerek korának a megbecsülésére. Az író szerint ez a lehetőség még olyan
alacsony felismerési szinten áll, hogy még a Hold és a Bolygók és a Nap életkorát sem tudjuk
megfelelően megbecsülni. Ahhoz hogy ebben kevesebbet tévedjünk, meg kell ismerni a
szaporodási folyamatukat kiváltó, az élet szerveződését működtető ritmusokat, a nemlineáris
események törvényszerűségeit.
A Föld akár többtíz-milliárd éves is lehet, esetleg régen egy csillag volt, bár a
Holdképződésnél leírt események inkább alulról szerveződő Napgyermekként keletkezését
erősítik. Könnyen lehetséges, hogy a Holdképződése előtti időkben virágzó életszakaszai is
voltak, amelyet az addigi legnagyobb nemlineáris esemény, a Holdképződés minden korábbi
üledékével együtt eltörölt. Ha a bolygófejlődés megérthető eseményláncára figyelünk,
nemcsak megismerhetjük a folyamatot, hanem viszonyítási alapot kapunk a kisebb nagyobb
energiaszintű mezők fejlődési ciklusának a becsléséhez. Az ilyen energiaszinten megérthető
folyamat, és az ezzel párhuzamba állított fehérjealapú evolúció azonosságai, segítik lerántani
a leplet, az atomi szint alatt és a csillagméret feletti energiaszintű szerveződések evolúciós
keveredésének tekinthető változásáról.
Az evolúció lehetősége a lassú és egyenletes lineáris változás mellett, a többféle ritmust, az
időgyorsulási lehetőségét eredményező nemlineáris eseményeknek nemcsak a véletleneken
múló keveredése. Minden energiaszinten ez történik. A részecskemezők lassú fejlődése,
többféle életciklus, életszerveződésbe átalakulás során, a nemlineáris eseményekkor
felgyorsul, új szerveződési fordulatot, egy másik energiaszinten és változás sűrűségben új
életperiódus lehetőséget eredményez.
Az emberi nyelvre fordítva, ez megerősíti a nagy világvallások által tanított élet a halál után,
lehetőségeit, a másféle szerveződési állapotok, a mennyország és a pokolszerű változási
körülmények kialakulását.
Korábban leírásra került, hogy a nemlineáris események miként ékelődnek a lineáris
folyamatokba, és kísérletet tett az író, e látszólag szabálytalan ritmust vezérlő folyamatok, az
időkapcsolók bemutatási lehetőségére.
Moetrius egy megismerhető és kiismerhető szabályozó rendszert ismert fel, amely a térben
változó lokális rendszerek, mezők változását, időritmusát befolyásolják és működtetik. Ezt a
bioritmust minden szinten hasonló visszacsatolt, önszabályozóvá vált időkapcsoló események
működtetik. A következő fejezetben az Univerzum evolúciós fejlődését vezérlő időkapcsolók
működését mutatjuk be.
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17. fejezet

Az evolúciós fejlődést vezérlő időkapcsolók törvényszerűségei
17/1 fejezet:

A Világegyetemet behálózó anyag utak, DNS fonalak az időfolyók

A mezőkhöz tartozó lokális terület határát nagyon nehéz megállapítani, azok az emberi
mezőhöz hasonlóan nem érnek véget a látható anyagok határánál. A tömeggel rendelkező
Holdak, bolygók, csillagok, galaxisok külső határrétegein a könnyebb, kisebb sűrűségű,
alacsonyabb szerveződési és energiaszintű anyagok, Hidrogén, hélium változnak, de további
külső határrétegeken ennél kisebb tömegű és még kisebb sűrűségű részecskeövezetek
találhatók. Ezek az övezetek valószínűen a szomszédos mező határáig érnek, kifelé haladva
egyre csökkenő részecskesűrűséggel. Nemcsak a részecskék teret kitöltő számbeli sűrűsége
csökken kifelé, hanem az egymásban lévő buborékok száma, azaz a szerveződések
tömegsűrűsége is csökken. Az egységnyi tömegméret csökkenésével, a változás nyomása is
csökken, amely miatt az egyre kisebb energiaszintű buborékmezők egyre nagyobb, kevésbé
feszes buborékot tölthetnek fel. A térbuborékok feszültsége, meghatározza a határfelületek, a
potenciálgátak átjárási lehetőségét is, mert a kisebb feszültségű nagyobb térméretű
buborékokban a határfelületek részecskéi is sokkal ritkábban járőröznek. Nemcsak nagyobb
határszakasz jut egy-egy kisebb energiaszintű védő részecskére, amely ezzel a méretében
kiterjedhet, hanem e védői buborékok feszültsége is csökken, amely miatt a határsértőkkel
szemben elnézőbbek, az átjárási szabályokat kevésbé szigorúan betartók.
Az izotróp háttérsugárzás egyenletessége meghatározza azt az energiasűrűséget és
tömegméretet, amely a csillagok és nagyobb mezők között a csillagközi teret kitölti. A fekete
test hőmérsékleteként ismert univerzális háttérsugárzás, azt az értéket adja, amelyen az égbolt
telítettnek tekinthető. Kell lennie egy olyan tömegméretnek, szimmetriaértéknek, amelyen a
részecskék összeépülése folyamatosan megegyező a bomlásukat középértékével. Ha e
frekvencián vizsgálnánk az Univerzumot, azt valószínűen fényesnek találnánk, és állandónak,
amely nem tágul és össze sem húzódik. Ez azonban nem biztos, mert a fény alapvető
részecskéi a fotonok tulajdonképpen nagyobb részecskék impulzusos ütközése, egyesülése
során keletkezik, amelyet, mint energiamaradék, mint újszülött részecske hagy el. Az általunk
fényként ismert elektromágneses részecskék keletkezése impulzusos egyesülés, párosodás
következménye, amelykor az egyesült részecske-pár közös energialökete képes a
szimmetriájukban megszülető új részecskét nagy sebességgel kilökni a közös mezőből. Akkor
is fény, foton keletkezik, ha a fénynél kisebb sebességű de közel azonos irányba haladó
részecskék hidegfúzióban egyesülnek, amely következtében a neutrálisabbá váló fiatal
töltéspár, a fényt meghaladó sebességűre gyorsulhat fel. Ráadásul az energia, mint hatás,
információterjedési sebessége a tömegmérettől is függ, az észlelése pedig szubjektívan a
terjedési iránytól is. A felénk terjedő (jövő) energiát, több nagyságrenddel erősebbként,
korábban észleljük, mint a tőlünk távolodókat. Ezt valószínűen nem a sebesség határozza
meg, hanem a terjedési irányban történő előrejelzés. Az események és az impulzusok során,
sokféle méretű és ezért eltérő tömegű, legfőképpen jelentősen eltérő sebességű részecskék
hagyják el az impulzus színhelyét, amelyekből az azonos irányban haladó kisebb tömegűek, a
tömeg és sebesség fordított arányossága alapján mindig megelőzik a nagyobb tömegűeket.
Tehát a hideg környezetben történő, rideg állapotú részecskék ütközési eseményből, minden
impulzusból egyidejűleg relatív lassabban, Pl. a hang, vagy a fény sebességével eltávozó
részecskék mellett, a fotonoknál több nagyságrenddel kisebb tömegű és ezért nagyobb
sebességű részecskék is elhagyják a helyszínt. Ezek a részecskék a lendületi eredő, a haladás
irányában is kiröpülnek, amely miatt mindig időben is jóval megelőzik a nagyobb tömegű, és
ezért nagyobb változtató képességű részecskék, mezők időben lassabb terjedését. A gyorsabb
haladás, az időben előbb történő hatóhelyre érés miatt bár gyengébben, de mindenkor előre
jelzik a haladási irányba eső térpontokon, mezőkben várható eseményeket. Az impulzus

121

következtében lemorzsolódó porszerű részecskék, a lendület tehetetlensége miatt nagyobb
valószínűséggel terjednek a haladás irányába, és bár más irányba is szóródhatnak, de csak a
terjedési irányban növekszik folyamatosan az eredőjük. A tér részecskeszereplői,
megismerték, megtanulták e szabályokat, amelyből felismerik és megkülönböztethetik a
feléjük tartó (változást okozható) és a nem ilyen következményű energiaterjedési hatásokat. A
gyors, de kicsi tömegméretű, információs energiaszintű részecskék a jövőbeni változást
valószínűségi lehetőség szerint előre jelzik. Minden mezőbe, minden térpontra egyidejűleg
sok ilyen jelzés érkezik, de annak a jövőnek (hatásnak) nagyobb a valószínűsége, amelyik
folyamatosan a legerősebben dominánsan is megerősödik. A megerősödéshez nemcsak
folytonosság, azaz a jel folyamatossága szükséges, hanem az eredő erősödése is. Az adott
jelzés energiaszintjének folyamatosan addig kell növekednie, amíg a jelzés megérzés szintű
energiája el nem éri a tudat alatti, vagy a még nagyobb, a tudatos észleléshez szükséges
energiaszintet. Tehát a gondolatot, a megérzést, a tudat alatti észlelést, az intuíciót, (ebben a
sorrendben) egyre erősebb energiaszintű gerjesztések keltik, amelynek még nagyobb
megerősödése bekapcsolhatja az (ősi információkon működő reaktív elmét), az ösztönös
emlékezetet, és ha még jobban megerősödik, mint tudatosuló gondolat előbukkan a
neuronszerű részecskékből kollektív tudatba szerveződő elméből. Az állításokban kételkedő
tudósokban rögtön megfogalmazódhat az ellenvetés, hogy egy állandóan helyet változtató
rendszerben az előrejelző részecskék nagyobb sebességű terjedése, nem azonos pályán halad,
mint a nagyobb tömegű lassabbaké, ezért az időbeli eltolódás miatt a térben vagy időben
elkerülik egymást. Ez valóban részben megtörténhet, de a nagyon kicsi méretű, és nagy
sebességű részecskék nem kötöttek annyira ahhoz az időúthoz, fejlődési spirált, útidőt jelentő,
pályákhoz, amelyen a nagyobbak szerveződnek, ezért ezek jelentős része rendszersértő
időutazóként nemcsak az időspirál menetein, hanem radiális irányba is terjedhet. Ha
keletkezik egy téresemény, egy impulzus, az abban ütköző tömeg statisztikai többsége a
korábbi lendületirányok eredője felé fog tovább haladni, az időúton terelődik a szomszédos
rétegek részecskéitől. Ez azonban nem a kizárólagos terjedési lehetőség. Az impulzus
eseménykor a szétporladó mező apró porszerű részecskéi szétrajzanak a tér minden irányába,
és nemcsak egyenesen és az idősspirál pályán, hanem minden irányba sokkal gyorsabban és
szabadabban terjedhetnek. Ezeket a nagyon gyorsan terjedő részecskéket, az információs
energiaszintbe sorolta az író, amely a valós tömegű, de általunk nem mérhető, de az
érzékenyebbek által megérezhető gyenge hatásokat közvetítik. A nagyobb impulzus
maradványoknak sokkal nagyobb az iránybeli kötöttsége, de a sokkal kisebb tömegűek
csillagporként a tér minden irányába viszik az impulzust eredményező eseményről az
információt.
A tér szerveződésében lényeges a forgó mezők körül kialakuló füzérpályák, töltéspályák,
fluxusvonalak mágneses töltése, amelyet e pályákon nagy sebességgel kiáramló kis
tömegméretű, de nagy lendületű és kicsit pörgő részecskék áramlása okoz. A töltés haladási
irányában előre itt is kisebb részecskék haladnak, amelyek forgó, elnyújtott mezője a haladás
irányába déli mágneses pólust, a hátvédek irányában északi mágnesezettséget eredményez. Ha
a nagy sebességgel áramló neutrális töltések eltalálják a pálya irányába eső, a pályát
keresztező, sokkal kisebb sebességű, de nagyobb tömegű részecskeszerveződések
tömegvonalát, kellő lendület és tömegarány és merőlegesebb ütközés esetén beépülhetnek.
Nagyobb a kevésbé pontos találatú impulzus esélye, amely miatt nagyobb valószínűséggel a
tömegközponttól előrébb vagy hátrább találják el e lassúbb részecskéket, amellyel
megforgatják őket. Az addig neutrális jellegű, stabil részecskéknek a forgási iránytól is függő
töltésűk keletkezik. Az ilyen részecskék megperdülnek, nagyon nagy saját perdületre tesznek
szert, amelytől az eredeti haladási irány felé a sebesség lecsökken, a korábbi haladási irány
módosulhat. Az ilyen töltötté, váló részecskék a füzérpályák körül spirális, dugóhúzószerű,
csavart vonalú mozgásba kezdenek, és a füzérpályákon haladó neutrális részecskék sodrásába
kerülve sodródnak a védett nagyobb mező ekliptikája felé. A felbontódott kisebb tömegű
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részecskék egy része a töltésáramlással besodródik a mezőbe, hozza az információt az
útközben észlelt, történt eseményekről. A füzérpályák körül fogságba esett töltések, a mező
forgási fősíkján, az időspirálján centrifugális lendülettel kiszóródó részecskéket táplálja. A 24.
és a 33. ábrákon, és a 10. fejezetben már bemutatásra került az időspirál, az idő és
anyagfejlődési út, amely a lineáris, egyenletes fejlődés lehetőségét biztosítja. E spirálon
elsősorban a nagy mező utódai, gyermekei, és azok eleségei fejlődnek, de a fejlődés a mező
körüli határrétegeken belül is folyamatos. Az ekvipotenciális határfelületek között,
életszférákat képező határrétegek alakultak ki, amelyen különböző sűrűségű és bonyolultságú
élőmezők, változó rendszerek, fejlődnek.
Az időspirál, mindig a mezők legnagyobb tömegfelező szimmetriasíkját képezi, amelyen a
forgó mező két félmezője között, időeltolódáshoz kötött térszimmetria alakul ki. Mivel a
kisebb mezők, a nagyobb mezők különböző irányban áramló határrétegei között telepednek
meg, amelyekben többnyire lamináris irányú áramlás van, a térméretük növekedésével egyre
több ilyen réteget érnek át. Az azonos irányban de eltérő sebességgel, és az ellenkező
irányban áramló rétegek között sodró jellegű áramlások keletkeznek, amelyek az adott
mezőben (rétegek közötti) érvényesülése örvényes áramlást alakít ki. Az örvényes áramlások
tengelyszimmetrikus forgómezőket építenek a rétegáramlások torlódásának a csökkentésére
(következményeként), az áramlások többleteinek a levezetésével. A torlódások miatt
keletkező feszültségek az örvényes áramlásokban kiegyenlítődhetnek. Lásd a ciklonokat.
A majdnem gömbszimmetrikus mezők a forgás miatt a fő szimmetriasíknál, a szórási síknál
egy kicsit megnyúlnak, ezért, főleg a gyorsabban forgók többnyire a tengelyirányban
lapítottabbak. Az örvényes mezőket létrehozó, többnyire ellentétes irányban és eltérő
sebességgel áramló (sodró) részecskéket tartalmazó, idősebb és nagyobb térméretű mezők
határrétegeinek a lamináris áramlása, az örvényes mezőket forgásba hozzák, forgásban tartják.
A nemcsak szilárd és nem teljesen tömör anyagú mezők a forgás miatt a pólusoknál
benyomódnak, és az egyenlítői síknál megnyúlnak, amely miatt a fő forgási síkra került
részecskék, az időspirált képező egyenlítői síknál nagy sebességgel kiszóródnak. A kiszóródó
részecskék a kezdetben a mezőt körülvevő rétegek lamináris sodró sebessége által
meghatározott kerületi sebességre tesznek szert, de ez a sebesség a térbe kiszóródó
részecskéket fékező közeg (kisebb ellenáramú áramló részecskék) ellenállás miatt egyre
csökken. A sebességcsökkenés miatt, a kiszóródó részecskék keskeny, de nagyobb
távolságban már kiszélesedő sávja egyre jobban lemarad a forgásban a mező egyenlítői
kerületi sebességétől, amely miatt egy spirálszerű, karokkal rendelkező, a galaxisoknál már
látványosan megfigyelhető (kinyíló) időspirált képez. A következő ábrán bemutatásra kerül,
az, az összefüggés, amelyre a korábbi részben a 47 - 48. ábránál, az időrésnél hívtuk fel a
figyelmet. A mezők körül kialakuló, a szökési sebességet el nem érő töltésáramlás, az északi
és a déli póluson keresztül vezető áramlási gerezdek által létrehozott szimmetriatengelyén
felgyorsul, és a körülötte csavart vonalban áramló töltésekből szolenoid-szerű bifokális
tekercset képez. A bifokális tekercsek között, ellenkezően csavarodó menetű töltésáramlás
alakul ki, amely miatt a Föld tengely környéke egymást metsző menetű, kioltási hibát,
időanomáliát eredményező Caduceus tekercset képez. A folyamat következménye, hogy a
részecskék, a mezőn történő gyors átáramlás helyett, a kioltási pontoknál eltérülnek, hosszabb
kerülő utakra, a füzérpályákra kerülnek. A mező körül a füzérpályákra került anyag addig
kering, és egyre kisebb részecskékre bontódik, amíg kellő azonosságú, megérthető
eseményrendbe nem sorolható információvá nem szerveződik. Ha nem értünk meg valamely
dolgot, az addig kering a mi mezőnkben, agyunkban, gondolatainkban, amíg a megértést nem
segítő, összekapcsolódásra alkalmas információs társakra nem talál. A megértés egy
eseményrendbe szerveződéssel alakul ki, amely során az új ismeret mindenkor a már meglévő
ismeretekhez kapcsolódik. Ha ez megtörtént, a rendezettség elegendő szintjén az információ
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egy része a mezőben maradva megőrződik, míg egy része a mezőre és a megértésre, (az
összekapcsolódásra is) jellemző módosulással közreadatik.
A spontán torlódásból a rendezettség lehetősége így alakult ki, amely az átáramló energiát, a
hatás időveszteségre kényszeríti. Az élő és változó mezők lényege, a változó tér kialakulása
az energiaáramlás olyan torlódásának a következménye, amelynél a részecskeáramlás
torlódása egymással összefonódó, ellenáramú füzérkötegek életfonalaiban, az élet hálójába
szövődik. A mágneses tripólus hasonló következményekhez vezet. Az energia áramlásába
került részecskék akkor rendeződhetnek egyre nagyobb eseményrendbe, ha a mezőkben olyan
szelektáló áramlás alakul ki, amelyben a keringésre és kereszteződésekre kényszerített
részecskék nemcsak felbontódnak, hanem a felbontott információs egységek minden egyes
részecskéje a többivel is összehasonlításra kerül. Ez az összehasonlítás, a mezőben történő
időveszteség alatt történik, amelykor a nagyobb és kellő azonosságú részecskék lehetőséget
kapnak az egyesülésre.
A mezőkből kiáramló füzérsugarakon a még nem teljesen rendezett információs energiaszintű
részecskék áramlanak. Ezek a füzérsugarak a neutrális párba kapcsolódó, de nem teljesen
megértett, nem teljesen feldolgozott, maradéktöltés, forgás miatt a térbe kikerülve íves, a
mező körüli pályákra kényszerülnek, amely pályamagasság valószínűen a perdületet is okozó
meg nem értett résztől függ. Ha nagy a még fel nem dolgozott információ, a töltéshányad, a
perdület is nagyobb, az információ vissza fog kerülni további feldolgozásra. Ha teljesen
feldolgozásra került, azaz a töltésdifferenciát okozó információs maradvány is kellő
azonosságú társra talált, ekkor a társsal való perdület lecsökken, és csak a haladásirányú
összetevői maradnak meg. Ekkor a lendület azonos irányba egyesülése lehetővé teszi az
információ lezárását, elvesztését, feldolgozott, megértett információként a szabad térbe
küldését. Feltételezhető, hogy a mezőt még kis perdülettel elhagyó, a részecskepár mező
körüli füzérpályára terelésében a környezetből a mező felé gyorsulva áramló részecskék
lendülete is besegít, amely az ekvipotenciális felületek közötti határrétegeken keresztül
lamináris áramlásba kényszeríti. Az egyenlítői szórási síkok felé haladó részecskék egy része
a síkon fejlődő mezők táplálékává, feldolgozandó információjává válik. A fő szórási sík
mellett, a bolygónknál térítőkként ismert szimmetriasíkokban az egyenlítővel ellenkező
irányú forgás érvényesül, amely síkon kiszóródó részecskéket éppen a mező határrétegeiben a
pólusok között áramló részecskék terelik vissza a mezőbe további információ feldolgozásra.
A mezőből kiszóródó, vagy oda befelé irányuló de kis szögben érkező, (ezért keskeny időrést
találó) részecskéket a határfelületek közötti rétegekben áramló részecskék elterelik, amelyek
eltérülve visszaverődnek, vagy szétbontódva fogságba esnek a neutrális töltésáramlási
vonalak, a füzérpályák dugóhúzószerű spiráljain. Más a helyzet a határfelületekre pont
merőleges irányban érkező részecskék esetén, amelyek lehetőséget kapnak a megértésre és a
belső mezői határrétegek elhagyására. A legnagyobb kijutási lehetőség a forgási síknál, és a
leghosszabb útidő nyitva tartást találó időspirál felé lehetséges, amely felé a centrifugális
lendület is hozzájárul a belső határrétegekből kiszökés támogatásához. Az elég nagyra nőtt, és
elég lendületet szerzett neutrális párba kapcsolódott részecskék az egyenlítői síkon lévő
időkapun kiszökhetnek. A 9-12. és a későbbi 18. fejezetben részletesebben leírásra került a
kijutási lehetőség, amelyet, mint az időkapcsolók forrását most egyszerűsítve újra bemutatjuk.
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A mezőben felgyorsuló, de még saját perdülettel rendelkező, és ezért nem merőleges irányú
részecskék a füzérpályák gyors töltéseitől visszaverődnek, és visszavezetődnek a mezőbe.

51. Ábra.

A keringési fősíkon, a szórási
síkon merőleges irányba
kiszóródó részecskék nagyobb
keresztmetszetű és hosszabb ideig
nyitott időkaput, időrést találnak a
mező elhagyásához, a ki és a
szétáramlás itt könnyebb

A mező egyenlítői kerületi sebességgel induló kiszóródott részecskék a legnagyobb időútra, a
fejlődési spirálra kerülnek, amelyen a mező körül keringve a töltésűktől is függően lassan
eltávolodnak, vagy visszatérnek a mezőbe. Az időútra kijutott, töltöttebb, szimmetriába került,
neutrálisabb részecskék a védett és állandóan táplált fejlődési térnek tekinthető időspirálon
egyre több részecskét köthetnek magukhoz, egyre nagyobb tömegbe, részecske kolóniákba
szerveződhetnek. Az időút, áramló részecskékkel telitettebb pályája, az élettér, amelyen
kifelé, a spirálkarok növekedése felé egyre nagyobb a részecskék egységbe szerveződött
tömege. Ez a részecskeméret és tömegsűrűség arányos a részecske és a rendszer korával,
amelynek a belsejében a sűrűség a rendszerek korának a növekedésével folyamatosan
növekszik.
A tömegméret növekedésével a növekvő részecskekolóniák tudása is folyamatosan egyre
nagyobb és egyre rendezettebb lesz, egyre összetettebb kollektív tudássá fejlődik. A mező és a
részecskecsaládja növekedése közben gravitációs szelekció is történik, mert a mező
anyagcseréjét biztosító, a mezőbe áramló részecskék kölcsönható-képes lendülete a nagyobb
sűrűségű anyagokban nagyobb időcsapdába kerül. Az információs energia kölcsönható-képes
részecskéinek az áramlása lelassul a mezőkben, időkésedelmet szenved, és a mező
tömegközpontja felé kanyarodó, átadódó lendülete a mező határrétegein lévő sűrűbb
anyagnak nagyobb tehetetlenségi erőt ad át. Ez a valódi gravitáció legerősebb komponense,
amely egyre sűrűbb tömegközpontot és egyre nagyobb árnyékoló-képességű mezőket épít. A
gravitációs szelekció miatt a mező környezetében fejlődő, sodródó kisebb sűrűségű anyagra
kisebb gravitációs erő miatt erőkülönbözet, felhajtóerő érvényesül, amely következtében a
kisebb sűrűségű anyag a mező külső határrétegébe kényszerül, ahol csillag esetén
elektronhiányos, jobbra forgó elemek jégbolygóba épülő keverékévé áll össze. Nem lehetetlen
hogy a felhajtóerőként ismert hatás a könnyebb részecskék mezővel és a fő sodrási iránnyal szemben
forgó tulajdonsági következménye, vagy olyan forgási állapoté, amelynek a gördülése a lefelé haladó
töltések ellenében is a felfelé haladást segíti.

Az egyre idősebbé váló mezők térbeli kiterjedése, és időspirálja is egyre nagyobbá válik,
amelyek közben keringenek a szülői és nagyszülői, felmenői rendszerek körül. Az ilyen
mezők a már bemutatott tengelyirányú áramlás mellett egymáshoz képest is elfordulnak a
térben, amelykor az időspirálokat, anyagfejlődési utakat képező idősíkok egymást
rendszeresen metszik a térben.
Nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha két részecskeszórási sík, időspirál metszi egymást a
térben. Kezdjük egy közeli, viszonylag kicsi, de megtapasztalt, már megismert rendszernél.
A Nap forgási síkjához képest a Föld egy szöget bezáró pályán, egy kicsit S alakúra torzult
idősíkon kering, amely kis szöget zár be a Nap részecskeszórását jelentő időspiráljával. Ez
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miatt a keringése során, évente kétszer metszi e síkot, amelyet le és felszálló
csomópontokként, tavasz és őszpontként ismerünk. A már leírt részecskesűrűség
megváltozása mellett ilyenkor más jelentős esemény is történik. Minden ilyen
metszéspontkor, a nagyobb közeli rendszer szórási síkját, idősíkját keresztező kisebb mező, a
nagyobb rendszer már idősebb és nagyobb tömegű részecskéinek a keringési síkjába kerül,
amely miatt a szokottnál lényegesen nagyobb impulzus sűrűség, de még lineáris
eseménysorozat történik. Lényegében az idő ritmusa gyorsul fel, az eseménysűrűség
növekedésével, de a viszonylag közeli, ismert tulajdonságú (és rokon) felmenő mezők ismerős
genetikai részecskéi nem okoznak nagyon nagy változást. Hasonló a helyzet a leszármazói
vonallal, a Holddal. A Hold forgási síkja a Föld irányába esik, és hasonlóan a Föld-Naphoz, a
forgási síkok egymással szöget zárnak be. A Föld körüli keringés során a 28-29 nap alatt tesz
meg egy keringési fordulatot, amely során kétszer metszi a Föld szórási síkját. A keringési
periódus során a Föld és Nap között földközelbe, az ellenkező oldalon földtávolba kerül. A
14.5 napos periódus során a Földhöz közelebb kerülésekor fiatalabb részecskékkel sűrűbben
kitöltött határréteg részecskéi lineárisan gerjesztik a Földet, de egyidejűleg csökkentik a
napból érkező szülői befolyást. Ha a Nappal ellentétes irányba, a Föld takarásába kerül, a
Földtől eltávolodva, egy másik határréteg, keringési spirálmenet éri el a Földet, amelyen már
a részecskék nagyobb tömegbe épülve, eseményben ritkábban, de ekkor erősebben gerjesztik
a földi élővilág változását. Ez az eltérő gerjesztés sok földi élőmező, közte az ember biológiai
óráját, mint az egyik legerősebb bioritmus befolyásolja, működteti. Tehát az egyenletesen
változó környezetben lévő egyedülálló rendszer fejlődése lineáris, de már nem mondható el
ugyanez, az egymáshoz közeledő, távolodó, a távolságát változtató, a szórási síkjaival, és a
határfelületeivel változó kölcsönhatásba kerülő más mezőkre. Minél több közeli mező
távolsága változik, és keresztezi a szórási síkokat, annál jobban eltér a változás a lineáris,
egyenletes impulzus sűrűségtől, az egyenletesen telő időt eredményező homogén
gerjesztéstől. A csillagok körül keringő bolygócsaládok domináns hatása állandóan változik,
amely a tömeg/távolság/kerületi sebesség arányok függvénye. A közeledés és távolodás,
valamint a csomópontok metszésének a sűrűsége egy időben állandóan a dominancia szerint
változó ritmust generál, amely bolygónként, befolyásoló mezőként a keringési periódusokra
számítva négy jelentősebb változásgyorsító eseményt generál. Ezek az események a közeledés
és a távolodás szélsőséges helyzetei, amelyekkor a lineáris gerjesztés az időben
megnövekszik, elsősorban a keringési pálya fordulópontjaikor az idegen, és a környezeti
rokon mezők eltérő töltéssűrűségű határrétegeinek az átlépése miatt. A közeli bolygók és a
Hold távolodásakor, közeledésekor a Földi időritmus állandóan változik, amelyet e
gerjesztésnek megfelelően változtatja a Földi impulzus sűrűség, a lineáris időtelés ritmusát.
Ezt a változást, az élővilágot is befolyásoló bioritmusként ismerjük. Ez a ritmus (idő)
módosítás, nem egyenletes. Az öregebb és nagyobb mezők közeledése és távolodásakor
nagyobb ritmusváltozást generál, míg a rokonsági és azonossági fok növekedése mérsékeli e
változást. A változássűrűsödés elsősorban az miatt következik be, mert a másik mezőhöz
közeledő bolygó egyre jobban beleér a másik fenségterületébe, aurájába, határrétegeibe. A
határrétegeken keringő részecskék miatt a kölcsönhatás is megnövekszik, ilyenkor egy
visszatérítő erőnövekedése is törvényszerű. Minél nagyobb a másik mező határfelületébe
belógás (a bolyongáskori túllendülés), annál erősebb és hevesebb visszatérítésre kell
számítani. Ha egy nagyon öreg rendszer keringési síkjába, határrétegeibe ér be egy a pályáról
Pl. napkitörés miatt a szokásosnál jobban eltávolodó mező, akkor az ott már nagyobb
tömegbe épült részecskék keringési síkjába, határfelületébe érhet. Ekkor egyre nagyobb
egységnyi méretű, egyre nagyobb változtató képességű aszteroidák, kisbolygók keringési
spirálját keresztezheti, amelynek az időgyorsítása már nemlineáris eseményt kelthet.
Annál hevesebb változtatást, annál nagyobb nemlineáris eseményt, időgyorsítást okozhat egy
mező, minél nagyobb tömegbe épültek a tér és idő egybeesésekor pályakereszteződésbe
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kerülő részecskéi. Ez a hevesség az idegen tartalomtól, a másság mértékétől is függ, és a
mezők kölcsönhatásának a nagyobb szimmetria felé segítő, vagy attól eltávolító eredőt
létrehozó hatáskeveredésétől. Ha megismerjük ezeknek a pályakereszteződéseknek a
törvényszerűségeit, ezek a gerjesztések, kockázatok is kiszámíthatóbbakká válhatnak. Más a
helyzet az eltérül, pályakeresztező időutazókkal, amelyek befolyásoló következményeire még
visszatérünk.
A keringések, és az időspirálok részecskeszóródás metszéspontjai meghatározható,
felismerhető ritmust generálnak, amely jelentős részben működteti a Földi időjárást és az élő
szerveződések változását meghatározó bioritmust. Az események ritmusa néha egybeesik,
összegződik és halmozódhat, amely ritmusa kiszámítható. Az események közös
többszörösein, a felharmonikusain sokkal feszültebbek, kapkodóak vagyunk. A bioritmus
változását, az időtelés változása, az impulzus sűrűsödése gerjeszti. A nagybolygók, elsősorban
a domináns közelségben lévő gyors kerületi sebességű Jupiter, és a Szaturnusz időspirálján
kiszóródó részecskék már a méternél is nagyobb átmérőjűek lehetnek. Szerencsére és a
természet bölcsessége miatt az ilyen nagy tömegbe szerveződött Jupiter Ort övezet igen távol
van tőlünk. A bolygónkkal még csak a fotonnál kisebb tömegű, és sebességű Jupiteri
részecskék övezetében keringünk.
Ha ilyen mezők szórási síkjába, időspiráljába kerülünk, a természetes gerjesztés mellett egyre
nagyobb ritmusú események történhetnek. Ezeket a ritkábban, de nagyobb energiaszintű
eseményeket azonban sikeresen kivédik a fölső (külső) légkörben a Föld körül áramló
részecskékből álló védőövezetek. A közeli bolygók rokonok testvérek, amelyeknek a
részecskéi igen nagy tulajdonság azonossággal bírnak, ezért a gerjesztés még akkor sem
túlságosan jelentős, ha a nagyobb bolygók idősíkjába kerülünk. Az élővilág kifejlődése és
megmaradása bizonyítja, hogy e gerjesztés a földön változó élőmezők által elviselhető, az
nem haladja meg a földi élőlények alkalmazkodási képességét.
Minden mező, a keringési periódusa során négy nagyobb változással járó eseménysűrítéssel
gerjeszti a környezetét. Ezekben az időszakaszokban a feszültség, a bioritmus és az esemény
(impulzus sűrűség is nő). Néhány környezeti mező Földet érintő viszonyát, nem lineárisan gerjesztő
ritmusát az alábbiakban szemléltetjük.

A Naprendszerben lévő közeli mezők, mint család nemlineáris befolyása a Földre
Mező keringési periódus
Név napban
Hold
29
Merkúr
88
Vénusz
224
Föld-Nap
365
Mars
690
Jupiter
2215
Szaturnusz
10300

csomómetszés
naponta
14.5
44
122
182
345
2215
5150

nemlineáris,
halmozódás
változás napban
frekvencia a közös
7 (hetente)
többszörösükön
22 (háromhetente)
61 (kéthavonta)
91 (negyedévente)
172 ( kb. félévente)
1107 ( kb. 3 évente)
2575 ( kb. 7 évente)

Ha folytatjuk a sort a közeli felmenők és csillagok (rokonok felé) a táblázat folytatható:
Nap szülője 48000 év
24000 évente
A Nap testvérei 8000 év
4000 évente
Nagyszülő
600 eév,
300 eév,
Galaxis
250 millió év, 125 millió év,

12000 évente
2000 évente Vagy világhónap?
150 eév, (csak szemléltető adat)
62,5 millió év,
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A sor folytatható a Nap testvéreinek, a közeli csillagok a befolyásával, de ezek bioritmust
befolyásoló hatásait, a szakterületet jobban ismerő csillagászoknak hagyjuk.
Látható, hogy az egyre nagyobb energiaszintű mezők, annak ellenére, hogy valószínűen
rokonok, bár egyre ritkábban, de egyre nagyobb nemlineáris eseményrenddel gerjesztik a
földi evolúciót. Ez az időritmus, azoknak a negyed-eseményeknek a ritmusát adja,
amelyeknek az időspirálját képező idősíkokat a Föld pályájával keresztezzük, tehát a le és a
felszálló csomókét, valamint a mező-távol és mező-közeli, fordulóként ismert keringési
ritmus végpontjait. Ráadásul a különböző lemenők és felmenők halmozódásai, téridőben
egybeeső befolyásai erősíthetik, vagy gyengíthetik egymást.
Az egymás határrétegeivel közvetlenül nem érintkező távolabbi mezőknél a mezőközeli és
távoli térhelyzetek változtató képessége gyengül, viszont a szórási sík erősödése a mezők
korosodásának, távolságának és kerületi sebességének a függvénye arányában növekszik. Ha
az ilyen határfelületek, időspirálok anyagáramlási útjába kerülnek a mezők, ez egy a mezőre
jellemző összetételű hatóanyag felszaporodását, hormonváltozást, szaporodási folyamatot
indít el, vezérli a gerjesztett mezők bioritmusát, a belső biológiai óráját. A 29 napos főciklusú
Hold heti eseményének és a 14.5 napos gerjesztési periódusát bizonyára nem kell külön
magyarázni. Az ember biológiai és szaporodási ritmusának a domináns meghatározója. A
nagyobb idősebb rendszerek negyed-eseményei, a Föld biológiai ciklusát, bioritmusát
befolyásolják, és a Holdak szaporodási ritmusáért is felelősök. Amilyen mezők szórási síkjába
kerülünk, az arra jellemző összetételű anyag dominanciája, összetétele megerősödik. A
hormonok tehát a térváltozás lokális szereplőire jellemző hatóanyagok, részecskearányok, ha
úgy tetszik információs energiaszint keveredésének eredményei.
Ráadásul az események a közös többszörös, (felharmonikus) ritmusokon halmozódhatnak,
nagyobbakká és karakteresebbekké válhatnak. A horoszkóp készítők és az asztrológiai
tudományát kellő komolysággal művelőknek bizonyára ismerős a leírt befolyás, amely
nemcsak a születéstől, hanem a fogamzástól gerjeszti, módosítja az élőmezők és környezetük
bioritmusát és hormonháztartását.
Más a helyzet, a közeli nagyobb rendszerek, a közeli csillagok időspirálján keringve, fejlődő
már nagyobb tömegbe szerveződött részecskekolóniákkal. A 18. fejezet első két ábráján
bemutatottak szerint, a szórási síkon kiszóródó részecskék a mezők külső rétegeiben a
könnyebb anyagok keverékeiből álló szén és jégbolygókba, az első három-négy periódus
tulajdonságú részecskekolóniákba szerveződnek. A csillagok Ort övezeteiben, határrétegben
már jelentős tömegméretű részecskék keringenek, amelyekből a kisebb átmérőjű spirálokon
fejlődő sűrűbb anyagú (nőnemű) balkezes aminosavakat tartalmazó részecskék a
tömegsűrűség miatt befelé a mezők tömegközpontja felé, de a forgás (töltési) következmény
miatt kifelé kényszerülnek. A jobbkezes aminosavakat tartalmazó, (jobbraforgó)
részecskékből domináns, elektronhiányos kisebb sűrűségű részecskék pedig a kisebb
tömegsűrűség miatt egyre távolodnak a mező központjától, bár a töltésükkel egy közelítő
irányú erő (vonzalom) is érvényesül. Ez a gravitációs és töltés szerinti szelekció szétválasztja
az anyagmezőket. Megjegyzendő észrevétel, hogy a mezőtől eltérő irányban forgó
részecskéknek antigravitációs következményük keletkezik, amely az ilyen hajtóművekben
gondolkodó kutatókat új megoldások kifejlesztésére serkentheti. Nem lehetetlen, hogy a
felbontott részecskék mezőkből történő kirepülését, a forgásirány megváltozása miatt
keletkező antigravitációs effektus is segíti. Ez befolyásolhatja az atomi szintű impulzusesemény 21
cm-es Hidrogén és a nagyobb energiaszintű fotonok, még magasabb energiaszinten a Holdak
kiválását. A magzati fejlődés során az aminosavak (forgató töltéstényezők) és a hormonok (összetételi
tényezők) aránya befolyásolhatja a mezők ritmusát és szelektált vonzalmát, taszítását.
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A mezők fejlődése anyagcserével jár, amelytől az eredeti tulajdonságú részecskék
fokozatosan kicserélődnek, egyre több nagyobb idegenségű részecskeanyag épül be a
mezőkbe. A mezők mássága folyamatosan nő, az azonossága csökken, amely eltávolító
erőként hat az egyre növekvő élőmezők között. A csillagközi családi rendszer szerencsére úgy
épül fel, hogy a rokon mezők többsége lokálisan azonos körzetekben szaporodik. Ez azt
eredményezi, hogy a Nap közelében lévő csillagok, valószínűen a testvérei, a közeli rokonai
és a felmenői. Ha a mi bolygórendszerünk csillagkorú családdá fejlődik, a holdjaikból
szülőképes bolygólányok, Hold unokákat fognak nemzeni. A család növekedése védett
régiókban történik, amely mérsékeli a családon belüli gerjesztést és kölcsönhatást.
A már kis azonosságú környező csillagok azonban másképpen gerjesztik a számukra
idegenebb család tagjait, és azon határrétegeiben, bioszféráin változó élőmezők biológiai
ritmusát. A Föld ilyen relatív közeli mezőkhöz képest történő elmozdulása már nem olyan
jelentős gerjesztéssel jár, mert a környező bolygók és a Napunk részecskéinek a hatása
semlegesíti a kisenergiájú részecskék nemlineáris gerjesztést okozó változását. Gyökeresen
más a helyzet, a szórási síkok, az időspirálok tekintetében. Míg az ilyen nagyobb távolságon a
kis energiájú részecskesűrűség lecsökken, a z időspirálon fejlődő és már nagyobb mezőkbe
szerveződött részecske kolóniák aszteroida és kisbolygó méretűvé növekedhettek. Míg az
ilyen mezőkhöz közeledés, távolodás nem okoz észlelhető, jelentős változást, addig a szórási
síkján áthaladás már jelentősen megváltoztathatja a lineáris időtelés ritmusát. Ha a
periodikusan elmozduló bolygók egy ilyen szórási részecskepályába kerülnek, akkor
nemlineáris események, üstökös, aszteroida becsapódások következhetnek be.
A szórási síkba kerülő mezőkben hirtelenszerű rövid idő alatt nagy változássűrűség történhet,
amelykor az egyszerre és nagyobb adagokban átadott (a mezőkben összegyűlt) változtató
képesség nagyokat léptethet az addig lassan és lineárisan telő evolúciós idő kerekén.
Tehát a mezők a közvetlen kölcsönhatás és a keringésük során négy eseménydúsabb, nagyobb
ritmust generáló eseményszakot érnek meg, amelykor a ritmus átmenetileg mindig
meggyorsul. Ezek a pályavégpontok és az idősíkok metszései. Mivel a Naprendszerben lévő
térben nemcsak két mező, hanem egyidejűleg sokkal több kölcsönhatása gerjeszti egymást,
ezért a nemlineáris eseménypontok is váltakozva rendszeresen, hol erősebbek, hol kisebbet,
hol nagyobbat léptetnek az idő kerekén. A léptetést a régiókban lévő mezők egymást
kölcsönösen gerjesztő időfolyói, időspiráljain kiszóródó, az időt és az evolúciót is gyorsabban
serkentő nagyméretű részecskék beépülése, egy szaporodási folyamatot is eredményező
nemlineáris eseménysor tartja fenn.
A mezők körüli határrétegekben életszerű változás történik, amely a bolygók ekliptikai
spirálján kiteljesedik. Itt egyre nagyobb mezők fejlődnek, amelyeket folyamatosan
gerjesztenek, táplálnak a környező impulzus eseményekben felaprózódott részecskék. Az
időfolyó, az ekliptikai spirál, különleges életszféraként is értelmezhető. Ha a mezők, bolygók
körül kialakult időspirálokon fejlődő kisebb mezők lineáris eseményei, egyenletes evolúciós
fejlődésnek tekinthetők, akkor a hagyományos időúttól eltérő pályán, radiálisabb irányban
haladó, az utat keresztező eltérülő részecskék, időritmusa, változási eseménysűrűsége
megváltozik. Ha egy nemlineáris esemény miatt a hagyományos keringési időúton haladó
részecskék egy csoportja eltérül, akkor radiálisabb változáshoz vezető, más mezők
időspiráljait keresztező pályára állhat. Az időfolyókban lineárisan fejlődő részecskéket
eltaláló, (idő) rendszersértő, hozzá mérhető tömegű és sűrűségű, kisebb részecske nem
szokványos energiájú impulzust kelt, ezt minden szinten az eseménysűrűséget lényegesen
megváltoztató nemlineáris eseménynek tekinthetjük.
A határrétegek és az időfolyó, a hagyományos ritmussal fejlődő lehetőség, a mezők körüli
forgási spirál nyúlványain fejlődő részecskék életfolyam lehetőségeként is érthető.
Valamennyi tömegméretű mezőnél, az atomi szint alatt, a sejt vagy bolygószinten és ezek
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felett is a lineáris fejlődés a jellemző, de a természetes változás része a különböző méretű és
eseménysűrűségű nemlineáris események magasabb ritmust keltő frissítése. Ez az
elöregedettebbé váló, a hagyományokat és az örökölt törvényeket elfelejtő részecskék
emlékezetének a frissítését, az alkalmatlanná, elkényelmesedetté vált sejtek, szerveződési
egységek lebontását is elvégzi, megújítja a rendszer változását.
Az új életszakasz kezdeteként ismert fogamzást, atomi, sejt és magasabb szerveződési szinten
is a nemlineáris események vezérlik, amelyeket viszont a természet nagyobb
törvényszerűségei működtetnek. A nemlineáris események időkapcsolóknak tekinthetők,
amelyek az időtelés ritmusát, a megújulás lehetőségeit biztosítják.

Az időfolyók és a határrétegek kerületi sebességek összefüggései:
Ismert, hogy a mezőkből a forgási síkon kiszóródott részecskék a környezetben a mezőnél
lassabban, vagy más irányban áramló részecskéinek a kölcsönhatása miatt a forgásban
elmaradnak, és elnyúló spirál alakzatot vesznek fel. A spirál nyúlványai annál jobban
elmaradnak a mező forgásától, minél messzebb kerülnek el a mezőtől térben és időben. A
távolság növekedése az idő növekedését is jelenti, amely során a mező a növekvő gravitációs
árnyékoló képessége miatt egyre nagyobb tömeget gyűjt, a részecskék egyéni tudását
rendezett tudású kolóniákba építi. A tömegbe épüléssel egyre több eltérő irányba tartó
részecske épül össze, amely a mező lendületirányának az eredőjét egyre csökkenti, a korábbi
lendület a spirálon történő sodródássá alakul. A sodródás sebessége az időfolyó adott menetét
jelentő határréteg lamináris áramlássá váló kerületi sebességével egyező, pontosabban a
környezet áramlása, sodrása befolyásolja az adott rétegbe került szerveződések áramlását. Ha
az áramlási ritmus kiegyenlített, azaz a rétegbe került részecske felveszi a környezet sodrását,
ez esetben érheti el a legnyugodtabb életet, a legkevesebb feszültséget, a legkevesebb
impulzust generáló súrlódást. Ha az áramlásban lemarad, a környezetben lévő és nála
nagyobb sebességű részecskék állandóan lökdösik, taszigálják, gerjesztik, nagyobb áramlásra
serkentik. Ha elégedetlen a sorsával, és többre vágyik, ez esetben a részecskének kell a nála
lassabban haladó, fejlődő környezeti részecskék ellenállását legyőzni. Annak érdekében, hogy
gyorsabban haladhasson, nagyobb impulzussűrűségű spirálmenetbe, gyorsabban változó
időfolyóba kell, hogy átjusson. Ez akadályokat jelent, a környezet ellenállását, a neutrális
részecskékből álló határrétegek potenciálgáton való áttörés igényét. Az ilyen áttörésekhez
koncentráció, és összefogás, azaz a mező részecskéinek a nagyobb szervezésével lokálisan
kisebb felületre (koncentráció) érvényesített nagyobb lendület szükséges. A spirál meneteiben
eltérő az áramlási sebesség, amely a mezőtől kifelé egyre kisebb. A spirálkarok meneteinek a
részecskesűrűsége azonban közel állandó, amely viszont abban más, hogy míg a mezőkhöz
közeli spirálszakaszban sok különálló, de kis tömegű fiatal részecske sodródik, addig a
külsőbb karok időben hátrább lévő nyúlványain ezek a részecskék egyre nagyobb közös
mezőkbe szerveződnek. A spirálmenetekben, a mezőhöz közelebbi menetekben a lineáris
eseménysűrűség, az egyenletes változás és időritmus a jellemző, addig az egyre távolabbi
menetekben az egyre nagyobb tömegbe szerveződés miatt, a lineáris változás lehetősége
csökken, a nemlineárisakké növekszik. A változtató-képesség statisztikai átlaga valószínűen
nem növekszik jelentősen. Ez alapján azt kell feltételeznünk, hogy az időspirálra jutó
részecskék közeledését vagy távolodását, nemcsak a gravitációs lendületerő eredője, és
nemcsak a forgásból eredő eltávolító, vagy közelítő erő tulajdonság (dimenziós) azonossága
határozza meg, hanem a többi tulajdonságazonosság vagy eltérés is. Ha az idegen
tulajdonságok, dimenziós jellemzők eltérései növekednek, akkor a mező távolodni kezd, ha az
azonosság növekszik, akkor közeledő pályára áll. Egy bolygó mező Pl. a Föld által megszült
Hold abban az ütemben távolodik, ahogyan az idegen tulajdonságaránya, a szülői mezőtől
való eltérése, mássága növekszik. Ez sokkal összetettebb és nagyszámú dimenziós érték
egymáshoz viszonyított állapotán, azonosságán és/vagy eltérésén alapuló szelekció.
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A Hold földkörüli kerületi sebessége pontosan azzal az időspirál menetével megegyező,
amelynél a Földből egy nemlineáris eseménykor kivált portömeg jellemzően azonos töltésű
részecskékből szerveződött mező a környezet ellenállása miatt lemarad a Föld forgásától.
Miközben a Holdba épülő részecskékkel az idegenaránya folyamatosan nő, az egyre kijjebb
sodródik, és az adott időspirál-menet, réteg kerületi sebességével köröz a Föld körül. A szülő
körül keringő mezők saját forgása legalább két, de többnyire több tényezőtől függ. Egyrészt a
mezőbe szerveződött részecskék perdületének az eredője határozza meg, de ez független
mező esetén rendszerint kiegyenlített. Sokkal többet számít a mező mérete, és az, hogy
milyen távoli, eltérő rétegáramlású időspirál rétegek között kering. A nagyobb mezők a
térméret növekedése során, egyre több határréteget érnek át, amelyeknél a határrétegben
elhelyezkedés meghatározza a két szomszédos, de eltérő rétegáramlási sebességű mezőbe
benyúlás a mezők saját perdületet.
52. ábra: A mezők forgását is meghatározó anyagáramlás forgató hatása:
A külső
spirálmenet alsó
határrétegében
uralkodó
részecskeáramlási
irány

Forgató lendület erőkarja

A mező jellemző
forgásiránya

A mező forgástengelye

Szülői
határfelület,
testvéri, oldalági
ekliptika

A mezőhöz közelebbi
határréteg belső részében
uralkodó részecskeáramlási
irány

A mezők többnyire a neutrális vonal, rétegek között helyezkednek el, pontosan úgy, hogy a
lehető legkevesebb feszültség érje őket. Ekkor a spirálhoz képest olyan térhelyzetet vesznek
fel, hogy az ideális szimmetriaközeli állapotban tartsa a mező forgását és változását. E
rétegekben a mezők bolyonganak, és tengelyirányban is pulzálnak, időben kicsit késve
követik a külső térerők és a spirál határfelületeinek a torzulását. Ha már olyan nagyra nőttek,
hogy több egymás melletti, eltérő irányba, és/vagy eltérő sebességgel áramló határréteget is
átérnek, ez esetben is követik a legkisebb feszültséggel járó semleges rétegek változását,
igyekeznek annak a legstabilabb térszimmetriát eredményező térrész közelében maradni. Az
egymással szemben áramló határrétegek között fejlődő mezőre állandó gerjesztés, torlódás
hat, amely mindig a kisebb nyomású és neutrálisabb réteg felé kényszeríti.
Már bemutattuk azokat az önszabályozó mechanizmusokat, amelyek élettelennek tekintett
(materialista szemléletű) térszemlélet esetén is biztosítják a semleges réteg közelében
maradást, de ha élő tudattal ruházzuk fel e mezőket, akkor a spotnán önszabályozás mellett
egy törekvés, egy megmaradási cél is beazonosítható.
A Föld olyan sebeséggel kering a Nap körüli időspirál határrétegeinek a menetei között,
amilyen azon a spirálmeneten a sodródás átlagos sebessége. Nem véletlen, hogy a Naphoz
közeledve, a belsőbb bolygók egyre gyorsabban köröznek a szülői mező körül, amely miatt a
keringési eseménysűrűségűk nagyobb, de egyenletesebb. A spirál határrétegeinek a kerületi
sebessége nemcsak az átmérőtől, hanem a menetréteg keresztmetszetétől, és ezért
térfogatáramától, is függ. Ha egy közeli téresemény tértorzítása miatt a menet
rétegkeresztmetszete szűkűl, akkor az áramlási sebesség a szükebbé váló keresztmetszetű
spirálmenetben (határrétegben) felgyorsul. Ez a fák metszeteinél és a Szaturnusz gyűrűinél is jól
megfigyelhető, amely a torzuláson kívül a sűrűsödéseket is jól szemlélteti. Valószínűsíthető, hogy
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az áramlási keresztmetszet a mezőktől távolodó spirálkarokon egyre nagyobb, amely miatt az
áramlási sebesség kifelé egyre csökken. A külső rétegekben azonban nagyobb a kerület
mérete, amely miatt egyre hosszabb egy menet útideje. A Merkúr a Nap időspiráljának egy
belső rétegei között kering, azok által meghatározott sodort sajátforgással. Ez a keringés a
Merkúr által betöltött spirálkarok, átért rétegek átlagos statisztikai kerületi sebességének felel
meg. A saját forgást, ha azt nem befolyásolja lényeges téresemény, az átért rétegek
sebeségkülönbözete, és a rétegekbe benyúlás aránya határozza meg. A balraforgó mezőkben
keletkező Holdak, bolygók balra forgását nemcsak a genetikai aminosavak ( részecskemezők
forgási iránya határozza meg, hanem az is befolyásolja, hogy normális körülmények között, a
szülői mező tömegközpontjához közelebb eső határrétegben, spirálmenetben az áramlási
keresztmetszet kicsit kisebb, az áramlás ez miatt valamivel gyorsabb. Ha a mezőhöz közelebb
lévő mezőrészre ható gyorsabb áramlás miatt, a távolabbi rész valamivel jobban fékeződik,
lassúbb, akkor az ilyen rendszerben az aminosavak, a mezők többsége balra forgóvá,
nőneművé válik. Bár egy egy téresemény átmenetileg megváltoztathatja a kialakult rendet, az
eltalált mező forgásiránya ,,rövid,, időre megváltozhat, de a körülötte lévő rétegek
sodrásiránya ettől nem változik meg, amely idővel helyreállítja a mező normális forgását,
vagy kilöki a másirányba forgó külső kerületre kényszerült szerveződések közé.
Befolyásolhatja még a forgást a nemlineáris eseményekkor a korábbi forgásirány ellen ható
lendületű részecsketömeg beépülése, amely két közeli példával is szemléltethető. A Hidrogén
méretű és bonyolultságú szerveződés nemlineáris eseményekor, a mező forgását
kiegyensúlyozó elektron, a hidrogénatomnyi rendszer holdjának az eltalálásakor egy foton
kiválása, és forgásirány változás állhat be. Ez a nemlineáris esemény jellemző 21 cm-es
sugárzás kibocsátásával jár. A Vénusz retográd forgását, hasonló nemlineáris esemény
válhatta ki, amely szintén szemben hatott az akkori forgási eredővel. A Vénusz most terhes, a
kivált porködben holdfejlődés történik.
Ha egy nagyobb térméretű család, pl. a Naprendszer már bemutatott idő spiráljára tekintünk,
azt tapasztaljuk, hogy a spirál meneteinek a kerületi sebességét éppen a menetek között
keringő, sodródó bolygók szemléltetik.
A Nap egyenlítőjében ez az áramlási sebesség 25 nap alatt forgatja meg egyszer a napot,
amely a kb. 1. 4 millió Km. Nap-átmérőn kb. 4. 4 millió km. kerületnek felel meg. Ha az
áramlás 25 nap alatt forgatja meg e mezőt, a kerületi átlagos áramlási sebesség kb. 176 ezer
km/nap. Ez azonban csak egy eredő, és valószínűen csak a Nap szülői határrétegei közül a
szomszédos spirálrétegek átlagos sodrási sebességet jelenti.
A nap eltérő adatai azonban két mási összefüggés miatt lóg ki a sorból. Az egyik az, hogy az
időspirál mellett beérkező anyag már elgázosodott, nagyon apró neutrális részecskéket
tartalmaz, amelynek a kölcsönhatása kisebb, a másik pedig az, ahogy a Napot a körülvevő
szülői (felmenői) határrétegek lényegesen lassabban áramlanak, ezért fékezik a Napot a
túlgyorsuló forgástól. Ez miatt más szabályok hatnak a Nap forgására, amely két szerveződési
szint között az összekötő kapcsot jelenti.
A 116 millió Km-es átmérőjű pályán keringő Merkúr pályájának a kerülete kb. 364 millió
km. amelyen 88 nap alatt tesz meg egy fordulatot. Tehát a Merkúrnál az anyagszállító folyó
(feltételezhetően átlagos áramlási sebességgel rendelkező spirál) határrétegeknek az átlagos
áramlási sebessége nagyobb, mint a Nap körüli spirálon, kerekítve 4.136 millió km/ földi
nap. Mivel a Merkúr 59 (földi) nap alatt fordul meg a tengelye körül, ez azt jelenti, hogy a
tömegközpontot érintő két (vagy több) egymás melletti határoló réteg közötti átlagos áramlási
sebességeltérés 257 km/nap.(15200 km. kerület / 59 nap.) Ez tehát a Merkúr forgási
aszimmetriája, amely feltételezhetően számára a legkedvezőbb pályalehetőség.
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A még távolabb 108 millió km-re lévő Vénusz 216 millió km-es átlagos átmérőjű
határfelületen kering, amelynek a kerülete 678 millió km. Mivel ezt a távolságot (egy
körciklust) 243 földi nap alatt teszi meg, ezért a kerületi sodrási átlagsebessége 2.791 millió
km/földi nap. A Vénusz forgása ellentétes irányú, amelynek az okáról már szó esett, és ezért
csak látszólagos zavart okoz a gondolatmenetben.
A 12400 km átmérőjű Vénusz, a naprendszerben lévő bolygókhoz képest rendellenesen túl lassan, (és
visszafelé) csak 243 nap alatt fordul meg a tengelye körül. Ez 38936 km kerület mellett 160 km/nap
sebességű határrétegi áramlásnak felel meg. Mint látni fogjuk, ez az arány a naprendszerben lévő
bolygóktól jelentősen eltér, amelyet nem lehet megmagyarázni a határrétegek eltérő sebességével. (Ne
felejtsük el, hogy ez a szilárd kérgen mért radaradatok által kapott eredmény, amelytől eltérőek a most
még nem mérhető áramlási irányú és kisebb sűrűségű rétegek sebessége.) Feltételezhető, hogy az
ekliptikai síkon a Napba is beáramló részecskefolyam egy átmérőjében és a keresztmetszetében is
folyamatosan szűkülő, kürtszerű (kagylószerű) sok füzérkötegből álló áramlási pályát képez. E pályán
szép számmal vannak kiöblösödések, kanyarok, de a pályasebesség ilyen alacsony szintre kerülése a
pályakeresztmetszet növekedésével nem kielégítően magyarázható.

A keringési irány megváltoztatását, ilyen nagy forgó tömegek esetén, vagy tartós folyamatos
erős ellenáramlási hatás, vagy rövid idő alatt hasonló nagyságú de a normál áramlással
szemben ható, ellentétes forgási nyomatékot adó, nagy kinetikai energiát közlő tömeg, pl. egy
kisbolygó, nagyobb aszteroida becsapódása eredményezheti. Sokkal valószínűbb az a teória,
hogy a Vénuszt a történelme során talán nem is olyan régen (párszázezer, vagy pár millió
évvel ezelőtt) a forgásával ellentétes mozgásirányú kisbolygó találta el, (valószínűen az
egyenlítője közelében, tehát nagy erőkaron, és kis szöget zárt be a felszínhez képest). Ez
akkora kinetikai (lendület)-erőt közölt, hogy a forgást nemcsak lelassította, hanem a
rétegáramlási differencia hatásával szembeni forgást ért el. Ez esetben az ellentétes forgásnak
folyamatosan lassulnia kell, mert a rétegsebesség eltérésből fakadó erőhatás állandó
visszaforgató erőként hat a Vénuszra. Elképzelhető a folyamat bizonyítása is. Ez akkor
lehetséges, ha a Naphoz hasonlóan, a Vénusz légkörének a külső rétegei eltérő sebességgel és
a valódi téráramlási irányba forognak. Ez esetben lennie kell egy magas impulzussűrűségű
(meleg) övezetnek a bolygó körül, amelyben a két ellentétes áramlás összegződik. A Vénusz
körüli sűrű légkört ez az övezet tartja fenn, amelyben a változás olyan magas, hogy majdnem
minden frekvencia számára átláthatatlan. (Azóta a Magellán szonda sok radarfelvételt
továbbított a Földre, amelyből a felszínről némi információt kaphattunk). Ebben az övezetben
állandóan kovalens kötésű anyag képződik, amely a bolygó körül áramlik. Lehetséges, hogy
ez az övezet a szilárd kéreg közvetlen közelében található, amelynek köze van az állandóan
magas 475 C. fokos hőmérséklet tartós fennmaradásához. Valószínű, hogy a két határréteg
eltérő áramlási sebessége az oka annak, hogy feltehetően 350 km/óra sebességű légáramlás,
azaz szinte állandó szélvihar jellemző a felszín felett. Ez a sebesség az ellentétes irányba
forgó felszín és a környezetet jelentő határrétegek részecskefolyamai által a normális irányba
forgatott felső légkör aszimmetriájából, feszültségéből fakad. Az előbbi teóriát erősíti az a
megfigyelés, hogy a Vénusznak a mágneses mezőt fenntartó normál áramlása (életerő)
nagyon gyenge, de két rétegből álló erős és határozott ionszférája van. Ez lehet az-az övezet,
amelyben az ellentétes irányú áramlások összegződnek. A két réteg az impulzus-sűrű
határréteg alsó és felső határfelületén keletkezik, amelyek valószínűen az ellentétes
forgásirányú részecskeáramlás, legnagyobb aszimmetriával, magas feszültséggel rendelkező
legerősebb kölcsönhatási övezetei. A mérési adatok bizonyítják, hogy a magasabb
légrétegekben uralkodó nagy légáramlás által hajtott légkör felhőrétegei sokkal gyorsabban
áramlanak, mintegy 4 nap alatt megkerülik a bolygót. A kérdés az, hogy mely irányba?
Az ütközés óta a Vénusz mágneses övezetét képező életszerű részecskeáramlás tengelyirányú,
mágneses füzérpályákat kialakító töltésáramlás rendezettsége és ez miatt a mágneses szféra
gyenge. Elvileg igen alacsonynak, kellene lennie a jellemző, Van Alen féle sugárzási övezet
töltési energiaforgalmának, (lehetséges, hogy a korábbi katasztrófa miatt csak 1milliomod
része a Földének), de ennek ellenére sokkal erősebb ionképződés mérhető. Ez csak akkor
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lehet, ha a szférális rétegekben lévő két ütközőzóna a Moetrius által felállított elmélet szerint
működik. A bolygó tetszhalott, kómában van, de a felszín feletti gerjesztő folyamatok, a
holdképződés működik.
Térjünk vissza a naprendszerben lévő spirálfolyó áramlásához. Nézzük meg, hogy a keringési
és a sodrási arány hogyan alakul a külsőbb bolygók, a Föld és a Mars körül. A külső
nagybolygók által bejárt határövezetek áramlási sebességének az átlaga még meghatározható,
de mivel a szilárd kéreg és a légkör aránya jelentősen eltolódik, a megbízható kerületi
rétegsebességek nem állapíthatók meg kielégítő pontossággal.
A Naptól 1 cse.-re, kerekítve 150 millió km-re lévő Földünk az ismert 365 nap alatt 942
millió km. kerületű pályát jár be. Ez 2.580 millió km/napos átlagos kerületi sebességnek felel
meg. Tehát a Föld pályáját képező határrétegben az átlagos anyagáramlási sebesség
(feltételezve, hogy a nagy tömeg már régen felvette a környezet által rákényszerített tempót)
2580 ezer km/nap.
Ismert, hogy a Föld, a keringési idő, a 365 nap alatt 365 tengely körüli forgást végez, tehát a
Földet határoló két határréteg között az átlagos áramlási sebességeltérés, egy földkerület/nap,
azaz kb.40 ekm/nap. Ez az áramlási sebességdifferencia tartja fenn a Föld forgását, a forgási
aszimmetriáját.
Feltételezhető, hogy a tengelyszimmetrikus övezetek eltérő áramlási rétegei annak köszönhetők, hogy
a Föld a jelenlegi tömegátmérője 5 különböző sebességgel áramló határfelületet érint. Ezek között
alakulnak ki a légáramlási Ferrel és Hadley cellák néven ismert eltérő irányú, de forgási
tengelyszimmetrikus áramlási övezetei. A Jupiter már több határréteget ér át, a spirálszakaszán
kiszélesedő időfolyóból, amelynek rétegei világosabb és sötétebb sávokként megfigyelhetők a
Bolygók felületein.

A Hold olyan határrétegen áramlik a Föld körül, amelynek a sebessége a Földdel szinkronban
álló keringési időt eredményez. Nagyon valószínű, hogy ez a szabály érvényes a többi bolygó
körül keringő holdakra is, azzal az analógiával, hogy a Földhöz képes nem forgó Hold egy 24
óra 50 perc alatt megforgató határrétegek között kering. Ez miatt a Holdat tartalmazó
határrétegi áramlási differencia sem jelentős, amely miatt mindig ugyanazt az oldalát látjuk.
Ez azt is jelenti, hogy a Föld körüli határrétegen kevésbé aszimmetrikus a forgásban, és nem
érintkezik közvetlenül a Napba áramló spirálfolyó határrétegeivel.
A Mars 456 millió km átlagos átmérőjű határrétegen áramlik, amelyen 1.881 földi év alatt
tesz meg egy fordulatot. A pályarétegi kerületi sebessége 1,432 milliárd km. kerület/év, azaz
686 földi nap alatt átlagosan 2 millió km/nap. A tengely körüli forgási idő 24 h. 37 perc,
amely azt is jelenti, hogy a bolygó által keresztezett határrétegek átlagos áramlási
sebességeltérése 6760 km x 3.14= 21226 km/ 24.óra 37 perc. Ha földi napra átszámítjuk,
akkor kerekítve 20500 km/ földi nap forgatósebesség eltérésnek kell lennie.
Látható, hogy a Naprendszerben lévő áramlási (kürtszerűen csavarodó) spirál átmérőjének a
bővülése felé a határrétegek áramlási sebessége folyamatosan csökken, a nagyobb kerületű és
feltételezhetően nagyobb áramlási keresztmetszetű pályán. A csökkenés oka a spirálon lévő
füzércsatorna áramlási keresztmetszetének a bővülése, amely mint a csigaház, mint a Napban
vezető áramlási pálya a központ felé szűkül.
Észlelhető egy ellentmondás a Nap kerületénél lévő határrétegben, de ne felejtsük el, hogy ez is gáz és
plazmaállapotú légköri állományra vonatkozik. A részecskefolyó áramlása a Naphoz érve feltorlódik,
ott nyomássá alakul, amelyben megjelenik a számított és a valódi áramlási sebesség különbözete. A
Nap azonban egy periódus átlépését is jelenti, egy másik fraktálszint érvényesülését, amelyben a
sodrási és forgási eredőket, egy nagyobb áramlási rendszer, a szülői mezők áramlási folyóinak az
eltérő sebességei és az eredő keresztmetszetek lehetőségei is befolyásolják.

A nagyobb térszerveződéseknél megismert törvényszerűségek, az analóg rendszerű, de kisebb
tömegméretű, a fraktálrendszer alacsonyabb energiaszintű mezőinél is hasonlóan
alkalmazhatók, valószínűsíthető, hogy a fehérjeszinten, és az atomi méret alatti, és a
bolygóméret feletti energiaszinteken változó arányos rendszerek hasonlóan működnek.
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17/2 fejezet

A lineáris és a nagyobb ugrásokat eredményező nemlineáris evolúciós
események törvényszerűségei:
A Mezők tömegének a növekedése, csökkenti a kialakult változatok nagyobb tömegsűrűségbe
szerveződött részecskéinek a téridős utazási lehetőségét, helyette csak a legkisebb tömegű,
vagy kevésbé kötött szerveződésű információs energiaszintű részecskék (információ) képes
elhagyni a nagyobb mezőket. Ez egyrészt a lokalitás növekedésével jár, amely lehetővé teszi
az egyediség és a helyi bonyolultság kialakulását, a lokális rendszer nagyobb
specializálódását, másrészt éppen az elszigeteltség növelése miatt a kialakuló változatok
variációi elszennyezik a mezőt. Ez a szennyezettség a kialakult helyi variációk
túlszaporodását eredményezheti, leginkább a tápláléklánc csúcsára kerülő fajok időfolyamat
alatt kialakuló elkorcsosulását.
A mezőkön élő, dominánssá vált fajok túlszaporodásának a következménye, a szerveződés
időzavara után az életszakasz befejeződése, a szerveződés bomlása. Ha ez a bomlási
mennyiség a diszharmonikussá váló rendszerben nagyon megnövekszik, a csak részlegesen
lebomló, és ezért viszonylag nagy méretben megmaradó alszerveződések, fehérjék, molekulák
és atomok még mindig nagyon sok, a volt szerveződésekre jellemző, azok életében
összefüggésbe épült speciális információt, tartalmaznak. A nagyobb tömegbe szerveződött
vegyes aminosavas anyag a gravitációs lendülettel jövő részecskék visszatartó lendülete miatt
nem tud megszökni. Mivel az új szerveződések variációiba, változatlanul sok a külső térből
érkező még tiszta energia, (más környezetben kialakuló) variációi érkeznek, ezért az
információs szennyeződés, bár folyamatosan hígul, egy idő után, ha a belső átalakulás
variációi meghaladják a tiszta energia arányát krónikussá válhat. Ha a bomlás, a túlszaporodás
és az elégtelenné vált változás miatt nem eléggé megy végbe, egyre nő azon, nagyobb
tömegű, és nagyobb de analóg-azonosan rendezett információ tartalmú részecskék aránya,
amelyek a későbbi szerveződési generációkba beépülnek. Az emberi fogalommal a tudás
fejlődik, egyre több ismeretre teszünk szert, de egyre több dejavű érzés, és reinkarnációs
emlékezés jelenik meg, amely a lokális mező, a bolygó emberi részecskékkel
elszennyeződését is jelenti. Ez egyben azt jelenti, hogy közeledünk egy olyan információs
túltelítettség felé, amelykor az elégtelenné vált változásban túlszaporodó fajba, a tiszta
információ, vegyes, változatos lehetősége helyett, a már emberi tudással szennyezett, nagyobb
egységekben egyben maradt, rendezett tudású részecskék épülnek be. Az állatok és a
növények vonatkozásában, az ember erre a belterjessé, túltenyésztetté és az elkorcsosulóvá
váló kifejezéseket használja. Való igaz, hogy a fajta dominánsabbá válásakor ez történik. A
már meglévő tudás eljuttatja a domináns fajt addig a fordulópontig, amelykor képes legyőzni
a természet szelekcióját, és egyedi, saját szelekciós útra lép, de ez zsákutca, mert a nagyobb
térben általánossá vált természeti rend ellen hat. Miközben minden igyekezettel a túlélést
segítő dolgokat fejlesztünk ki, olyan mértékben elszennyezzük a lokális környezetet, hogy az
a fajunk és a környezetünk túlélését egyre jobban megnehezíti. Mára egyértelművé vált, hogy
az Univerzálistól nagyon eltérő, a környezet és a faj szennyeződésével, korcsosulásával járó
szelekció, hosszabbtávon a kialakult variáció versenyképtelenségét, és a faj törvényszerűen
felgyorsuló kipusztulását eredményezi.
Az ember önmaga végzi el ezt a szelekciót, amelyet a túlszaporodásával, és a természetes
kiválasztódás elnyomásával vált ki. A Föld és a bioszférán olyan nagy mennyiségben, emberi
tudással rendelkező részecskékkel szennyezett, hogy az már nemcsak az emberekbe, a
környezetébe élő állatokba is beépül. Egyre több állatban észlelhető az emberi gondolkodás és
reakció. A fajunk exponenciális ütemben készíti elő a kihalását. Mindent megtesz
ugyanannak érdekében, hogy fennmaradjon, de uralkodni akar egy végtelen nagy és bölcs
rendszeren, amelynek a létét el kell titkolnia ahhoz, hogy fenntarthassa a kialakult ember és
hatalomközpontú szemléletet. Ez a szemlélet pedig már gátolja a tudomány és a technika
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fejlődését, a bolygónkon kívüli kirajzás, kitelepülés lehetőségét. Ha a túlszaporodást nem
lehet drasztikusan megállítani, nincs esély az emberi lét megmentésére. A jelenlegi technikai
lehetőségünk belátható időn belül nem teszi lehetővé a tömeges szétrajzást, az emberi mezők
nagyobb távolságra, élőterületre történő kiterjesztését. Az emberrel szennyezett mező, Gaia
egyre diszharmonikusabbá válik. Kétségtelen, hogy a célt és lehetőségeket vesztett emberi faj
nagyon rövid idő alatt elkorcsosul. A természetben, a tágabb környezetben, ez viszont
megszokott jelenség, amelyet a természet megtanult orvosolni. Azon mezőknél, amelyeknél a
változás és a keveredés elégtelenné válik, a természet gondoskodik a megújhodásról.
Nemcsak a lassú, lineáris evolúcióval járó évszakos változásra kell ilyenkor gondolni, hanem
a nemlineáris események lehetőségeire, amelykor egy becsapódó üstökös hatalmas
változtatással feleleveníti a bolygói változás keveredését.
A becsapódás, nemzésnek tekinthető, amelykor kirobbanó gáztömeg eltávolítja a mezők
felszínén felgyülemlett laza szerveződésű és kis kötésszilárdságú szerves, és a felszíni lazább
szervetlen anyagot, és csak a már nagyobb egyensúlyban lévő, nagyobb kötésszilárdságú
ionos anyagszerveződést hagyja meg. A kirobbanó változás gáz és porfelhőiben az anyag
lebomlása és új szerveződési variációkba keveredése, épülése történik, de közben egy új, de a
korábbi mező tulajdonságait, áramlási rendszerét öröklő kis mező fejlődése is elkezdődik. Az
anyag és energia mennyisége lényegében nem változik meg, de az a kis más tulajdonságú
többlet beépülése, amely egy elektronhiányos üstökössel jön, olyan nagy változást gerjeszt,
amely a korábbi kevésbé stabil szerveződéseket felbontja, megváltoztatja a korábbi
szerveződési szabályokat.
A bontás szétzilálja az anyagba épült összetettebb információ rendezettségét, és a
rendelkezésre álló újrahasznosítható anyagból új összetételű szerveződéseket épít fel. Az
evolúciós szelektálás hasonlóan működik. Az aszimmetrikusabb szerveződések lassabb és
kevésbé stabil szerveződéseit lelépik a nagyobb szimmetriával rendelkező életképesebb
variációk. A fejlődés folytatódik, de a megváltozott körülmények új szerveződési variációkat
favorizálnak. A dinoszauruszok kipusztulása után, az itt maradt építőanyagból a cickányok és
az emlősök variációja bizonyult életképesebbnek. Ha újabb jelentős nemlineáris esemény
történik, amely a közeljövőben esedékes, a változás nagyságától és hevességétől függően más
összetételű kovalens szerveződések kifejlődése várható. Találgathatunk, hogy a már
megismert élő szerveződések nagy szaporodásképességű, és tűrőképesség szélsőséges
változataiból, hogy a vitalitás az életerő, a biodiverzitás a csótány, a patkány, vagy a változást
a Föld alatt vagy a tengerek mélyén túlélő szerveződések megmaradását fogja segíteni. Az
olyan túlfeszített immunrendszerrel bíró lények, mint az ember, igen kicsi eséllyel
rendelkezik, kivéve, ha a Mars egykori lakóihoz hasonlóan mélyen a Föld alatti városokba,
vagy más közeli bolygókra idejében kitelepül. Ez azonban kétséges és rövidtávú túlélési
lehetőség, amely a jelenünk szépséges környezetéből a kényszer és energiahiányos
környezetbe száműz.
Moetrius a Szintézis című könyvben csak összefoglalja azon ismereteit, amelyeket a kollektívába
szerveződött részecskéi, az alacsonyabb energiaszinten feltártak előtte. Az univerzálisabb ismeret, a
tág tér átlátásának azonban nagy az ára, a részletek letisztázásának és az emlékezetnek a csökkenése.
Az író kezdetektől az ötletek tárháza, aki olvasni tud a sorok között, ezer ötlettel, sok újítással,
rendszerszabadalommal, feltalálói, összefüggéseket felismerő képességekkel rendelkezik, de hiányzik
az aprólékossága, az ehhez tartozó precíz emlékező és szerkesztőképessége. A rövidtávú emlékezet
hiánya az írót nem teszi alkalmassá a hatalmas ismeret precíz, tiszta szerkezetű, kellő ritmusú anyag
átfogására és újraszerkesztésére. Az író érzi a teret, és a nagyobb összefüggések kapcsolódásait, de
nem látja eléggé a kapcsolatok egymáshoz épülő kicsiny tégláit. E könyv most a 2. átírás nyomait
viseli, mert az óvatlan író nem készített a közvetlenül a számítógépbe írt anyagról idejében elegendő
másolatot. Az eredeti könyv, és egy másik könyv anyaga egy wincseszter hiba miatt elveszett, és most
a meglévő töredékek kiegészítése, újraírása történik. Kétszer nem lehet belépni egy folyóba, kétszer
nem lehet ugyanúgy leírni azon gondolatokat, amelyek közben, mint a folyók hullámai, lassan de
eltávolodnak a figyelem partjaitól. Az olvasók e fejezeti részekben ismétlődésekre fognak lelni,
amelyek más aspektusokból is megvilágítják a mondandóját. Az író reményei szerint ezek az
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ismétlődések nem rontják le lényegesen a mondandója ritmusát és hangsúlyait, de nem rendelkezik
azon képességgel, hogy precízen visszaadja a korábbi, egyből jött gondolatsor eredeti harmóniáját.

A lineáris evolúció törvényszerűségeit Darwin nyomán részletesen feltérképeztük, de az eddig
csak sejtett makro-evolúció, a nemlineáris folyamatok törvényszerűségeit nem ismerjük. A
nemlineáris változások, olyan nagyobb impulzus és eseménysűrűségű időszakokat jelent,
amelyben az ismert változtató képességű részecskék megszokott ritmusa helyett, rövid idő
alatt a változás sokszorosa keletkezik. A bioritmus a lineáris változtató képességhez
alkalmazkodott, annak a statisztikai átlagára hangolta az élő rendszerek változási ritmusát. A
nagyobb változást egy rövid ideig még elviseli, de a megszokott ütemű szerveződések
tartósan magasabb változási ritmust nem képesek feldolgozni. Ha a szerveződések tartós
olyan gerjesztésnek vannak kitéve, amely meghaladja a feldolgozó és változó képességüket,
törvényszerűen időzavarba kerülnek, amely következtében a szervezettség káoszba fordul, a
mező belső áramlása összezavarodik, majd felbomlik. A megszokott ritmusú változás az élő
rendszernek tekinthető Univerzum valamely mezőjének az adott határrétegre jellemző,
amelytől a mező magja felé gyorsul a változás üteme. A rétegtől kifelé az egységnyi
részecskeáramlás és a térsűrűség, és ezzel az időegységre jutó változtató képesség csökken. A
csökkenés oka egyszerű, a mezőtől magasabb, távolabbi rétegbe jutáshoz nagyobb kezdeti
energia szükséges, és az átlagos változást meghatározható energiaszintre képes a részecskéit
nagyobb elrugaszkodásra késztetni. Az ilyen határrétegektől felfelé, a jellemző bioszférán
történő változtató képességű részecskékből egyre kevesebb jut el, amely miatt a felsőbb
határrétegek összetétele a tisztább és kisebb energiaszintű, a külső csillagtérből és a napból
származó információs energia. A térben olyan fraktálrendszer működik, amely nagyfokú
analógiával rendelkezik, amelynek a változása nemcsak a csillagok energiaszintjén, hanem a
mikrobiológia energiaszintjén is hasonló. Az író a későbbi fejezetekbe többször visszatér e
párhuzam bemutatásához, az ismert biológiai rendszer és a csillagtéri energiaszintű mező
változásának és törvényszerűségeinek az analógiájához. A hidrogénatomnál bekövetkező
nemlineáris esemény, nagyon nagy azonosságú a Holdak születésével, és ez az esemény
lépteti az atomszerveződési táblázatba foglalt, különböző tulajdonságú anyagok más
tulajdonságúvá fejlődését. Aki az asztrál életekről és a csakrákról ismerettel rendelkezik,
azoknak ismerős lehet a leírtak egy része, a nagyobb vallásoknál is megfogalmazott élet a
halál után. Az író egyértelműen meggyőződött arról, hogy az individuális egyéniséget
eredményező részecsketömörülések, az élő szerveződések olyan élő, közös tudattal
rendelkező részecskekolóniák, amelyek egyéni tudása az adott lényben, egy közösségi
rendszerben, nagyobb rendezettségbe szerveződik. E részecskék, az energia információs
szintjét képviselik, de a bonyolultságuk valószínűen nem marad el lényegesen az emberétől.
Elsősorban abban mások, hogy az energiaszintjük, és ezzel a hatáseredőjük rendkívül kicsi,
ezért a hatóképességük egyedenként nem éri el az észlelési küszöb értékét. A részecskék,
amelyek az információt viszik, valóban halhatatlanok, és bár sokféle hatásban felbomolhat a
szerveződésük, a túlélő képességű egyedenként, és részecskeként végtelen. Éppen úgy
megőrzik a beépült tudást a Nap belsejében, mint a hideg jégbolygóknál, nagyon nagy
mezőben és a végtelen űrben száguldó magányosságukkor.
Ha az adott mezőben, rétegben történő egyenletes szerveződést megzavarja egy nemlineáris
esemény, a réteg torzulni fog, a szerveződések gerjesztési sűrűsége és a rétegben lehetséges
útideje megváltozik. A fák évgyűrűi, a törzs határrétegei, hűen tükrözik a térszimmetria
helyzetét, a szimmetria eltolódását. Ha egy rétegben lévő mezőt nemlineáris esemény ér,
akkor a környezete jelentősen átrendeződik, amely miatt az élettér megváltozik, a környezet
átalakulása a környezettől is függő változás lehetőségeit leredukálja. Ez gerjeszteni fogja azt a
táplálékláncot, amelynek a sorsa e réteg valamely szereplőjére, vagy szintjére épült. A
változás következménye a táplálékláncon és a környezetfüggő szerveződéseken végigsöpör,
és az életláncot megváltoztatja. Amely egyedek függősége nem túl nagy mérvű, ha a
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függőséget az új körülmények között ki tudják pótolni, a változást még képesek lehetnek
átvészeli.
Ha egy nagyobb egységet, Pl. egy bolygót ér teherbeesés, a kovalens alapú lények egy
részének, vagy egészének az élettere ellehetetlenül. Gondot jelent az is, hogy amikor egy
naprendszernyi mezőcsalád egy nagyobb rendszer szórási síkjába, határrétegébe fordul, a
nemlineáris esemény nemcsak egy bolygón következhet be. Ilyenkor a környezetben lévő
bolygók is kaphatnak találatot, amely az ésszerű áttelepülési alternatívát előre megkérdőjelezi.
Valószínűsíthető, hogy fél nagyévvel ezelőtt, kb. 12 ezer éve jelentős nemlineáris esemény
főcsapása érte a Marst, és a Föld is találatot kapott. Hasonló de kisebb esemény egy
világnegyedévvel később kb. 6000 éve megismétlődött, amelyre a Közel-kelet, Babilon,
Jerikó és környéke, a Krisztus előtti eseményeiként emlékszünk.
Még nagyobb egységekkel is előfordul nemlineáris esemény, csak egy pillantást kell vetni a
galaxisunkra. A halóként ismert képződmény, amely a galaxisunk északi féltekéjében
észlelhető, egy galaxis szintű mezőegyesülés éppen megfigyelhető következménye. Az ilyen
tömegméretű mezők egyesülése természetes eseménynek tekinthető, amely a csillagszinten
bekövetkező egyesülés magasabb energiaszintű változata. Szerencsére a nemlineáris
események jelentős része nem jár holdképződéssel, sokkal ,,kisebb,, energiaszintű, és az adott
mezőn is csak lokális területet érint. A Földön bekövetkező nagyszámú esemény eddig csak
két holdképződést eredményezett. Az egyiket mindenki ismeri, a másik kicsiről nem régóta
van tudásunk, amely az egyik librációs pontban kering a Földdel a Nap körül.
A 3753 számú kisbolygó egy 5 km-es átmérőjű szikla. (Paul A. Wiegert, Kinzo A. Innanon, Seppo
Mikola, York University, Tourta Observer)

A bekövetkező nemlineáris események jelentős részét felfogják a nagybolygók, amelyek vagy
elnyelik a közeledő vendéget, vagy elterelik az eredeti szándékától. A Nagybolygókat
körülvevő gáz és porfelhők, a holdak nagy száma arra utalnak, hogy sokkal sűrűbben hárítják
el az eseményt, védik a még fiatalabb testvéri bolygókat. Az események jelentős része a
Napba érkezik, amely már elég nagy ahhoz, hogy a beérkező vendéget idejében elgázosítsa.
Hogy ez mégsem sikerül minden esetben, azt a viszonylag nagyszámú napfolt keletkezése
bizonyítja. A Földet keményen megváltoztató események inkább galaxis szintű nemlineáris
eseményekkor következnek be, amelyek a 21 a 32, 64 millió éveknek a felharmonikusaikor
várhatók.

Az Ugrásszerű változások törvényszerűségei:
A negyed-eseményekkor, vagy a szórási síkon keringő, fejlődő határrétegek valamelyikébe
érnek be az idegen idősíkot keresztező mezők, vagy a kisebb részecsketömegű határrétegeken
túlérve belelógnak egy már nagyobb részecskéket tartalmazó határrétegbe. Az ilyen rétegek
külső szélein keringő meteorit méretű fiatal mezők többsége a könnyű, kisebb sűrűségű
anyagok keveréke, amely gravitációsan elkülönült a nagyobb sűrűségű mezőközpontoktól. Az
Ort övezetszerű határrétegekben keringő kis sűrűségű mezőknek, gyakran olyan sűrű anyagú
csillagmaradvány szemcséje képezi a magjukat, amely valamely szupernóva robbanáskor
kilökődött csillag töredék maradványa. A térben nemcsak mezők születnek, hanem ezzel
szinkronban áll a megszűnő szerveződések tömegének az aránya. A pulzárként és a fekete
lyukként ismert nagyobb mezők nyelői többnyire összegyűjtik a felségterületükön felrobbant,
megszűnt csillagmaradványokat, de rendszerint olyan távolra is kerülnek maradványok,
amelyek a rendszertől elszabadulva más mezők rendszersértő utazóivá válnak. Az ilyen
maradványok az időutak között radiális irányban is közlekedhetnek, az anyagcseréjük
gyakorlatilag lecsökken, és könnyen egy másik rendszerbe kerülhetnek, amelyben beállhatnak
a keringők közé, tömeget gyűjthetnek vagy átutazva több rendszeren, valamelyikben
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nemlineáris eseményt, aszteroida becsapódást okozhatnak. Az ilyen maradványok már
magasabb sűrűségű anyagot tartalmaznak, amely miatt a becsapódási helyek környékén a vas,
és az ennél nehezebb elemek szóródnak szét.
Szerencsére nagyon sok esemény nem okoz holdképződést csak helyi katasztrófát. Valószínű,
hogy a Holdképződéshez olyan mezői felkészültség is szükséges, mint a petesejt érési
folyamata, amely esetleg egy sarki-test képződmény jelentős tömegtúlsúlya miatt a
pólusváltásba is besegít. Ha a pólusváltáskor a Föld nemcsak felcseréli mágneses pólusokon
ki és beáramló töltések áramlási irányát, hanem a képződött sarki-test az új egyenlítő
környékére, a ráktérítő és a Baktérítő közé kerül, ez esetben a többnyire ide érkező, kellő
tömegű, elektronhiányos üstökös a megtermékenyítést sikeresen végrehajthatja. Más
esetekben a csillagmaradványok becsapódása csak kozmikus szerencsétlenség, amely
végrehajtja az evolúció és a bolygó részleges megújításához szükséges változtatásokat. Az
elmúlt utolsó 2 milliárd év eseményei nem voltak teljesen totálisak, bár a jelentősebb
események és azok következményei bizonyíthatók, az élet teljesen nem pusztult ki. A
harmadkort követően még kevesebb nagy eseményben, csak lokális események történtek.
A Bolygóba, mezőbe becsapódó test, a tömegétől
és a kinetikai energiájától függően mély sűlyedéket
váj a mezőbe, amelyből a megolvadt kőzetek és
gőz kilökődnek a szabadabb térbe. Ha a
kéregképződés és megszilárdulás előtt történik
ilyen esemény, a kéreg beszakadhat, vagy
jelentősen megsüllyedhet. A be és lesűlyedő
felszínben mély kráter keletkezik, amely és
környékére a becsapódó mező és a kilökődött
anyag keveréke összekeveredik és szétterül. Ha
szerves anyagot hozott a becsapódó mező, tehát
üstökösből származik, szén és kátrány mocsarak
üledékeivel telik fel a gödör. Ha csillagmaradvány,
aszteroida a vendég, ez esetben a magasabb
periódusú anyagok szétszóródó keveredő
maradványai terítődnek szét. A legnagyobb
csillagmaradványok, a nehéz elemeket, aranyat,
ólmot, uránt stb. teríthetnek szét.

53. ábra

A paleontológusok sokat vitáztak a jégkorszakok besorolásánál, és észre kell venni, hogy az
utóbbi időszak eljegesedései olyan ,,kisebb,, események következményei, amelyek lokális
térbe szorították a nemlineáris változás felszínformáló erőit. Lehetséges, hogy a lokális
jegesedések mögött a pólusváltás, a pólusáthelyeződés következményeit kell keresnünk,
amelykor átmeneti 10- 30ezer évekre a mágneses pólus és a fő töltésáramlás más területre
koncentrálódott.
A nagyobb nemlineáris események, következményei, a Holdképződés leírásánál, a mezők
szaporodását bemutató fejezetben találhatók. A kisebb események hasonló porgázzal vették a
mezőt körül, amely miatt az eljegesedések lokális méretekben törvényszerűvé váltak. Az ilyen
események az evolúció és a felszín átformálására általában elegendő energiával rendelkeztek.
A következmények törvényszerűségei felismerhetők, megfogalmazhatók és nagyobb, közös
azonosságok bemutathatók.
A naptól távolodó bolygók téreseményei szaporodnak, az idősödő és eladósorba került
bolygólányokat egyre több megkísértés éri. Ez egy fejlődési folyamat, amelyben a bolygók,
mint változó mezők (élőlények) egy sor olyan biológiai változást eredményező folyamaton
élnek. A mezők tulajdonsági eredője analóg és megismétli az atomi táblázatnál, (és a
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molekuláris szinten is) megismert tulajdonságokat. Ez a folyamat, a felnőtté, a csillaggá
váláshoz szükséges fejlődési szakaszoknak tekinthető, amelyben a fiatal bolygók a periódusos
rendszer tagjaival analóg tulajdonsági eredőket eredményező életszakaszokban változnak.
A Merkúr száraz, forró bolygó, amely a hidrogénállapot előtti szerveződési állapotban van.
A Vénusz, már elérte a Hidrogén állapotot, és közeledik a Vizes korszaka felé. Elképzelhető,
hogy valamely nagyobb mező külső Ort övezet-szerű határrétegébe, vagy időspiráljába úgy
fordul be a Naprendszer, hogy az idegen keringési rendszer spiráljának a keringési síkja a
Föld és a Vénusz közötti sávba kerül. Amikor a Föld volt ebben a pozícióban, kb. 3 milliárd
évvel ezelőtt, hatalmas vizes korszakot élt át, amelyben üstökösök garmadája szállította az
anyagszerveződési táblázat első három periódusába besorolt könnyű elemeket. A Föld így lett
kék bolygó. A Föld már túl van a hélium szerkezeten, és közeledik a Nátrium és
magnéziummal történő feldúsulása felé. Mivel ilyen ásványok már sok helyen előfordulnak,
ezért feltételezhető, hogy a Föld átélt már hasonló korszakot. Valaha a Mars rendelkezett
ilyen összetétellel, de a Naptól való távolodása során elérte az idegen keringési síkot, amelytől
bekövetkezett eseményekben elvesztette a légkörének és a könnyű elemeinek a nagyobb
részét. Bár még mindig jelentős mennyiségű víz lehet a felszíne alatt, de az jég formájában a
szibériai tajgához hasonlóan vékony földréteg üledékkel takart. Ez az üledék, az utóbbi
nemlineáris téresemények után rakódott vissza a felszínére, amelyből egy kisebb
holdgyermek, a Mars 3. holdja született. A Mars közeledik a negyedik periódusú elemek
korához, amely törzsfejlődés során a mezők egyszer majd eljutnak a csillaggá váláshoz.
A változás felismert törvényszerűségéhez tartozik, hogy az időfolyók megközelítése, nem éles
határú, hanem felismerhető bevezetés után történik. Az időfolyók környékén az impulzus és
eseménysűrűség folyamatosan növekszik. Ha egy mező, valamely nagy rendszer időspirálja
felé halad, előbb az időfolyót körülvevő, egyre kisebb változtató-képességű részecskék olyan
szféráit keresztezi, amelyek a várható folyamatokat, a törvényeket ismerőknek előre jelzik.
Folyamatosan nő a változás ritmusa, egyre nagyobb az esemény sűrűség és ezzel a feszültség.
A világunk feszültsége és hőmérséklete már évezredek óta, de az utóbbi időben nemlineárisan
nő. Egy nagy időfolyó, valószínűen a galaxisunk szórási fősíkja felé sodródunk. A Nap és
vele a bolygónk változása gyorsul, az emberi társadalomba átgyűrűző feszültség valószínűen
csak ennek a következménye.

A mélyföldek és törések keletkezése a szilárduló földkéreg lemezen:
Körülbelül 3.5-4 milliárd évvel ezelőtt a Föld körüli térség környezete egy nemlineáris
eseménysor legnagyobb változásától jelentősen megbolydult. Talán egy közeli csillag halálát,
átszerveződését kiváltó szupernóvává válásához vezetett az eseménylánc, amelykor a
felrobban mező szétszéledő családja a még nem teljesen megszilárdult Föld térségébe került.
Az eseményt követő időben a gazda és szülő nélkül keringő, fékezetlenné vált aszteroida,
üstökös nebulók, sok galibát okoztak, a környezet csillagcsaládjainak be kellett fogadniuk az
árvákat. A talán-csak éppen-hogy megszilárdult Bolygónk még sérülékeny kérgét, - egy
nagyobb rendszer, nagyobb jégbolygókat tartalmazó határrétegébe kerüléskor - rengeteg
nagyméretű üstökös találta el. Ezek az üstökös magok a nagy csillagok, galaxisok külső
körzeteiben keringő könnyű fajsúlyú, kis sűrűségű anyagok keverékeiből állnak.
Általános törvényszerűségnek tekinthető, hogy a térszerveződések minden
energiaszinten gravitációsan szelektáltak, azaz a kisebb sűrűségű anyagokból álló
keverékek kiszorulnak a rendszer peremvidékére, a nagyobb sűrűségűek pedig a
központi tömegbe kerülnek.
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Egy ilyen nagyobb rendszer valamelyik külső övezetében az anyagszerveződési táblázat első
három és a negyedik periódusában lévő elemek csapódnak ki, azaz az ilyen alacsonyabb
változássűrűségű és kisebb hőmérsékletű rétegekben szilárdulhatnak csak meg. A rétegek
befelé egyre nagyobb rendszámú anyagokat tartalmaznak. A soros vendég összetétele, arra
határrétegre jellemző, amelyiken eddig fejlődött. Ha valamely nem szokványos téresemény,
rendszersértő anyagmező, vagy az idősíkok kereszteződése, a mezők összegződése,
(párosodása) kimozdítja a megszokott környezetből e kisebb sűrűségű jégbolygó-szerű
mezőket, azokban, a nagyobb változássűrűségű (magasabb hőmérsékletű) környezetbe
kerülve a belső változás is meggyorsul. Ez csóvaképződéshez, az üstökösöknél megfigyelt, a
szoláris részecskenyomás által leszakított részecskesugár kialakulásához vezet. Tehát az
üstökösök a Naprendszer és az idősebb csillagok külső részéről eltérült szenet, oxigént,
Nátriumot, Magnéziumot, Klórt stb. a kisebb sűrűségű elemeket tartalmazó jégbolygók. A
kisebb sűrűségtől még nem csökken a jégbolygók tömege és a mozgási energiája, amely miatt
a kinetikus erő a becsapódáskor hatalmas felszabaduló energiaátalakulást eredményez. A
Föld, a kéregképződési időszakában valószínűen bekerült egy olyan idősík kereszteződésbe,
amelyen egy nagyobb rendszer jégbolygói keringtek. Ez sokáig tartó nagyszabású
jégbombázást eredményezett, amelytől nagy mennyiségű könnyű elem került a Föld
légkörébe és a felszínére. Ez az évmilliókig tartó eseménysor termékenyítette meg a földet
több ismétlődő periódusban. Bizonyítottnak tekinthető, hogy a Földön az első tengerek még
kevés sót, nátrium és kálium-kloridot tartalmaztak, amely arra utal, hogy először egy olyan
kisebb sűrűségű, külső határrétegekben keringő jégbolygó-síkot kereszteztünk, amelyen az
első és a második periódusú elemek, a Hidrogén, szén, oxigén, nitrogén és ezek keverékei
érkeztek. Csak egy későbbi, belsőbb határrétegen áthaladáskor kerültek hozzánk a harmadik
és negyedik periódusú elemek keverékeiből álló anyagok. Ilyen hosszú egybeesés és ilyen
anyagsorrend kialakulása csak akkor lehetséges, ha a Nap és a Föld idősíkja nemcsak
keresztezett, hanem párhuzamosa helyzetbe kerülve éppen egybeesett egy nagyobb rendszer
idősíkjával, vagy határrétegével és annak a síkjával közel párhuzamosan befelé haladtunk.
Akár a rendszerünk megszűnése is bekövetkezhetett volna, ha a Nappal együtt befelé, a nagy rendszer
tömegközpontja felé haladó Föld gravitációs fogságba esik, amelykor belezuhanhatott volna a
nagyobb mező központjába. Szerencsére nem ez történt, hanem csak egy érintőleges súrlódás,

amelynél áthaladtunk egy növekvő anyagsűrűségű rendszeren, amely felgyorsítva valószínűen
kirepíthette a Földet a mező belső tartományából. A befelé haladás végén már sokkal nagyobb
anyagsűrűségű elemek övezetébe kerülhettünk, amely már a negyedik és az ötödik periodikus
elemek keverékeiből összecementálódott aszteroida övezetet is érintettük. Lehet, hogy
ezeknek a nagyobb tömegsűrűségű aszteroidáknak köszönhetjük a megmaradásunkat. Nem
lehetetlen, hogy a nemlineáris eseménysor végét jelentő aszteroidabombázással kapott
kinetikai energia kellett ahhoz, hogy a Föld a szökési sebességre gyorsulva elkerülje a
nagyobb rendszer nyelőjét és ezzel a teljes felbomlást, a bolygó lehetőség megszűnését.
Az eseménysor, a nemlineáris szakasszal együtt periodikus rendszerű fejlődési
eseménysorként is értelmezhető, amely során egy ionos élőmezőnek tekinthető bolygószintű
szerveződés természetes fejlődése vezetett el a Föld ma ismert állapotának a kialakulásához.
A Holdképződésnél leírtak szerint a Naptól kifelé haladó és távolodó bolygók egy fejlődési,
evolúciós sorozaton mennek át, amelynek száraz és nedves időszakai is vannak. A Naptól
távolodás egy anyagfejlődési, azaz mezőfejlődési sorozatként is értékelhető. A csillagászok
már egyértelműen ismerik, hogy csak nagyon keskeny az a sáv, Nap körüli határoló réteg,
amely a bolygóknak a csillagfejlődés felé vezető útján, a Vizes bolygó lehetőségét
tartalmazza. Kétségtelen, hogy a mezők és így a Föld tömegének a folyamatos növekedése a
csillagstádium változási állapota felé halad. Ez hosszú ideig tartó állapotváltozási sorozatot
jelent, amely analóg, az atomi szintű periodikus táblázat kisebb tömegű részecskéknél
megismert tulajdonságaival. Tudjuk, hogy a halmozódás a tulajdonság, hatásállapot
megerősödéshez, dominánssá válásához vezet. Ez bármilyen energiaszinten bekövetkezhet. A
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kisebb energiaszint atomi periódusainak a kifejlődése után, nagyobb szinten ez a folyamat a
fehérjéknél és a bolygószinten is analóg módon megismétlődik. A fehérje alapú élet
kifejlődési lehetősége, nagyon magas szinten meghatározott feltételeknek megfelelő evolúciós
eseménysort, körülményváltozást, fejlődést tételez fel. Az atomi evolúció kétségtelenül az élet
kifejlődéséhez vezet. Természetesen nem végállapot a bolygóknál a csillaglét, a nagyobb
szimmetria felé fejlődési sorában. Néha nagyobb evolúciós ugrás is bekövetkezhet, amely
során egy-egy bolygó, (mező) átugorhat egy-egy fejlődési szakaszt, tehát a mezők
törzsfejlődése sem teljesen azonos tulajdonságú ismétlődéseket eredményez. Miként az
embernél, a bolygó testvérek is eltérő tulajdonságúak lehetnek, és nem szükségszerű, hogy
valamennyi pontosan azonos tulajdonságokkal, állapottal, azonos fejlődési sorozaton
menjenek keresztül. A rendszerek analóg szerveződések, amelyeknek bár magas az
azonossága, a fejlődési tendenciája is azonos, de a részletekben és a fejlődési útban ez eltérő
lehet. Ez megerősíti, hogy a Mars már elkerülte a Föld nedves állapotára jellemző fejlődési
stádiumot, az anyagszerveződése jelenleg a magasabb periódusú elemekkel analóg rendszerű.
A Vénusz még nem érte el a Földre, a kék bolygóra jellemző analóg állapotot, de ez felé
halad. Már rendelkezik egy kis utódnak tekinthető holddal, amely növekedés közben
távolodik. Ha a nagyobb rendszer időspirálja a Vénusz és a Föld között halad át, akkor a
Vénusz nemsokára belekerülhet egy jégbolygókat is tartalmazó idősíkba. A rövidtávú sorsa ez
esetben a kék bolygóvá válás, a víz és a könnyű elemek beérkezése, tartós megmaradása, a
fehérje alapú életnek otthont biztosítható környezet kialakulása. A Vénusznál megfigyelt
légköri összetétel 96% széndioxid, 3.5% nitrogén, vízgőzt, némi kéndioxidot, molekuláris
oxigént, héliumot és nemesgázokat tartalmaz. A Föld kb. 3 milliárd évvel ezelőtt volt ilyen
állapotban. A Mars már túl van ezen a Földi állapoton, a maradék víz a tajgához hasonlóan a
talajszint alatti fagyott rétegekbe húzódott vissza, porral, földdel, kőzettel lett takarva. A Mars
talajszint alatti zónáiban, még sokféle életszerű változás folyhat, de ez valószínűen a kovalens
alapú szerveződéseknél nagyobb sűrűségű, a 3.- 4. periódusú anyagok stabilabb, nagyobb
szimmetriával rendelkező ionos változata.
A bolygószintű evolúció, a nemlineáris esemény sűrűsödéséhez vezet, és megkezdődik a
bolygók rendszeres szaporodása, a hold (utód) képződési folyamata. Ez a Szaturnusznál és a
Jupiternél megismert állapoton keresztül, a stabilabb állapot kialakulásához, óriásbolygóvá
növekedéshez, és magasabb impulzus sűrűsödéséhez vezet. Az idősebb bolygókban egyszer
majd csillagfény gyúl, amelynek a következményeként a Jupiterben is beindulnak a nagyobb
eseménysűrűségű energia átalakító folyamatok, a fúzió, a hidrogén és később a szénciklus.
Bizonyítottnak tekinthető, hogy ez a folyamat is a periódusos rendszerrel analóg de magasabb
energiaszintű, és a lényegesen magasabb energiasűrűségű mezők újabb szerveződési
szintjének, újabb életciklusának tekinthető. A szerveződési szintek időbeli hossza nem
egyenletes, az időben és térméretben is egyre növekvő időszakokat ölel át, amelynek a
csillaglét periodikusa után lehetséges szakaszok nagyobb részét még nem ismerjük. Csak
feltételezéseink vannak a fekete lyukat eredményező tömeg és változásnövekedéshez vezető
nagyobb mezők, a galaxis szintek kialakulásáról, de e rendszerek szerkezete és változása
valószínűen analóg.
Ismert, hogy a nagyobb galaxisok közepén a fekete lyukak belsejében változócsillagok,
kvazárok, Jet sugárral a neutrongázt kiáramoltató mezőközpontok rejtőznek, amelyek
összeomlása, magasabb szerveződési szintbe épülése nem ismert. A neutroncsillagok
kialakulását még ismerjük, tudjuk, hogy a mezők e szerveződési lehetősége csillagszintű tojás
kialakulásához vezet, amelyek belsejében egy nagy sűrűségű neutroncsillag, mint áramlási
minta, a mikrovilágba sűrűsödik. Az ilyen áramlási minták körül a szétszóródott részecskék
képeznek egy alacsonyabb sűrűségű elemekből szerveződő makro-világot. A galaxisnál
magasabb szintek tömegegyesülése egyre nagyobb áramlási szerkezeteket hoz létre, amely
szerveződési szinteken a megismert analóg folyamatok magasabb energiaszinten, nagyobb idő
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és térméretben ismétlődnek. A folyamat kétségtelenül egyre nagyobb rendszerekhez, és ezzel
egyre nagyobb rendszerek őstojás állapotának a kialakulásához vezethet. Tehát az egyre
nagyobb energiaszintű rendszerek összeomlása, halála egyre nagyobb új őstojás, (ősrobbanásszerű), új makro és mikrokozmoszokat, térállapotokat teremt. Az ősrobbanásként megismert
teória, - amely kétségtelenül megeshetett, - csak egy energia és életszerveződési szintváltás, a
sokkal nagyobb rendszereket is tartalmazó állandó Univerzum folyton változó környezet
jelentő térállapotai között. Ez csak az adott térben újra lejátszódó analóg szerveződési szint,
egy evolúciós sorozatot jelentő anyagszerveződése, amely a végtelen nagy méretek mellett,
sokkal nagyobb ritmusban, a sokkal kisebb mezőkben analóg módokon ismétlődik. Az
ismétlődés, a változási terv önjavító reprodukciója, a tökéletesség, mint végállapot, talán
unalmas megvalósulása felé vezet, amelynek az elérésekor a ciklus megismétlődik.
A Földet egy nagyobb rendszer, másik idősebb csillag jégbolygó övezetet képező
határrétegének a kereszteződésekor, egy fejlődési sorozatnak is tekinthető eseménysorozat
érte, amely vizet és könnyű, (kisebb sűrűségű) anyagokat szállított a Földre. A nagy kinetikai
energiával becsapódó mezők sok helyen behorpasztották a még éppen-csak megszilárduló
földkérget, hatalmas mélyedéseket és töréseket okozva. Az őskontinens egyben megszilárduló
ionos határrétegének a felső részén, az alacsonyabb tömegsűrűségű elemek keveredése
nagyobb változássűrűségű, de könnyebb felbomlási lehetőségű, változatos anyagövezetet
eredményezett. Ezen fejlődött ki a kovalens, és később a fehérje alapú anyagszerveződés
eredményeként (következményeként) az általunk életként meghatározott anyag és
mezőváltozási folyamat.
A kéreglemezt eltaláló, kerületi irányú lendület komponenssel is rendelkező idegen testek,
kisebb nagyobb részeket, táblákat szakítottak le a kéregről. A leszakított darabokat az átadott
kinetikai energiával a bolygó felszíni határrétegén áramlásra, helyváltozásra kényszerítették,
amelynek a következménye a rétegek egymáshoz, egymásra torlódása, és a kezdeti sík, szilárd
határrétegek szintbeli elkülönülése. A becsapódásoknál mélyedések, a szétváló tábladarabok
között repedések keletkeztek, amelybe benyomult az olvadék magma. Az ionos
anyagtorlódásoknál hegyek és magaslatok emelkedtek fel. Valamennyi hegységképződés
torlódás miatt alakult ki, amelyet a nemlineáris változást okozó becsapódások indítottak el. A
nagyon nagy energiájú, vagy az érintőleges kis szög alatt történő becsapódások kerületi irányú
erőkomponense miatt a leszakadó nagy táblák kerületi sebessége, pontosabban a
lendülettömege magasabb hegységeket alakított ki. Nagy annak a valószínűsége, hogy a kelet
ázsiai Marianna árok egy hatalmas lendületű kis szögben érkezett mező felszínformáló
következménye. A kelet-ázsiai tábla, a leszakadása után az ázsiai nagy tábla felé vándorolt,
majd annak ütközve feltorlaszolta a közép ázsiai hegységeket és a Himaláját. Talán ez lehetett
a föltörténelem során, a legnagyobb vízszintes irányú erőkomponenssel rendelkező
becsapódás, de a dél-afrikai becsapódások Földközi tengert formáló torlódásai is
felismerhetők a délszláv hegységképződésnél. A Földtörténeti lexikonokban végigkövethető a
lemezvándorlások torlódásaiban kialakult hegységképződés, mint okozat, amelyet a
geológusok már eléggé ismernek, de kevéssé ismert a lemezvándorlást kiváltó nemlineáris
esemény, mint ok.
Nem lehetetlen az sem, a Vénuszhoz hasonlóan, hogy a pólusváltásoknál közrejátszott egyegy nagyobb energiájú becsapódás, amely rendkívüli esetekben akár retográd, azaz ellentétes
forgásirány-változást is okozhat. A Föld domborzati térképének az alaposabb szemügyre
vételezésénél nagyon sok mélyedést, repedést találhatunk, amelyekből különösen a
mélyföldek kialakulása becsapódó idegen mező következményének tulajdonítható.
A becsapódás környezetében mindig az, az anyag dúsul fel, amely a beérkezett idegen mező
anyagára és összetételére jellemző. A nagyobb mezők külső környezetéből, külső
határrétegeiből érkező üstökös-magok, jégbolygók esetén sok víz és könnyű elem érkezhet.
Ha a fejlődése elején állt a vendég, és az első három periódus elemeit, főleg hidrogént,
héliumot, szenet, oxigént és nitrogént hozott, amely bór, Lítium és fluorszennyeződéseket is
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tartalmazhatott. Az eseménykor kirobbant nagyobb sűrűségű anyagokat, a mezőbe tartó,
gravitációsan szelektáló részecskegáz lendülete hamarabb a felszínre szorítja, a kisebb
sűrűségű anyagok, a hidrogén, a hélium, a nitrogén és az oxigén, a sűrűségüknek megfelelően
a magasabb rétegekbe kényszerülnek. Az esemény utáni rétegrendben a sűrűbb anyagok
mindig az alsóbb rétegekbe kerülnek, és visszahullva betemeti őket a meg nem szökő, csak
lassabban leülepedő, kisebb sűrűségű anyagok.
Amikor idősebb mező, nagyobb változássűrűségű belsőbb határrétegből érkező vendéget
kaptunk, akkor a második periódus elemein kívül a harmadik és 4 periódusú elemeket is
tartalmazhatott a beérkező mező. A Na. Mg, alu, Szilícium és a foszfor, valamint a már
részben akár itt is keletkezhetett kén, már a földi evolúciós változási folyamat
következménye, folyománya lehet. Az egyes elemek felhalmozódása azonban olyan élő
vendégeknek is köszönhető, amelyek a jégbolygókkal, vagy a harmadik periódusú elemeket
tartalmazó mezőben utazó összetettebb szerveződésekként, vírusokként, baktériumokként
érkeztek a fejlődő planétánkra. A kén például olyan vendégbaktérium telepek változási
folyamatának a terméke, amelyek más környezeti elemeket dolgoztak fel, alakítottak át
kénként kibocsátott végterméké.
Az Izraeli Holt tenger és vidéke, valószínűen több nagy üstököst is kapott, amely a második
és a harmadik periódusú fejlődési stádiumában álló elemeket, nátriumot, magnéziumot, ként,
klórt, argont, és a 4. periódusú elemekből nagyobb mennyiségű káliumot, és Kalciumot is
tartalmazhatott. A Holt tenger mélyedéseinek a kialakulása egy vagy több nemlineáris
eseménysorozat következménye, amelyből kicsapódó anyag torlódása a tenger körül hatalmas
hegyeket torlaszolt fel. A beérkező anyag keveredett a kicsapódó helyi anyagokkal, és
jelentős mennyiségű Nátrium-klorid és Kálium-klorid keveredett a hegyekbe feltorlódott
anyagba. E területen található Szodoma, és Gomorát is ilyen nemlineáris esemény pusztította
el. A környező Sínai hegyekből ma is a sós tenger vegyi összetételével megegyező, annál
sokszor töményebb oldott só és ásványtartalmú, talajszint alatti áramlás pótolja az elpárolgó
vizet, amely miatt a Holt tengerben folyamatosan süllyedő víz egyre töményebb állapotba
kerül. A hegyek anyagában nagy mennyiségű 3. és a 4. Periódusba tartózó elemek jelentős
feldúsulása, mint ásványi nyersanyag található.
A dél-afrikai találatok belsőbb határrétegekben szerveződött nagyobb sűrűségű elemeket
hoztak. Ezek már nemcsak a könnyű elemeket, hanem a csillagmaradványból származó
aszteroidákkal sok aranyat, uránt, azaz a nagyobb sűrűségű elemeket szállítottak.
Tehát a becsapódások területei körül mindig azok az anyagok szóródtak szét, keveredtek
össze a már meglévő anyagokkal, amelyek a beérkező vendég összetételére jellemző volt. Az
ilyen ásványi lelőhelyek egy részét már ismerjük, más (talán a jelentősebb) részét az űrbe
kijuttatott eszközeinkkel csak mostanában kezdjük feltérképezni. A nagy szén és kőolaj
lelőhelyeket egyértelműen üstökös becsapódásokkal érkezett magas széntartalmú
eseményekből származó forrásoknak tekinthetjük. A magas energiatartalmú kőolaj keletkezésére
nagy eséllyel előző időkben túl gyors fejlődő, nagyon nagy azonosságúvá váló evolúciós fejezetek
végén került sor, amikor a folyamat rossz irányt vett, és az isteni közösségnek be kellett avatkoznia a
környezetet veszélyeztető, a rendszertől elszakadni igyekvő szeparatista törekvésekhez. A szerves
anyaggal letakart, magas energiatartalmú de genetikai változatosságát elvesztő életforma, kiváló
nyersanyagot, mannát hozott létre a későbbi civilizációk nem kis örömére.

A környezetben szétszóródott anyagkeverék, az üstökös által vájt sűlyedékekbe a csapadékkal
beszállítódott, és beiszapolódó hordalékként a besűrűsödött rétegekben rakódott le. A nagy
szénmedencék, előbb, mint kátrány vagy szénmocsarak teltek fel a beérkezett széntartalmú
anyagokat feldolgozó baktériumoknak alapanyagot és életszférát szolgáltatva. A Mecsek
szénlápjai is ilyen események következtében alakultak ki, amelyekben rétegekben rakódott le
a csapadékkal a mocsárba beszállított, majd gravitációsan besűrűsödő kőszén. A szerző
gondolatait talán azok az intelligens részecskék terelhették a térszerveződések megértésének a
vágya felé, amelyeket, mint üstökös maradványokat a Mecseki szénláp (jelenleg rekultivált
külszíni bánya) területéről begyűjtött. A technika újabb felvirágozási lehetőségét indíthatja el
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az a felismerés, hogy a nyersanyagokat a megismerhető becsapódási helyek környékén
keressük. A lelőhelyek anyagának az összetételéből könnyen beazonosítható a beérkezett
anyag fejlettsége, tudásszintje, fizikai és kémiai tulajdonságainak az állapota. Szerencsére az
egész Föld teli van ilyen sebhelyekkel, amely a keresést megkönnyítheti, de a becsapódás
miatti keveredés a kitermelést megnehezítheti.

A feltételezhetően nemlineáris eseményből keletkezett hasadékok és mélyföldek:
A Földrajzzal és geológiával foglalkozók lényegesen jobban ismerik a Földünk hegy és
vízrajzát, a geológiai képződményeket, a hegyeket és a vízzel kitöltött mélyedéseket. Az író a
tapasztalataiból megismerte, hogy a Földtörténeti korok elején a kéreg kezdeti kialakulásakor
az egyenletesen borította a felszínt, lényeges magaslatok és sülyedékek nem voltak a
kezdetben. A nagyobb nemlineáris téresemények bombázásai azonban egy korai időszakban
nagyon sok eseményt okoztak, amelyek felszakították, darabokra, táblákra tördelték és sok
helyen besűlyesztették az éppen-csak megszilárdult felszínt. Az elszabadult lemeztáblák
torlódásai az átvett lendülettől függően hatalmas hegyeket torlaszoltak fel, amelyből a
legerősebb talán, a Hold keletkezésekor nyugat irányba elindított kelet-ázsiai tábla
következményeként felgyűrődött Himalája. A hasadékok nyomai számos ránccal tarkítják a
Földünk ma ismert felszínét. A felszín mélyedéseit nemcsak a szétszakított táblák közötti
hasadékok jelentik, hanem olyan mélyföldek kialakulása, amelyek százszámra találhatók a
felszínen. Ha a földrajzi atlaszokat figyelmesebben fellapozzuk, a mélyföldek kimutatásánál
több száz sűlyedéket találunk, amelyek keletkezése a hegységek felgyűrődésével sok esetben
nem kielégítően indokolható. Az író csak néhányat emelt ki e rendszerből, amely
kigyűjtéséért és a hasznos ismeretanyag könyvbe szervezéséért, a Kartográfiai Vállalatnak,
mint kiadónak, és a szerkesztő munkatársainak a Földrajzi Világatlasz elkészítéséért
köszönetet mond.
Számos hasadék és sűlyedék a tenger alatt található, amelyek feltérképezése a műholdakról
folyamatban van. Az író néhány a felszínen található képződményt bemutat annak a
szemléltetésére, hogy a folyamatokban miképpen alakult ki a felszín.
A Holt tengeri árok, amely Izrael és Jordánia határán található –400 méter mély.
A Kineret tó mélyedése, Izrael-Szíria –209 m. Assal tó mélyedése: Dzsibuti, - 154 m. Katara
mélyföld, Egyiptom, -133 m. Karagíje mélyedés Kazahsztán, -132 m.
Danakíl mélyföld, Etiópia –116 m. Még nagyon sok olyan mélyedés található a Földön,
amelyek keletkezésében valamely nemlineáris esemény szerepet kaphatott.
A Föld legmélyebb tavait is érdemesebb lenne több figyelemmel kísérni. Kb. Húsz olyan
mély tó ismert, amelyek keletkezésében egy vendég becsapódása közrejátszhatott.
Jelentősebb tengeri árkok és mélyedések:
Marianna árok, Csendes óceán 11 km, Tonga árok, 10.8 km, Filippínó árok, 10.8 km, Izu
árok: 10.6 km, Kuril árok: 10.54 km, Kermadec árok, 10 km. Bonin árok 9.8 km.
A Földrajzi atlaszban további 30 olyan tengeri mélyedés felsorolása található, amelyek
mélysége a 7 km-t meghaladja. Ezek között számos árok és nagyobb sűlyedék, medence
található, amelyek mind sokkal több figyelmet érdemelnek. A hosszú árkok, a kéreg
elszakadásakor, a táblák egymástól eltávolodásaikor alakulhattak ki. Nagy annak a
valószínűsége, hogy e helyek, mélyedések olyan nemlineáris események következményei,
amelyekkor nagyenergiájú becsapódások alakították át a felszínt. Az ilyen helyeken ásványok
feldúsulása, koncentrálódása várható, amely mindig jellemző a beérkezett vendég korára, és
anyagi összetételére. A csillagmaradványok helyén a nehéz elemek feldúsulása, az
elektronhiányos üstökösök becsapódási helyén szén, kőolaj, nátrium, kálium, kalcium, klór,
kén telepek kialakulása várható. Annak is nagy a valószínűsége, hogy az üstökösökkel
érkezett kovalens szervezettség egy része átvészelte a becsapódási kataklizmát, és apróbb, de
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a változásképességüket megőrző vendégekkel telten érkezett a bolygó mezőnkre. Moetrius az
üstökös becsapódási helyeken intelligens részecskék feldúsulását, az élet fejlettebbé
szerveződését észlelte. Az sem véletlen, hogy a gyakori UFO észlelések, mindig a nagy
üstökösök becsapódási, feldúsulási helyek környékén szaporodnak fel. Nem véletlen egyes
élő szerveződések ragaszkodása a származási helyhez. A Sargasso tenger az Atlanti óceánban
7110 m mély. Nagy a valószínűsége, hogy ide olyan nagy üstökös csapódott be, amellyel
érkező intelligens részecskék szerveződésbe társulása az angolnák kifejlődését eredményezte,
és beépült az angolnák részecskéinek az anyagába. Az a nagy ragaszkodás a kezdeti
élőhelyekhez, ívóhelyekhez, amely az elszaporodásukhoz vezetet, zarándoklásnak is
tekinthető a számukra szent ősi eredetet biztosító helyhez. A lazacok ragaszkodása a kezdeti
élőhelyekhez hasonló. Talán valahol a hegyekben csapódtak be azok az ősi szerveződéseket
szállító üstökösök, amelyek által szétszórt intelligens részecskék ott épültek be az őseikbe. A
nagy kéntelepek ott alakultak ki, ahová egy korai üstökös kénbaktérium kifejlődését
eredményező őseit szétterítette. Az ilyen kéntelepek, becsapódások összefüggésbe hozása a
sűlyedékekkel, egyértelmű választ ad a lehetőségekre. E mélyedések környékén egyes
ásványok jelentős feldúsulása észlelhető. A Holt tenger környékén lévő Sínai hegyek
feltorlódását is okozó üstökös-mag egy magnéziumot, kalciumot, káliumot, Klórt, azaz a
harmadik és negyedik periódusú elemsor tulajdonságaival rendelkező anyagokat szállított az
esemény színhelyére. A hegyekből a Holt tenger töménységének megegyező töménységű
oldat szivárog, a környéki mélyedéseket kátránymocsár tölti ki. Az üstökössel sok szén, klór
és foszfor is érkezhetett.
A Föld legnagyobb sós tavai, a Kaszpi tenger, a felső tó, a Viktória tó, a Huron tó, a Michigen
tó az Aral tó és még több száz, a tengerektől független sós tavak valószínűen hasonlóan
keletkeztek. A kezdeti óceán sótartalma sokkal kisebb volt. A nátriumot és a klórt, az ásványi
anyagokat, amellyel ma telített, az üstökösök szállították.
A Mexikói öbölbe is hatalmas üstökös vagy bolygó csapódhatott be, amellyel nagy
mennyiségű kén, és kéntermelő baktériumflóra, valamint nagyobb mennyiségű kalcium is
érkezhetett. Akár ez is okozhatta, a Yukatán félsziget meszes alapanyagának a hegyekbe
torlódását, és a kalcium-klorid azaz mészkő alapanyagú hegyek kialakulását. Több egymást
követő eseménynek kellett lezajlania, mert a félszigeten a víz alatt hatalmas kiterjedésű
cseppkőbarlang rendszer található. Ez a cseppkő csak a talajvízszint feletti válhatott ki a
magas kalcium és hasonló elemekkel feldúsult mészkőhegyekből, amely egy későbbi találat
során a mélybe süllyedt. Figyelmet érdemel az is, hogy a korai fejlett ókori kultúrák mindig
azokon a helyeken alakultak ki, amelyeknél fejlettebb élő flóra, intelligens részecskekolóniák
is érkezhettek az Üstökösökkel. A Yukatán félszigeti Maya, az Azték, a Babiloni és a Holt
tenger körüli és a Kínai fejlett (emberi) kultúrák, társadalmak ott virágoztak fel, ahol a
becsapódó mezőkkel fejlett változóképességű intelligens részecskék is érkeztek. Ezek
szétszóródtak a környezetben, esetleg évezredekre, vagy évmilliókra a föld alsóbb rétegeibe
kerülhettek, ahol a számukra a változáshoz, az evolúcióhoz alkalmasabb környezetben
elszaporodva átörökítették, az ősi információként magukkal hozott kozmikus tudásukat is. Ha
a későbbi események a felszínre hozták e fejlett változó mezőket, azok beépültek a táplálék
láncba, a magukkal hozott információ átkerült a nagyobb bonyolultságú, összetettebb szerves
alapú mezőkbe. A tudás, talán baktériumokkal, vagy magasabb fejlettségű neutrális
anyagokkal érkezett, amely beépült a növényekbe, onnan át a fehérje alapú kovalens
szerveződésű lények molekuláris világának a fehérjéibe. A tudás információ, részecske
tulajdonság, vagy és mezőjellemző, amely mint bármely tulajdonság, energia, halmozódhat,
összegződhet, egyre magasabb energiaszintre kerülhet. Az összegződő információ a
megerősödéskor dominánssá válik, mint tulajdonság megerősödik. Az erősödés közben
átlépheti a DNS-be rögzített átörökített információ, jellemző energiaszintű korlátait, és a tudat
alatti információk közé, vagy a tudatosuló, dominánssá váló információk szintjére erősödhet.

146

Az ember, szimbiózisban együttműködő részecskekolóniának is tekinthető, amely éppen úgy
működik, mint a hangya, a hal vagy a madárraj kollektív tudata. A gerinces rendszer abban
más, hogy a mezőnkbe összeépült részecskék függetlensége gyengébb, mint az egymástól
függetlenedhető kolóniák egyedekből álló individuumaié. A mi részecskéink függősége
nagyobb, a közös mezőbe épülő szerveződésünket kötöttebb és talán bonyolultabb biológiai
mechanizmus tartja össze. Valószínűen ez is egy gravitációs tényező, a nagyobb azonosság
következménye. Ez működik a halraj és a madárraj között, ez tartja össze a méh, a hangya és
a termesz kolóniákat, az emberi kisebb, nagyobb közösségeket, a párokat, a családokat és a
társadalmakat is.
A nagyobb tömegbe szerveződött anyag a sűrűségével megegyező lokális élőrétegéhez, a
bioszférához kötött, amelyből az összeépült tömeg tehetetlensége nem engedi a mélyebb vagy
magasabb szférákba emelkedni, nem engedi a fénysebességre felgyorsulni. Nem ilyen kötött a
kisebb részecskéink kisebb tömege. A kolóniába szerveződő változó mezők is nagyobb
lehetőséggel bírnak. A madár és halrajok között az embereknél is ismert azonossági és
együttműködési kapcsolat van, de ez az együttműködést szervező kommunikáció a
telepátiával, és magasabb frekvenciákon zajlik. E szervező energia szintje sokkal
alacsonyabb, mint a szót alkotó hang, vagy fény frekvenciáké. Az információs szintű
kölcsönhatás közvetítő részecskék, kisebbek finomabbak és gyorsabbak.
Érdemes egy kis figyelmet fordítani, Az élet alapjai című, Törő Imre által szerkesztett nagyon
alapos kiadványból átmásolt 7.39 ábrára, amely a szakértőknek sokkal több információval
megerősítheti Moetrius állításait. A könyvből kiemelt ábrán a DNS információ kódolását
mutatjuk be, amely meghatározza az átörökítés és a részecskék közötti együttműködés
lehetőségeit a különböző kovalens alapú élőlényeknél:

54. ábra: A DNS mennyiség/haploid genom variációja az élővilágban (Az élet alapjaiból)
Sejtmagvas eukarióta szerveződések DNS
mennyisége, az összetettségi bonyolultság és
a túlélési képesség függvényében. A DNSben tárolt információ a primitívebb
szerveződésekben, algákban, gombákban, és
a férgekben kevés, de meglepően magas a
virágos növényekben és a kétéltűekben, Pl. a
szalamandrákban. Van, amelyikben 25-ször
annyi, mint az emberben. Ez a többlet olyan
nem domináns, nem genikus, rejtett
információt tartalmaz, amelyre csak a
váratlan helyzetekben lehet szükség.
Valószínű, hogy ezek az élőlények már több
nemlineáris eseményt túléltek, így rejtett
DNS kapacitásuk van a nemlineáris
események túlélésére.

Az ábra, az élőlények DNS-ébe rögzült tudás, a szervezési és áramlási (időrendi) minta
különbözőségét és azonosságát mutatja be, amely a szerző aspektusából szemlélve a
hozzáértőknek új összefüggéseket tárhat fel. Az összefüggés lényege, hogy a változó
mezőknek aktív, domináns és inaktív, nem domináns szekciói is vannak, amelyek nemcsak a
bonyolultságtól, hanem a már átélt nemlineáris eseményektől is függő. A már sok nemlineáris
eseményt átélt virágos növényekbe épült információ DNS. akár a külső határrétegekbe, az
űrbe kiröpítve is megőrizhette az átörökítő képességét, azaz az események után életképesen
folytathatta az evolúciót. Hasonló a helyzet, a legalább kétéltűek esetében, amelyek kevésbé
kötöttek egy életszféra kizárólagosságától. Ezek a lények a dinoszauruszok leszármazottai,
amelyek már több jelentős nemlineáris eseményt is átéltek, rejtett genetikai információval
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rendelkeznek. Az ilyen szerveződések túlélési esélye és vitalitása sokkal nagyobb. Az
embernek is vannak hasonló tartalékai, de ezek az előbbiekhez sokkal szerényebbek, ezért
nem biztos, hogy sikerrel túlélnénk egy jelentősebb esemény sorozatot.
A későbbi fejezetben egy másik aspektusból
is bemutatásra kerülnek a pólusváltások, az
eljegesedések, és a nemlineáris események
közötti összefüggések. A pólusváltás
normális vagy inverz mágnesességhez
vezetett, amelyet a tengeri hátságok feltoluló
rétegei hűen megőriztek. Ha az esemény
kimaradt vagy késett, ez a hátságoknál
felnyomódó anyagból kiolvasható.

55. és 56. ábrák
Hasonló ábrát láthatunk, a DNS örökítő anyagának a bekapcsolódását jelentő örökítő és nem
örökítő szakaszok kieséseikor a
mutációkért felelős mRNS.
fehérjék változásakor.
Egy gén több enzim: Az eukarióta
DNS molekulája exonokból (világos
sávok) kódoló szakaszok, és
intronokból, nem kódoló szakaszokból
(sötét sávok) áll. Az mRNS egy érési
folyamatban változik, amely alatt a
nem kódoló szakaszok eltűnhetnek,
inaktívvá válhatnak. Egy gén sokféle
fehérjét is termelhet, amely a
változékonyságot és a mutációt, azaz a
szükséges alkalmazkodást segítheti.
Az ábra Moetriusnak analóg információként is értelmezhető, a tengeri hátságoknál észlelhető
földmágnesezettség, a pólus inverz vagy normál állapotával. A mágneses állapot a töltésáramlás, vagy
az időáramlás irányát is jelölheti, amelykor a mezőben lévő anyag változási iránya, és ezzel az idő
iránya is mintha megfordulna. Ez, az addigi domináns rend megváltozását eredményezheti, a kódoló
szakaszok inaktívvá válását és a nem kódolók bekapcsolódását. A nem kódoló szakaszok eltűnése
felszívódás, szerkezet átalakulás következménye, amely evolúciós eseménysor lejátszódását tételezi
fel. Ha az idő iránya megfordul, az eseménysor visszafelé is lejátszódhat, azaz a felszívódott nem
kódoló szakaszok, mint kisméretű információs energiaszintet éppen-csak meghaladó térszerkezeti
rend, mintha rendes időirány lenne, visszafelé is felépülhet.
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17/3 fejezet:

Az időkapcsoló mechanizmus bemutatása:

A térben lévő, és általunk megfigyelhető mezők jelentős része növekszik idővel, amely
növekedés egyre több helyet igényel. Minden a méretében is növekedő mező, a szomszédait
taszigálja, egyre nagyobb teret igyekszik meghódítani magának. A térben a pályán és a
tengelyirányban áramló, keringő, állandóan helyet változtató mezők egymáshoz képest is
változnak, és az egymás felé lendülésükkor, a szomszédos rendszer határfelületeibe
mélyebben benyúlnak. A rendszerek határfelületein befelé, egyre nagyobb és egyre sűrűbb
tömegű részecskék keringenek, amelyek igyekeznek visszaverni a támadást, és kisebb
részecskéikkel visszaszorítani a tolakodót. Ha a külső határfelületek még kis tömegű
részecskéinek ez nem sikerül, akkor az idegen mezők egyre beljebb nyomulhatnak, szó szerint
megküzdenek a nagyobb élettérért. A Csillagászok ezt a látszó mezők közötti valódi tágulást
észlelték a távoli objektumok vörös eltolódáskor. A csatának azonban vannak vesztesei is, az
öregek és a betegek elhalnak, és a részecskéik szétszélednek a térben. A megfigyelhető tér
tágulása valószínűen egy gömbszerkezetű nagy buborék belsejében történik, amelyben az
elhaló, kiürülő buborékok belsejében a tér kisebb szerkezetekbe húzódik. A mezők belülről
növekednek, bár a növekedést okozó részecskék kívülről érkeznek, de a mezőkben
időcsapdába és kölcsönhatásba kerülnek, amely a mező energiájának és tömegének a
növekedését eredményezi. Bármelyik irányban mozdulnak el a mezők a kialakult statisztikai
egyensúlyban lévő fejlődési térből, valamely szomszédos mező határfelületein keringő kisebb,
nagyobb részecskék keringési övezetébe érnek. Ez megnöveli a lokális változást, több
impulzus és nagyobb lendületnyomás keletkezik, amely a teret tágítja, de a tolakodó mezőt is
visszatéríti a pályájára. A kialakult pályán soha nincs tartós egyensúly, a térben harc és
tolakodás folyik. Ha a mező betolakodik egy másik mező területébe, azt mindenkor az
impulzus és eseménysűrűség növekedése kíséri. Ez az oka annak, hogy a keringési
végpontokon nő a környezeti feszültség és az impulzus sűrűség. Ez nemcsak visszatéríti a
tolakodó mezőket, hanem a sértett érzékenységétől és a határfelületeibe bemerüléstől függően
egyre nagyobb változásokat kelt, amelyeket az író nemlineáris eseményeknek nevezett el. A
hagyományos pályán mindaddig lineáris fejlődés és egyenletes változás, időtelés történik,
amíg a mező, a szomszédjai területi épségét tiszteletben tartja. Ha terjeszkedni kíván, vagy az
ő rovására terjeszkednek, az események és változások sűrűsége, az idő telése felgyorsul.
Mindegy, hogy tengelyirányban, vagy oldalirányban mozdul el a mező, ott is mezők élnek,
amelyek egyre kevésbé tolerálják a kárukra történő tülekedést. Ha egy mező, más mezők
idősíkjának tekinthető, részecskefejlődést biztosító keringési pályába, vagy a határfelületeiket
képező keringési pályába nyomul, a nemlineáris események törvényszerűen bekövetkeznek.
Bár a nagy mezők, a bolygók és a csillagok is élő rendszereknek tekinthetők, amelyek
igyekeznek elkerülni az értelmetlen konfliktusokat, valószínűen hasonló harc folyik az
élettérért, mint a Földön az emberek között. A pályáról történő jelentős eltérés,
időkapcsolónak, nemlineáris eseményeket keltőnek tekinthető, amelynek a szabályai,
törvényszerűségei megismerhetők és bemutathatók.
Fölső nagyobb szomszédos mező határfelületei

A Napcsalád élettere

Alsó nagyobb mező határfelületei

Oldalsó határoló mezők külső határfelületei

57. ábra
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A térben, a Nap körül is nyomakodó mezők vannak, amelyek az életszférát csökkenteni
igyekeznek. A Nap, mint a család matriarchális családfője igyekszik a család életterét kellő
méreten tartani, illetve az igény növekedésének megfelelően kitágítani, a szomszédos
mezőket széttolni. Az így védett élettérben növekedő bolygó mezők a Napot, az anyjukat
segítő nagyobb testvéreik oltalmában fejlődhetnek, változhatnak. A Nap a galaxishoz
hasonlóan több csillag által lokális térbe szorított mező, amely körül a testvérei és a nagyobb
felmenői családja fejlődik. Moetrius stilizáltan bemutat egy lokalizáló lehetőséget, de
valószínűen nem csak néhány csillag, hanem legalább 8-10 a Nap pályáján belül szimmetriába
került domináns csillagpár lokalizálja a Naprendszert. A környezeti mezők által lokalizált
naprendszer a rendszerrel együtt kering a térben, amelyek a még nagyobb mezők körül
keringenek együtt bolyongva, de az sem lehetetlen, hogy egy nagyobb rendszer
határrétegeiben él, fejlődik és bolyong a Naprendszerünk.

58. ábra:

ekliptika

Az alábbi 59. Ábrán bemutatjuk a pályafordító térnyomás összefüggéseit:
A Napi nagyszülő
részecskenyomása
Jele:* és erőssége ****

A Földszülő Nap részecskenyomás
dominanciája: jele + az erőssége
+++
B.

Jele:

.

erőssége

...

.

F1

F2
**** *** ** *
F3

A külső tér és környezet
dominanciája

+ ++ +++

+++

++ + -- -

F4

C
A Földpálya a statisztikai téregyensúlyt jelentő neutrális határoló-héj, amelyen a külső és a belső
részecskenyomás egyenlő. A -gal jelölt librációs pontok a szülő, nagyszülői és a környezeti
dominanciaváltozást, a téregyensúly változását jelképezik.

Az F1 részecskenyomás = az F2-vel és az F3 = az F4-el.
A Librációs pontoknál a Nap és a szülői csillagmezők árnyékolásából fakadó
lendületnyomás különbözet is egyensúlyban, lendületszimmetriában áll a
mezőkből kiáramló eltávolító részecskelendülettel.
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Ez azonban bár a két domináns mező között napközelállásban hatásegyenlőséget eredményez, a
környezetben távolabb lévő hatásegyenlőség már nem feltétlenül érvényesül. A távolabbi mezők által
módosított szimmetria gyengébben, de folyamatosan módosítja a téregyenlőségi pontok, körök térbeli
helyzetét, ezért az relatív stabilabb egyenlőségi térhelyzet egy kifelé elmosódó szélű mezőben
érvényesül. Ez a kevésbé változó tér egyensúlyú térrész, egy részecske mező, térszerkezet
megtelepedési lehetőségét biztosíthatja.

A B. és a C. pontok, tulajdonképpen librációs kört képeznek a szülő – nagyszülői
téregyensúlyban, de ezek nem azonosak a le és felszálló csomóval, amely csak a szülő –
gyermek mező idősík, időspirál, a lineáris anyagfejlődési út kereszteződése, (de lehet hogy e
kör idősíkokat metsző pontjaival egybeeső).

A mező körüli szférák átlagos torzulása az Üstökösnél megismert domináns hatással
megegyezően mindig az uralkodó hatástól kifelé torzul. A magnetoszférák, mindig a közeli
szülő dominanciája miatt a nagyszülőtől kifelé torzulnak, a keringési ellipszis gyújtópontjában
lévő szülőtől kifelé. Elképzelhető, hogy a torzulás a különböző frekvenciákon eltérő irányú, és
annak az átlagos eredője képezi a mező mindenkori térbeli helyét. A pályavégponton mindig
megváltozik az erőhatás iránydominanciája. A Napközelben ez a nagyszülő felé közeledéskor
folyamatos gyorsulásként jelenik meg, a pályasúrolás felgyorsul, de a mező mindenkor az
egyenlő részecskenyomás átlagértéket képező neutrális héján marad, amelyet már a környezet
más szereplői is befolyásolnak. A két pályavégponton megjelenik egy kiegészítő erőhatás, az
ekliptikai időspirálon kiszóródó apró neutrális részecskék által képzett terelő, tükröző felület.
A mezők, így a bolygók is a szülő körüli keringés során a forgástengely és az ekliptikai spirál
között bezárt szöget állandóan változtatják. Később kifejtésre kerül, hogy ezt milyen erők, és
hatások okozzák. Egyelőre fogadjuk el a megfigyeltként, hogy a Föld forgástengelye kb. 23.5
fokos szöget zár be az ekliptikával. Ez okozza a féltekéken az évszakok változását, amely
viszont a keringéshez képest túl hirtelen következik be. Az alábbi
60. ábrán bemutatásra kerül hogy a már ismerteken kívül milyen hatás, tükrözés gyorsítja,
erősíti fel az évszakváltozásokkor a féltekék felmelegedését és lehűlését.
Napközeli állapot. A földi egyenlítői neutrális
anyagkiszóródás, tükröző, terelő rétegként
megnöveli az északi féltekére irányuló szülői
részecskenyomást és sűrűséget
A fölső rétegáramlás
iránya

Süllyedő mező

A naptávoli helyzetben az egyenlítőn kiszórt
neutronok a déli féltekére vetítik a többletet,
amely így összegződik a direkt sugárzással.
Emelkedő és billenő mező

Az alsó rétegáramlás
iránya

A nagyenergiájú, nagy sebességű neutronszórás, a mágneses tengelyek
irányába hagyja el a változómezők területét.

A tavaszpont és az őszpont elhagyása után a Föld forgási síkja, időspirálja tükrözése miatt az
északi vagy a déli féltekére nemcsak időben hosszabb megvilágítás jut, hanem az egységnyi
felületre jutó részecskesűrűség is ugrásszerűen megnövekszik. E csomópontok elhagyása után
erős részecskeáramlás indul meg a tükrözési többletet kapó félteke felé, amely néhány napig
tartó erős tavaszi vagy őszi szeleket indít el.
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Az író az elveszett számítógépes anyag pótlása miatt e részt újra írta, amely miatt a feljegyzésekbe
beemelhette a teória igazolását is. A 2004 év tavaszpontján, március 21.én a tavaszi szelek

menetrend pontossággal megérkeztek.
A szoláris részecskenyomás nemcsak összeadódik a terelés, tükrözés következtében, hanem
forgató nyomatékot fejt ki a bolygó idősíkját képező részecskékből álló spirálfelületre. A
forgási és mágneses tengely, azaz a mező dőlését ez is kiválthatja és fenntarthatja. Ha csak ez
az erő működne, akkor a forgási tengelynek a tavasz és őszpont metszésekor egyenesen, a téli
és a nyári Napfordulón dőlten kellene állnia, pontosabban billegnie kellene a szórási síkra
merőlegestől a dőlés irányába. Látható, hogy a mező forgatási iránya mindkét esetben azonos
irányú, és bár a forgási tengelytől kifelé eső felületen kialakul egy ellenkező irányú,
visszaforgató nyomaték, az a távolság növekedésével (a szórási síkon nem négyzetesen
csökkenő) lendületkülönbözet miatt mindenkor gyengébb, mint a közelebbi felületen
érvényesülő lendületerő. Ha ez az erő lényegesen aszimmetrikus maradna, a bolygó elkezdene
forogni a tengelydőlés irányába. Hogy ez mégsem következik be, az, az alsó és felső buborék
ellenkező irányú rétegáramlásának köszönhető. A forgatóerővel valószínűen lendület szimmetriát
képez az alsó és a fölső mező rétegáramlásból átadódó lendülete. Ha ez a rétegáramlási különbözet
érvényesül, az egyértelműen a mezőnk billegéséhez vezetne. A Két szélső helyzetben a
Napfordulóknál az alsó és a felső mező forgatónyomatéka gyengébben érvényesül, de valószínűen az
oldalsó buborékoké erősödik.

Valószínűen ez az erődifferencia az erőpárok egyik összetevője, amelynek az egyensúlya a
forgási síkok ekliptikával bezárt szögéért felelős. A szimmetria az ismert tengelyállásban jön
létre. A mezők szimmetriatengelyének a megdőlése, egy tengelyirányú mozgást is kivált,
amely miatt a Gyermekszintű mezők keringése mindig eltér a szülői forgási síktól, amely
megvédi az egyébként állandóan rázúduló anyai szórási áldástól. A Nap ekliptikájához képest
a Föld keringési síkja szöget zár be, amely az előző oldalon bemutatott ábrán is látható. Ez a
sajátforgási helyzet miatt a Nap körüli keringés során, az őszpont elhagyását követően a
vitorlaszerű ernyőként működő forgási síkon lévő időspirálra az északi tengely irányába
mutató felhajtóerő jelenik meg, amely a bolygónkat az ekliptika fölé emeli. Ugyanez a hatás a
tavaszpont elhagyása után a déli pólus irányába ható süllyesztőerőt eredményez, amely miatt a
Föld az ekliptikához képest déli irányba lemerül. A legerősebb lemerülés a téli (napközeli)
napfordulónál jelenik meg, míg a legerősebb emelőerő a Naptávoli nyári napfordulónál. Ez a
tengelyirányú erőhatás különbözet miatt, az ekliptikai síkhoz képest pulzáló mozgást is végez
a Föld. Az ilyen északi és déli kilengésekkor, valószínűen ugyanaz történik, mint a Nappal a 2
x 11 éves ciklusa során. A Föld ilyenkor egy kicsit jobban belemerül az északi és a déli
irányban fölötte és alatta lévő nagyobb rendszer külső buborékfelületén keringő részecskék
határrétegeibe. Ez valószínűen ilyenkor növeli a Földön az eseménysűrűséget.
A szülői és a leszármazotti idősíkok egymással szöget zárnak be, amely miatt a pályáján
keringés során a leszármazott kétszer áthalad a szülői mező anyagszállítói szimmetriasíkján,
az időspirálján. Ez a Földnél az ekliptika kétszeri metszésében jelenik meg, amelyet leszálló
és felszálló csomóként a tavasz és az őszponttal azonosítunk. Ezek a metszéspontok nemcsak
megváltoztatják az előbbi ábrán bemutatott féltekékre érvényesülő sugárzás arányát,
intenzitását, hanem hol az északi, hol a déli féltekére hatnak sugárzási + tükrözési többlettel.
Tehát a naptávoli pályaszakaszon a déli féltekére, a napközeli pályaszakaszon az északi
féltekére tolóerő többlet érvényesül.
A tavasz és az őszponti pályaszakaszon nagyobb a szimmetria, egyenlő a szülői és nagyszülői
csillagból származó domináns erőhatás, ez azonban egy rövid időre megbomlik, amikor a Nap
anyagszórási spiráljának a síkja éppen egybeesik a bolygónk irányával. Ilyenkor egy rövid
időre hirtelen megnő a részecskenyomás, az egységnyi időre jutó impulzus sűrűség, és az
áthaladás ideje alatt a lineáris változásnál gyorsabb ritmusú eseménysorozat történik. Az
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eseménysorozat lineáris vagy ugrásszerű változtató-képessége attól függő, hogy a Nap
időspiráljához képest a Föld éppen milyen távolságra kering. A változtatás távolságarányos
olyan időutat metsző kereszteződésnek tekinthető, amelyen a részecsketömeg az időút
keresztmetszetében valószínűen egyenlő, de a spirált időútnak tekintve a kibocsátó mező
távolságától, az időspirálon megtett lineáris időút hosszától függő, ezzel arányos méretű és
fejlettségű, részecskék pályáját keresztezzük. Mező-közeli idősík metszéskor apróbb, de
egymást sűrűn követő, még kis változtató képességű részecskék pályáját keresztezzük, de ha
valamely távoli mező idősíkján haladunk át, ez esetben már a részecskék nagyobb kolóniába
szerveződött, de ritkábban érkező nagy változtató képességű darabjaival találkozhatunk. Tehát
az esemény sűrűség csökken, de ezzel szemben az egységnyi változtató képesség növekszik.
Ez nemlineáris, azaz ugrásszerű változtatást okozhat az ilyen anyagút-fejlődési időspirálon
áthaladó mezőkben.
A tér és időegybeesés miatt ilyenkor a szokásosnál jóval nagyobb adagokban kapjuk a
részecskeinformációt. Ez anyagcserével járó aktualizálásnak is tekinthető, tekintettel arra,
hogy a le és felszálló csomóknál az ekliptikai síkon keringő részecskék sokkal később
indultak, fiatalabbak, kisebb tömegűek és gyakorlatilag utolérik a lassabban haladó
bolygónkat. Mivel rövidebb téridőt járnak be, frissebb és aktuálisabb a Napból származó
információjuk, és az útközben, és időközben begyűjtött aktuális híreket is hozzák. Ők tehát
tápláló energiát, és többségében már ismert részecskeinformáció legújabb változatait szállító
postások, akik azonban rendelkeznek a belső bolygóövezetben történt események
térinformációival is. Mivel az ilyen közeli idősíki kereszteződések, ismert szülői környezetből
származó információkat szállítanak, a változás nem olyan heves, de a szórási sík átlépése,
tükrözése a tavaszi és az őszi szelek elindításához elegendő kölcsönhatás növekedést
eredményez.
Összefoglalva, a szülő körül keringő mezők, a két mező kölcsönhatási viszonyában négy,
az időritmust növelő, változás erősödést okozó eseménypontot metszenek. Hasonló a
helyzet a lemenőkkel is. A Hold a Föld gyermekének tekinthető, amely hasonló viszonyban
áll a Földdel, mint az a Nappal. A Holdpálya síkja kb. 6 fokos szöget zár be a Földpálya
síkjával, amely körül keringve, a Hold ciklusára vonatkoztatva szintén négy jelentős
eseményponttal hatnak egymásra. A Földközeli térhelyzet a Földhöz hasonlóan akkor
(újholdkor) következik be, ha a Hold a szülőanyja (a Föld) és a nagyanyja (a Nap) közé kerül.
Az ilyen pályaszakaszokon a Nap (nagyszülői) részecskenyomás többlete a Földközeli állásba
kényszeríti. Mindig azon a librációs ponton halad át, amelynél a két mező átlagos frekvenciája
és az átlagos részecskelendület árnyékolása éppen egyenlő. A Hold a pályája során szintén két
pályaforduló ponttal rendelkezik. A Földközel és Földtávol, amelyben a domináns
hatásnyomás megváltozása hasonló pályafordulókra kényszeríti. A le és felszálló csomóknál a
Holdpálya metszi a Föld idősíkját, az időút spirált, amely miatt a Föld körüli keringési időt, a
29.5 napot 4 Föld-hold kölcsönhatási esemény cifrázza. Ez a négy esemény nem teljesen
egyenletesen, de átlagosan 7 naponta megváltoztatja a Földi bioritmust. A Hold 14.és 3/4
naponta metszi a Földi egyenlítői anyagkiszóródás síkját, az első és az utolsó negyed
állásakor, és hasonló időközönként Földközelbe és földtávolba kerül, de e ritmusok felezik
egymást. Ilyenkor a holdon (és a Földön is) az események felgyorsulnak, az időegység alatt
beérkező földi eredetű információ aránya hirtelenszerűen megnövekszik. A
változásnövekedés kölcsönhatás-növekedéssel jár, amelynek a két fő összetevője
megismerhető. Az egyik, hogy a Napból a Holdra eső és onnan a Földre vetítődő napenergia a
Földön 14 és ¾ napos erősödő ciklusban észlelhető többletként jelenik meg. A Nap előtti
elhaladása átmeneti hiányt, csökkenést, de ez idő alatt a Földhöz közeledése
változásnövekedést okoz. (Természetesen a Földről is jelentős saját anyagkiszórás,
részecskenyomás tartja távol a Holdat, amelyhez a Földről a Holdra tükröződő
elektromágneses részecske és fénynyomás is hozzájárul). Ehhez társul a földközeli és a
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földtávoli árapály jelenség, amelykor az egymás felé ható kölcsönhatás gravitációs eredője is
megerősödik. A kölcsönhatás növekedés az érintett mezőkben biológiai kapcsolóként
változásokat működtet, pl. a Föld - Hold periodikus eseményei vezérlik sok állat és az ember
nemi hormonváltozását. A felismert összefüggés a felmenői viszonyokra szintén érvényes. A
Nap idősíkján keringő részecskék pályáját az ősz és a tavaszpontkor metsző Földön a
tavaszpontkor felerősödik a biológiai és genetikai változás, a lineáris időtelés egy rövid ideig
magasabb ritmusra vált. A Föld ilyenkor fokozott gerjesztést kap, a szülő figyelmezteti, hogy
ideje a téli álomból felébredni, a mindennapi életutat frissebben járni. Ez a térhelyzet indítja el
a tavaszi szárító szeleket, és ez felelős a vénasszonyok nyarának, az indián nyár hirtelenszerű
elmúlásáért.

17/4 fejezet

Az ekliptikai síkok anyagkiszóródása, az időkapcsolók működése.
Ha a követlen le és felmenő rokonok mellett a közeli térrész egyéb szereplőinek, a
bolygótestvérek hasonló időmódosításait is figyelembe vesszük, érdekes összefüggésre
bukkanunk, a lineáris időszakaszok és a nemlineáris, tehát a változásban gyorsuló ütemű
időszakaszok bioritmust működtető ritmusváltásairól.
A közeli térállapotokban, a domináns rangsorban a Nap és a Hold után a többi közeli bolygó
hatása is meghatározó. Valamennyi közeli mező, a bolygók és a közeli csillagok a keringésük
során négy nemlineáris eseménnyel gazdagítják a Földi evolúciót. Az események a Földközeli
és Földtávoli árapályhatások és részecskenyomás megerősödések, csökkenések, amelyek a
közeledő távolodó mezők határfelületeinek az átlépésével az eltérő határrétegekben eltérő
fejlettségű részecskék kölcsönhatászónájába kerülünk. Ez mellett, a mezők keringési
periódusban mindig kétszer keresztezzük a testvérmezők forgási síkján kialakuló időút
spirálon haladó, különféle tömegű részecskék anyagútját. A Földet érő kölcsönhatás ilyen
téreseményekkor szintén megerősödik. A Föld is kölcsön-hat a mezőkre, a saját
részecskeszórásával, azonban bennünket, a Földet érő nemlineáris esemény sűrűség
növekedése jobban érint. A közeli bolygók, a Vénusz és a Mars erősen befolyásolja a Földi
változást, szintén a közel és távolkerüléskor, de ennél is intenzívebben, amikor a
neutronszórási időspirál síkjuk átvonul a Föld felületén.
A Vénusz körül lévő füst és por, erősen visszafogja az onnan jövő nagyobb és töltött
részecskék kiszóródási lehetőségeit, de a neutronok és az apróbb töltések most is
akadálytalanul eljuthatnak a Vénusz idősíkját képező spirálján a környezetbe. A Vénusz a
legközelebbi bolygó, amely közel a Föld méretű. Valószínűen néhány-százmillió évvel
fiatalabb, mint a Föld, de lehetséges, hogy azonos korúak, csak eltérő a töltésarányúk miatti
távolodásuk a szülői Naptól. A Vénusz félévente végez egy keringési periódust a Nap körül.
Mivel gyorsabban kering, mint a Föld ezért nem háromhavonta ér földközelbe és földtávolba,
hanem a legkisebb közös többszörös, (felharmonikus) alkalmakkor. Gyakorlatilag évente
kétszer a Földközelbe érve az árapály erőkkel és a sugárnyomásával jelentősebben
módosíthatja a földi evolúciót. Ezen kívül, a Földtávoli helyzetben félévente a Naptömeg
takarásba kerül, amikor a sugárnyomás elmaradása a Földet egy kicsit a Nap felé segítő
erőhiányként érvényesül. A szokásos árapályhatások mellett az ekliptikai síkon kiszóródó
részecskéinek az időgyorsítása szintén jelentős, amely, ha a Nap takarása miatt nem marad ki
kb. három-havonta következik be. Az évszakváltásokat a nemlineáris időszakok megerősítik.
A Vénusz hatása nemcsak a felhőzete elnyelése miatt csökkent, hanem az elmúlt időben történt
aszteroida katasztrófa miatt is. Valószínűen olyan irányból találta el, amely miatt visszafelé, retográd
irányú forgásba kezdett. Ez miatt a kerületi sebessége jelenleg nagyon kicsi, és nem ismert, hogy a
hagyományos irányban forgó légkör, és az ellenkező irányba forgó bolygófelszín közül melyiknek a
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szórása lehet a domináns. Ez viszont nem csökkenti a már régebben kiszóródott, az időspirálján már
fejlett méretet és tömeget, nagyobb bonyolultságú részecskék mezőnket elérő kölcsönhatását. A
kérdés, az hogy mikor volt a találat, azaz mikortól változott meg a forgás, amelykor valószínűen
jelentősen lecsökkent a forgási síkon kiszóródó anyag mennyisége, de ez feltételezhetően áthaladt a
Föld időrétegén. A Vénuszban leánybolygó fejlődik.

A Merkúr is hasonló keringési felharmonikus ritmusban befolyásolja a Földi változást, amely
mellett az 59 napos keringési ciklusa meglehetősen lassú. A Nap körül negyedévente tesz meg
egy fordulatot, amely szerint évente 8-szor (ha éppen nem takarja a Nap vagy a Vénusz)
kerülünk az anyagszórási síkjába. Mivel a bolygó még fiatal, és elég távol van a Földtől, a
szórási változás gyorsítása nem számottevő.
A Mars elég közel van a Földhöz, ahhoz, hogy az árapály hatása jelentősebb
változásmódosításokat okozzon. Még jelentősebb az időspirálon történő anyagszórása, amely
kb. kilenc havonta következik be. Ez nem egyforma erőséggel hat a Földre. Míg némely
csomóvonal átlépésekor éppen földközelben erős de apróbb szórás és gyors változtatás
érvényesül, addig a keringési eltolódás miatt a szórási kölcsönhatás erősítés néha gyenge,
vagy a Nap és a belső bolygók közbeékelődése miatt a kiszórási hatásváltozás növelés
időnként elmaradhat.
A közelebbi mezőknél a tömegből fakadó, de a távolabbi idősebb mezőknél a szórási sík
kereszteződéséből fakadó változtató-képesség aránya is változik. Ez miatt a távolabbi
nagyobb tömegű, és nagyobb kerületi sebességű mezők nemlineáris eseménykeltési befolyása
más arányokkal működik. Ez miatt az óriásbolygók sokkal erősebben befolyásolják a
Naprendszerben a nemlineáris változást, mint azt eddig gondoltuk. Bár a Jupiter és a
Szaturnusz tömegének és a távolságarányából kiszámítható az árapály és sugárnyomás
kölcsönhatás erősödése, valószínűen sokkal jelentősebb a Földpályájának elsősorban a Jupiter
vagy a Szaturnusz időspiráljával történő idősík kereszteződés eseménysűrítő változtatása. A
Jupiter forgási síkját és a részecskéinek az időspirálját durván 6 évente keresztezzük,
amelykor viszont már nemcsak apró részecskékkel találkozhatunk, hanem akár tízötvenméteres átmérőjűre megnőtt részecskekolóniákkal, meteoritekkel is. Az idősíkon
keringő ilyen méretű, meteoritnek is tekinthető részecskekolóniák már komoly nemlineáris
eseményeket okozhatnának a Föld élővilágára, de ezt a Hold gravitációs árapályvédelme, és a
nagyobb mezők holdjainak a leárnyékolása miatt nem nagyon észleljük. A Jupiter, a
Szaturnusz és a Neptunusz a gyermek holdjaikkal védőpajzsokat képeznek a belső bolygók
ekliptikai sík környékén kialakult keringési síkjában. A Nagybolygók és gyermekeik az
ekliptika alatti és feletti nagy mezők határoló felületei közötti keskeny sávot, szűkületet elég
jól megvédik, rendszeres őrjáratot folytatnak a külső régiókban. A külső pályákról e síkkal
párhuzamosan érkező kozmikus látogatókat vagy bekebelezik, vagy eltérítik a kisebb
testvérbolygók pályájának a közeléből. A látogatói eseményekkor rendszeresen megújuló
becsapódások miatt, az óriásbolygók sokkal gyorsabban fejlődnek, az anyaguk jelentős része,
főleg a becsapódásokból kirobbanó gázból és porból épül fel. Az óriásbolygók a méretükhöz
képest nagyon nagy sebességgel forognak, átlagosan 10 óránként. Ez sokkal nagyobb kerületi
sebességet eredményez, mint a Föld típusú bolygók esetén, ezért ezeknek a felhőrétegei
ellenére jelentős részecskeszóródás észlelhető. A nagy kerületi sebesség miatt rendkívül nagy
szórási spirállal rendelkeznek, amely minden keringési periódus alatt kétszer metszi a Föld
mezőjét. A Jupiter ötször, a Szaturnusz 9.5-szer akkora távolságra van a Földtől, mint a Nap.
A két nagybolygó, a fokozott kölcsönhatásként jelentkező anyagszórással, (ha éppen nincs
takarásban) rendszeresen, a Jupiter 5.9 évente, a Szaturnusz 14.6 évente gerjeszti a Földi
élővilág változását. A két időpont közös többszörösén, a felharmonikusán kb. 30 évente
halmozott eseménnyel kell számolni, amelyet befolyásol és módosít a térség más szereplőinek
a hatása.
A gáz és por állapotú óriásbolygók körül kevergő sok részecskét tartalmazó rétegek,
hatásosan megszűrik a számunkra kellemetlen kölcsönhatás okozható részecskék egy
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meghatározható frekvenciasávban történő eltávozását. A Földet a naprendszerbeli bolygókról
elérő részecskék pedig még nem nőttek meg annyira, hogy jelentősen felgyorsítsák a
nemlineáris változást. A Szaturnusz körüli gyűrűkben, a korábbi nagyobb becsapódásokkor
született jobbra forgó fiúgyermekek növekednek, távolodnak el az időspirálon. A látható
gyűrűk közül a legidősebb, az A gyűrűben e részecskék mérete már elérik az 10 méteres
méretet. Feltételezhető, hogy a Jupiternél nemcsak a kisbolygók, és a trójaiak, valamint a
Görögök keringenek együtt, hanem a holdakon kívül valószínűen a gyorsan pörgő keringési
síkra kiszóródott részecske kolóniákat alkotó 20-50 méteres átmérőjű kisbolygó övezettel is
rendelkezik. A Nagybolygók keringési spirálon kiszóródó részecskéi a sok gáz és por miatt,
amely a külső légkörébe került, sokkal gyorsabban növekednek. Valószínű, hogy 1-1.5
milliárd év múlva a Jupiterben is beindulhat az összehúzódás és a magreakció, és egy fiatal
csillag alakulhat ki belőle, amely a Földet a fényében erősödő új napként elnyújtottabb
pályára fogja kényszeríteni. Ha a Jupiter csillaggá változik, a külső keringési síkon kifelé
haladó fiatal részecskekolóniákból Ort felhő-szerű külső aszteroida öv keletkezhet. Érdemes
felfigyelni arra a fontos tényre, hogy jellemzően a kölcsönható mező tömegének a kora, a
távolságának az aránya, valamint a kerületi sebessége, a saját perdület határozza meg a
nemlineáris kölcsönható képességét. Ez azonban egy másik fontos jellemző erősítheti vagy
gyengítheti. Ez az erő egy tulajdonság, az azonossági arány, a rokonsági tényező. A másik
szintén jelentősebb körülmény, amely az emberi élet és az evolúció számára sokkal fontosabb,
hogy a negyed események nem egyforma erősségűek, és időnként nemcsak gyengébbek,
hanem kimaradhatnak. A később bemutatott 61. ábrán és táblázatban észlelni lehet, hogy
valamely bekövetkező negyed esemény néha nagyon gyenge, néha nagyon erős, máskor pedig
kimarad. A közeli de nem közvetlenül szomszédos bolygóknál természetes, hogy néha a
közelebbi bolygó, vagy a szórási síkot éppen takaró nap miatt a távolabbi idősík spirálról
kiszóródó anyag nem vagy csak csökkenő gerjesztéssel éri el a Földet. Az azonos rendszeren
belül minél közelebb van egy gerjesztő és a takaró (árnyékoló) mező a szóró mezőhöz, annál
hosszabb a takarási időszak, annál valószínűbb, hogy meghatározható egybeeséskor a
gerjesztés esetleg elmarad. A szórási síkokat kevésbé befolyásolja az a tény, ha a rendszer
együtt, vagy valamely az anyagszórással a Földet gerjesztő mező éppen intersztelláris
anyagban dús övezeten, vagy csillagmaradványon halad át. A térsűrűség növekedése, a
térközi eseménysűrűséget érinti, ilyenkor az anyagúton fejlődő mezők változása, fejlődése és
a tömeggyűjtése is felgyorsul. Ilyenkor az események bár lineárisan változnak, de a változás
időben megerősödhet, kölcsönösen erős gerjesztések alakulhatnak ki.
Ha nagyon nagy részecskesűrűségű időutat keresztez a Föld pályája, ez a változást, az
időritmust felgyorsíthatja, amelynek a következményeként értetlenül szemléljük, hogy a
megszokott dolgokra nincs elég időnk. Nagyobb a gond akkor, ha olyan távoli, nagy csillag,
vagy galaxis ekliptikájának tekinthető idősíkot keresztezünk, amely időspiráljának a
kiterjedése, nemcsak nagy térre terjed ki, hanem a keresztező pályán már (szerencsére ritkuló)
de nagyméretre növekedett részecskékkel, meteoritekkel, üstökös-magokkal és aszteroidákkal
találkozhatunk. A galaxis körüli keringés átlag 250 millió évet vesz igénybe, amely során
rendszeresen négy jelentős téreseményt gazdagítja a Föld evolúcióját. A negyed-események
átlagosan 63 millió évente, a földtörténettel igazolható nemlineáris eseményekkor
következnek be. A következő fejezetben, táblázatban szemléltetjük azokat az ismert
földtörténeti eseményeket, időjárás és üledékváltozásokat, eljegesedéseket, ismert aszteroida
becsapódásokat, amelyek nemlineáris eseményként módosították a Földi evolúciót. Az a
szerencse az időspirál kereszteződésekkel, hogy ezeken közlekedő nagyobb aszteroida méretű
részecskék pályaadatai kiszámíthatók, az idősíkok kereszteződése időben észlelhető. (Más
gond az, hogy bár több időnk van az esemény észlelésére és kivédésére, de ha nagyobb
méretű a vendég, az esemény elhalasztódásának kicsi az esélye.)
Nem számítható ki olyan könnyen, a nagyobb sebességgel, rendszersértő (eltérült) pályán haladó, a
saját rendszer határairól, vagy más csillag körüli Ort felhőből származó, jobbra forgó többlettel
rendelkező, főleg szén, jég, (víz) azaz elektronhiányos kisebb sűrűségű anyagok kombinációját
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tartalmazó üstökösök pályája. Ezek az elektrontöbblettel, jobbra forgó aminosavakkal rendelkező,
kisebb sűrűségű mezők megtermékenyítő ivarsejtnek tekinthetők, amelyek alkálifémeket és a 2-3-as 4es csoportbeli anyagokat szállítanak nagyobb mezőkbe csapódásakor.

A normál idősíkon haladó kis részecskék és mezők folyamatosan energiát kapnak elsősorban
a kibocsátó mezőből, amelynek a későbben kibocsátott részecskéi rendszerint utolérik az
időúton haladó idősebb részecskéket. Ez, és a csillagtér felől folyamatosan érkező töltés és
neutronbombázás miatt, a részecskék tömege és változása lineárisan növekszik. A lineáris
változáskor a mezők alakja a saját perdülettől is függően gömb alakhoz közeli, amely a
forgási síkon kiszóródó anyag miatt galaxisszerűen kiszélesedő lehet. A nemlineáris
változtatáskor, a fokozott gerjesztés miatt a Napnál bemutatott szpikulákhoz hasonlóan,
minden mezőnél a teljes felületen megerősödik a kisugárzás, és a mezőre jellemző
frekvenciákon a tükrözés. Ez a részecske kibocsátás növekedés, gyors reakcióként levezeti a
mezőkbe beérkező többlet miatt keletkező feszültséget. A radiális irányú (rendszersértő)
gerjesztésekhez viszonyítva, a szokványos időúton, a szimmetriasíkot képező időspirálon
sokkal lassabban, időben elnyúlva, fékezetten terjed ki a gerjesztés, de ez még akkor is
jelentős lehet, amikor a környezetben már rendeződtek az állapotok. Az anyagszóródás a
gerjesztésekkor szintén megnövekszik, de ez az erősödés csak időben késve éri el a spirálban
haladó felnövő félben lévő részecske gyermekeket. Ugyanez a folyamat működik kicsiben a
sejtek és a szervek között, amelynél az energiaszint jóval kisebb, és a hatásmechanizmus idő
és távolságarányosan gyorsabban működik.
A Földpálya közelében keringő bolygómezők, a Napszülővel és a gyermek Holddal együtt
befolyásolják a lineáris és a nemlineáris evolúciót. Ezek a hatások, ritmusmódosítások
összeadódnak, időnként (a felharmonikus közös többszörösükön) erősebben együtt hatnak,
halmozódhatnak. A halmozódásokkor jelentősebb változásgyorsulás, gyakran ugrásszerű
változásnövekedés történik. A nagyon hasonló tulajdonságú rokon mezők részecskéi nem
okoznak igazán heves ritmusváltozást, amelynek az oka, a magas fokú azonosság. A
rokonmezők, a biológiai élővilágban is nagyfokú azonossággal rendelkeznek, amely miatt a
reakciók kevésbé hevesek. Egy magas idegentartalmú vírus, vagy baktérium, bármilyen kicsi
a tömegaránya, hatalmas változást gerjeszthet. Az emberi mezőknél a herpesz vírus a
tömegmérete ellenére igen akcióképes agresszornak tekinthető, amelynek igen magas fokú a mássága,
a mezőre ható változtató képessége. Ezek a sértett sejtekben nagyon gyors reakciót keltenek, a sejt
addig meglévő aszimmetriáját hirtelen a feszültségtűrés határárig feszítik.

Az ionos szerveződésű élőmezők között szintén akadhatnak igen magas idegentartalmú, azaz
nagy máságú virulens mezők. A távoli környezetben más irányba fejlődött, eltérő
kombinációk hatalmas változtatásra képesek, ha olyan mezőt fertőznek meg, amely a
kifejlődött variáció ellen még felkészületlen, nem rendelkezik az okozott aszimmetriát
kijavító helyreállító mechanizmussal. Tehát a hatóerőt, a változtató képességet nemcsak a
tömegméret és a kinetikai energia képviseli, hanem a változtató tömeg azonossághiánya,
mássága, azaz a meglévő térszimmetriára okozott hatása is.
Lépjünk egyet a téridőben és terjesszük ki a Bolygóknál tapasztalt anyagszórási sík, az
ekliptikai spirálok részecskeszórási sávjának a hatásváltoztatási lehetőségeit a sokkal nagyobb
tömegméretű idősebb mezőkre. A térképek szinte valamennyi ábrázoláskor a nagybolygókat
és a csillagokat, de a galaxisok ekliptikai, keringési síkját is választóvonallal ábrázolják. E
vonalak valójában a nagy stabilitású neutronok szórási síkjai, amelyek hatótávolsága a
töltöttebb részecskéknél térben és időben nagyobb, de a szétterülése és a tömegbeépülése
időben sokkal kisebb és lassabb. Minden változó lokális rendszert ilyen neutron síkok,
osztanak, feleznek, negyedelnek, legyen az galaxis, vagy sejt méretű. A határfelületeket, az
egymással erősen összekapaszkodó, egymáshoz kényszerített, nagyon nagy azonosságú
neutronok alkotják minden lokális rendszerben, az emberi sejttől a gabonák, száráig, magváig,
a gyümölcsök héjáig és a galaxisnál nagyobb szinteken is.
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17/5 fejezet

A nemlineáris evolúció eseményei, és következményei,
a biológiai ugrások és események felismert összefüggései
Jelentős nemlineáris eseménykeltőnek tekinthető, a Nap szülői rendszerének, a Szíriusz
rendszernek a kb. 16-2 millió fényév átmérőjű térségében kb. 62 –65 millió évente, tehát a
galaxis negyed események eseménypontjain bekövetkező szupernóva robbanás. Feltételezhető,
hogy a galaxis spirálba, a foton-övbe kerülő változó mezőkben felgyorsuló változást, az éppen
elöregedett csillagok nem tudják feldolgozni, amely miatt időzavarba kerülnek, és ennek szupernóva
robbanás, változási átalakulás a következménye. Ez éppen egybeesik a nagy biológiai ugrások és
fajkihalások, módosulások ritmusával, amely miatt az egyik legjelentősebb jövőmódosító tényezőnek
tekinthető: 61. Ábra:
A nyilakkal a nagyobb
esemény időpontokat
jelöltük. Visszafelé az
időben látható, hogy kb.
62 millió évvel ezelőtti
Dínók eltűnését okozó
esemény mellett több
kisebb is volt, majd kb.
250 millió évvel előbb a
Perm végi nagy kihalás
előtt 380 és a 440 millió
évi is nagyon erős.
(A későbbi leírásban jelezzük, hogy most ismét negyedidőszakhoz közeledünk, azaz már elkezdődött a
foton-övbe a bemerülésünk. Ilyenkor várható, hogy makroevolúciós esemény történik). Ennek
ábrázolásául mutatjuk be a Laorusseből átvett táblázatot, a fajok kipusztulásának a nemlineáris
eseményekkel történő összefüggésére. Az ábrán az is megfigyelhető, hogy szokatlanul hosszú, töretlen
evolúciós idő volt az elmúlt 65 millió év során, amelyet nem szakított meg lényegesen nagy esemény,
valószínűen nem volt közeli szupernóva robbanás.

A szupernóva robbanások törvényszerűségeire és nemlineáris hatásaira hamarosan
visszatérünk.
A következő oldal 62. ábráján, egy még általunk a legnagyobb méretben megfigyelhető
neutronsíkot mutatunk be, amelyben a neutronáramlás miatt nincs nagy intenzitású
anyagfejlődés. Látszólag itt anyagképződés sem tapasztalható, de ez nem igaz, csak a
nagyobb szimmetria miatt a tömegméret sokkal kisebb, sokkal több idő alatt lesz nagy
tömegméretű. A képen szaggatott vonallal kiemelt neutronsík egy hatalmas buborék neutrális
tulajdonságú részecskék áramlási határfelületének, vagy határrétegének tekinthető, amely két
rétege között, a neutrális szimmetria két oldalán kevésbé szimmetrikus anyagból, a sokkal
nagyobb ritmusú kapcsolatépítésre képes aszimmetrikus anyagból galaxisok mezők, csillagok
és nagy galaxisok szerveződnek.
Valószínű, hogy a Napnál nagyobb térségben a felmenői ágakat és a nagynéniket találjuk
legközelebb. Érdemes megvizsgálni, hogy a legközelebbi csillagoknál észlelhető e periodikus
nemlineáris eseményhatás. A Nap felmenői felé elindulva feltételezhetjük, hogy a Nap
szülőjét, a Föld nagyanyját a Naprendszer szféráinak a torzulási irányával szemben, a
nagytengely irányában kell keresnünk. Ez az irány jó támpont, az állandóan változó
környezetben, mert a tapasztalások megmutatják, az eggyel feljebb lévő domináns sor által
okozott pályatorzulást.
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62. ábrát az Atlasz csillagászat 200. oldaláról másoltuk. Az ábra a Galaktikus egyenlítőt
mutatja, amelyben a látszólag anyagmentes övezetett tartalmazó szféra, egy óriási térbuborék
legkisebb sűrűségű héjának az alkotóit, és hatalmas méretre kiterjedt, de kisebb nyomású és
nagy térsűrűségű neutronjait tartalmazza.
A szaggatott vonal és a sötét sáv
galaxismentes terület, azaz neutrálisabb
zóna. Itt az anyag nagyobb
szimmetriában álló gáz és lassabban
fejlődő neutrálisabb részecskék élettere.
A zónától kifelé egyre kisebb
szimmetriában álló részecskék egyre
nagyobb közösségekbe, csillagokba
szerveződhetnek. Kifelé egyre több a
csillag és a galaxis. A fehér foltok nagy
galaxis halmazok és szuperhalmazok,
azaz egyre nagyobb és idősebb mezők.

A Föld nagyanyját tehát a keringési pálya gyújtópontjában álló nap és a napközeli álláskor a
Föld által metszett librációs pont meghosszabbításának az irányában kell keresnünk. Meg kell
keresni, hogy ebben az irányban melyik csillag áll, melyik az, amely körül a Nap kering.
Lehetséges, hogy a galaxis, csak a 3., vagy sokadik felmenőt képezi, amely körüli keringés során
közben a közelebbi felmenők körül is kering a Nap. A tapasztalás az, hogy a mezők egymáshoz

képest is állandóan többdimenziós, de ismétlődő, tehát spirál-ciklikus mozgást végeznek. Ez
azt jelenti, hogy a térállapotok egy kis módosulással ciklikusan megismétlődnek, azaz a
lineáris változás mellett a nemlineáris ugrásokban is pontos szabályosság figyelhető meg. Ha
a felmenői ágak keringési ritmusára jellemző negyed eseményeire figyelünk, egy
statisztikailag szabályosan ismétlődő nemlineáris eseményrendre bukkanhatunk.
A mezők egymáshoz képest történő mozgása magas fokon szabályozott. Ezek a periódusos
mozgások, keringések a múlt felé, az időben és a térben visszafelé haladva egy felmenői és
közeli hozzátartozói (rokon mezők) között közös többszörös ritmust eredményeznek, amelyek
a felmenői keringési ciklusok negyed eseményeinek is tekinthetők. Miképpen a Hold negyedeseményei befolyásolják a Földi élővilág biológiai ritmusát, hasonlóan a Napé és a
bolygótestvéreké is. Ez alapján fel kell tételeznünk, hogy a felismert szabályosság a felmenők
felé, és a környezetben meghatározóan domináns térszerveződések felé is érvényes. Ha az
elmúlt idők ismert nemlineáris események következményeit átgondoljuk, azokat
éghajlatváltozások, eljegesedések, kipusztulások, fajkihalások és új fajok megjelenése
fémjelzi.
Gondoljuk át a folyamat megfelelőjét az egyre nagyobb tömegméretű, egyre idősebb
környezeti mezőkben. Keressük meg azon felmenőket, a legközelebbi rokon és környezeti
domináns mezőket, csillagokat, amelyek keringési és negyed-eseményei ismertek, vagy a
földtörténeti eseményekkel szinkronba hozhatók. Ha megtaláljuk a domináns sorrendet, olyan
nemlineáris eseményrendet igazolhatunk, amelyekről bizonyítható az evolúció léptetése.
Ismert, hogy a Nap egy felmenő körül kering, amelyik az Ő felmenője körül araszol. E
nagyszülők még további felmenők, öregebb csillagok körül is keringhetnek, de az egész
rendszer kering a tejutat képző galaxisunk körül. Ha következetesen haladunk a felmenői és
domináns sorrenden, a keringési periódusok negyed-eseményeit kapjuk. E negyed-események
olyan nagyobb változások időkapcsolói, amelyek a földi fejlődést visszacsatolva nemlineáris,
ugrásszerű eseményekkel gerjesztik. Ezek az események azonban nemcsak a múltra
vonatkoznak. A csillagtéri keringés és biológiai ritmus folytonos törvényszerűségeinek a
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feltárásával megismerhetjük a közelgő változások várható időszakaszait, a változtatás
valószínű nagyságrendjeit és várható módosító lehetőségeit, és a valószínű nemlineáris
eseménykövetkezményeket.
Tehát a nemlineáris változások sokszor kicsi hatások időkapcsolói eseményeitől indulnak el,
és egyre nagyobb rendszerben okoznak változást. A hatás nemcsak visszacsatolódik, hanem a
szétterülő hatásláncon sokszor erősebb természetformáló erőként érkezhet vissza. Ha Jupiter
elindít egy kisebb meteorit méretű, a belső bolygórendszerben keringő, csak néhánytíz
méteres aszteroidácskát, az megbolygathatja az Ort övezet békéjét, és léptető eseményt küld a
gerjesztendő helyre. Az is előfordulhat, hogy más csillag Ort övezetét, vagy belsőbb
határrétegein keringő idősebb és nagyobb anyagsűrűségű szerveződéseket mozdít ki.
Mindezek mellett, az események halmozódhatnak és sokkal nagyobb rendszerek békéjét
megsértve még nagyobb eseményeket üthetnek vissza. A galaxis szintű nagy csillagfelhő
rendjének a megbontása, az adott térségben mindig felgyorsítja a változást, amely miatt
némelyik idős csillag lokális rendszerben túl hirtelen gerjesztődnek az események. Az élő és
változó rendszer némelyik nem teljesen egészséges, vagy/és elöregedett és már
aszimmetriában álló nagyobb mezője, csillaga ilyenkor időzavarba kerülhet, és a csillagok
közötti természetes elhalálozással, az addigi csillaglétet biztosító életszakasza egy szupernóva
eseményben átalakulhat. Az ilyen téresemény 15-30 fényévnyi távolságban nagyon
meggyorsíthatja a változást, láncreakciószerű térkövetkezményeket okozhat. Nagy a
valószínűsége, hogy a földtörténelem kérgesedő időszakában, egy közeli esemény történt, és
hasonló megtörténhetett a közelben, a Perm végi eseményekben. A 63 millió évvel ezelőtti
térbolydulást, a környezetben kiváltott egyensúlytalanságot szintén okozhatta egy viszonylag
közeli esemény.
Az Atlasz kiadó csillagászati könyvében olyan adat található, hogy a csillagvilág átlagos
elhalálozási rátája 50 millió fényévnyi körben 1-2 db szupernóva robbanás/ 100 millió évente.
Ez nagyon ritka eseménynek tűnik, de ha egy Napszülői rendszer méretéhez viszonyítjuk,
amelynek az átmérője kb. 48 millió fényév, akkor be kell látnunk, hogy a nagyszülői
családkörben 50 millió évente legalább egy elhalálozással kell számolnunk. Ha ezt leszűkítjük
a nagyszülői rendszerére, akkor be kell látnunk, hogy a Nap, a szülője körüli keringése során
átlagosan 100millió évente, viszonylag közeli szupernóva robbanás közelébe kerülhet. A
kevésbé egészséges csillagok halálát tehát e csillagtér egyensúlyának a megbolydulása,
elősegíti, azaz a bioritmusuk túlgerjesztése (az emberéhez hasonlóan) váltja ki. Ha ez közel
történik, olyan nagy lehet a térségben a változás, hogy a tér addig egyenletes változása, a
nemlineáris eseménysűrűsége nagyon megváltozik. Ha egy csillagcsalád elveszt egy öreg
csillagot, az eseményt fel kell dolgoznia a környezetének. Ez a mező szétrobbanása, fizikai és
kémiai, egyensúlyt érintő változásnövekedést indít el, de ha felruházzuk értelemmel és
érzelemmel a csillagcsalád tagjait, akkor a közeli hozzátartozókban még nagyobb változást
gerjeszthet. Egyrészt kieshet egy olyan támogató, (vagy felhasználó) amely közeli rokon
lévén addig hozzájárult a közeli csillagrégió stabilitásáról, már ez is növeli a labilitást, de ha
érzelmi aspektust is feltételezünk, akkor a közeli hozzátartozókról megérthető, hogy egy kicsit
elvesztik az egyensúlyukat.
A nagy korai jégkorszakot, a Huron jégkorszakot egy ezt időben megelőző térbolydulás
nemlineáris eseményei váltották ki, amely egy közeli csillag halála lehetett. Az 61-es ábrán
bemutattuk a fajváltozási görbét, amelyből kiolvashatók azok a nemlineáris időszakok,
amelyek a Földi életfejlődést, az evolúciót nagyobb mértékben megváltoztatták. A képen
látható, hogy 350-450 millió évvel ezelőtt is jelentősen megbolydult a tér körülöttünk,
amelynek a következménye az élővilág fejlődésének az átalakulása, meggyorsulása. Hasonló
esemény könnyen kialakulhatott a 63 millió évvel ezelőtt történtekkor is. A Detre Csaba és
Tóth Imre munkájából származó tanulmányrésszel, erősíteni kívánom Moetrius
feltételezéseinek a helyességét azzal, hogy más gondolkodók is hasonló következtetésre
jutottak.
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DETRE CSABA–TÓTH IMRE

Mi történt a perm–triász határon?
Lehetséges közeli szupernóva robbanás nyomai a szferulákban
Ma már igazoltnak látszik, hogy 65 millió éve a kréta és a harmadidőszak határán (K/T) a feltűnő
kihalást, amelynek leglátványosabb epizódja a dinoszauruszok kipusztulása, több kisbolygó vagy
üstökösmag becsapódásával együtt járó globális katasztrófa okozta. Akkor szinte kozmikus "pergőtűz"
alatt állhatott bolygónk. Az ütközés legismertebb nyoma a Yucatán-félszigetnél részben a szárazföldön
a felszín alatt, részben a tenger alatt nyomon követhető nagy becsapódási kráter (Chicxulub-kráter)
őrzi (I. Természet Világa, 1992/7. 299. o., Tudomány 1990/12. 30. o.). Bizonyítékok vannak arra,
hogy az ordovicium és a szilúr időszakok határán, mintegy 455 millió éve, valamint a felső devonban
a Famenian és a Frasnian emelet határán (F/F határ) mintegy 365 millió évvel ezelőtt szintén több
kisbolygó vagy üstökösmag becsapódása okozott jelentős fajpusztulást. Említésre méltó még az eocénoligocén korszakváltáskori becsapódási eseménysor, mintegy 33–34 millió éve.
Bolygónk történetében az élővilágot ért legnagyobb mértékű, legdrámaibb kihívás a felső perm (270–
250 millió évvel ezelőtt) végén, mintegy 250 millió évvel ezelőtt következett be. Ezt jelöli ki a perm–
triász geológiai korszakhatár, ami egyben geológiai korváltást is jelent: elválasztja egymástól az időt
(paleozoikumot) és a középidőt (mezozoikumot). Az addig élt fajok 90–95 százaléka kipusztult,
egyesek túlélték, vagy átalakultak az őskörnyezet titokzatos, drámai megváltozása miatt (Természet
Világa, 1992/7. 303., és 1998/3. 109. lap), és merőben új fajok jelentek meg vagy indultak
fejlődésnek, mint például a nagyméretű hüllők, a dinoszauruszok. A katasztrófa méreteit és
mélyreható következményeit jól jellemzi, hogy mind a szárazföldi, mind pedig a tengeri élővilág is
nagymértékben sérült.
Elegendően gyakoriak-e a szupernóvák ahhoz, hogy a Naprendszer közelében a P/T eseménysort
előidézzék? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához minél több megfigyelés szükséges. Az
extragalaktikus szupernóvakeresési programban az MTA Csillagászati Kutató Intézete jelentős
eredményeket ért el, hozzájárulva gyakoriságuk, statisztikus tulajdonságaik megállapításához.
Hazánkban az 1960-as évek eleje óta több mint 45 szupernóvát sikerült felfedezni, a legtöbbet Lovas
Miklósnak. A mi galaxisunkban fellobbant, illetve más spirális galaxisokban talált szupernóvák és
maradványaik megfigyeléséből az előfordulásuk gyakoriságára becslést lehet adni: a Nap körüli 1500
fényév sugarú gömbön belül mintegy egymillió évenként van egy szupernóva, de a földi élővilágra
veszélyesek (30 fényév távolságon belüliek) csak néhány százmillió évenként fordulnak elő. A
megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy a II-es típusú szupernóvák kissé gyakoribbak. Előre megjósolni
azt, hogy melyik csillag válhat szupernóvává a környezetünkben, csak a tömegük és evolúciós
állapotuk (koruk) ismerete alapján lehet. Ezek szerint elsősorban a II. típusú szupernóvákat lehet
prediktálni a nagy tömegű és idős korú prekurzor csillag miatt. Az I-es típusúakat nehezebb, mert nem
tudni, hogy a fehér törpe mikor fog kellően "meghízni", és ebben a konfiguráció a döntő tényező. Ma
úgy tűnik, hogy a Betelgeuze (Orion alfája) következményeiben kimutathatók. Például Brakenridge a
világ különböző helyeiről származó mintákból kimutatta a mintegy 10–11 ezer évvel ezelőtt, a későnegyedidőszakban a Naprendszertől 1500 fényévre felrobbant Vela szupernóva földi hatásait a C-14 és
nitrogénanomáliák alapján. Ellis és Schramm az antarktiszi mintákban kimutatta a mintegy 340 ezer
éve a Gemini (Ikrek) csillagképben felrobbant, tőlünk kb. 510 fényévre lévő Geminga szupernóva
földi elem- és izotópnyomait. Sklovszkíj szerint a rádiócsillagászatilag megfigyelhető Nagy Északi
Rádióív egy több tízezer évvel ezelőtt – kb. a cro-magnon-i ember idején – felrobbant szupernóva
maradványa az égbolton, de olyan messze volt a robbanás, hogy nem volt káros hatása a Földön. A
Naprendszer és ez a csillagközi gáz-por nyúlvány mintegy tízezer év múlva fog találkozni, de semmi
káros következménye nem lesz az élővilágra, legfeljebb csak a primer kozmikus sugárzás növekszik
valamelyest a bolygóközi térben.

A leírtakból és az író tapasztalataiból az a következtetés szűrhető le, hogy ha a tér, egy lokális
régióban megbolydul, egyensúlytalanná válik, akkor a környezetben, de akár attól 50
fényévnyire is valamely elöregedett csillag egyensúlya könnyen felborulhat.
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A Földön megjelent élet evolúciós fejlődését a közeli szupernóva robbanások által kiváltott
térbolydulások változtatják meg a legerősebben, amelyek módosítják a közeli csillagok között
a tér nyomását és ezzel a csillagok kialakult egyensúlyt eredményező időspiráljainak a
torzulásával a szereplők egymástól biztonságos távolságát. Ha a csillagrendszerek külső
határfelületein keringve növekedő, már nagyobb tömeget gyűjtött szerveződések határrétegei,
szórási síkjai egymásba érnek, fordulnak, akkor rajbolydulások következhetnek be. Az ilyen
alkalmakkor a más csillagokhoz közel felrobbant, mezők külső övezetein keringő,
jégbolygók, csillagmaradványok térhetnek le a kialakult pályájukról, és rendszersértő
időutazókká válhatnak. Ezek a hontalanná vált emigráló vendégek rendszeresen beutazzák az
Univerzumot, hogy időnként egy-egy idegen csillagcsaládhoz kapcsolódhassanak.
A vendégek egy részének a kérők lehetősége, hogy a bolygó lányokhoz társulva holdakat
nemzzenek, vagy az éppen útba kerülő rendszer szülőanyjának, nagyobb leányainak a
táplálékává váljanak. Valószínű, hogy sokkal nagyobb téresemények is történhetnek,
amelykor egyensúlyt vesztő nagyobb rendszerek labilissá válható kölcsönhatása átalakíthatja
a csillagteret, és ha a rendszersértők útjába kerül, akkor a Földet is. A tér felé haladás felsőbb
szerveződéseinek az élettartama Moetrius előtt sem ismert. A csillagszint fölött álló
szerveződések rendszerszimmetriájának a megbomlása olyan nagyobb időszakaszban
történhet, amely Világegyetemek átalakulását, újjászületését eredményezheti.

18. fejezet:

Föld sorsát is befolyásoló jelentősebb nemlineáris téresemények
időrendje és felismert periódusai:
A naprendszeren kívüli csillagmezők csak akkor befolyásolják jelentősebben a Földi
evolúciót, ha a tömegméretük és távolságarányuk is figyelemreméltó, esetleg nagy kerületi
sebességgel forgó közeli pulzárok, vagy változó csillagok. A távolabbi mezőknél az árapály
jelenséget okozó tömegméret már kevésbé számít, a kapcsoló működtetését az idősík veszi át.
Tudjuk, hogy a galaxisunkban spirált képező csillagmezőnek a többsége egy ekliptikai sík
körül kering, amely mellett e síkra merőleges mozgást is végez. A galaxis központ körül
keringő csillagmezők forgási tengelyei is bukdácsoló, kúpszerű mozgásokat írnak le, attól is
függően, hogy milyen nagy buborékon keringenek. Ezek a térbeli összetett mozgások magas
szinten szabályozva vannak, az Akasa krónika ezt az időrendi lehetőségeket tartalmazza.
A nagyobb mezők körül hasonló anyagszórás történik, mint a nap és a bolygók körül. A
legismertebb példái éppen galaxis méretekben figyelhetők meg. A nagyobb mezők forgási
síkjai ellapulnak, a középső kidudorodás csökken, az ekliptikai sík hatalmas méretűvé válik.
Minél idősebb egy mező, annál nagyobbak és öregebbek a kiszóródó részecskéi. A
szabálytalanul kiszóródott, elkószált gyermekek a csillagok körüli szegénynegyedekben
végzik, ahol az energiaszegény környezetben hasonló társakra találva impulzussűrűbb, de
kevertebb szedett-vedett anyagokat építenek magukba. Ezek az Ort felhőket eredményező
övezetek, rengeteg idegenanyagot tartalmaznak, amelyeket a bolygókon a sűrűség szerint
rétegződő anyagokhoz hasonlóan, kívül még kisebb sűrűségű anyagokból álló
részecskemezők övezik. Az Ort felhők külső határrétegeiben változó anyagot valószínűen a
kisebb sűrűségű 1- 4-es periódusba tartozó elemek keverékei, és molekulái alkotják. Ez a
felismerés megerősíti a térszerkezetek nagyobb arányaiban megismétlődő analógiát, amely a
priodusos rendszert is megalapozza. Valószínűsíthető, hogy az elektronszerkezet a Napméretű
mezőben is a bolygókkal analóg, amelyek analóg változatai a hasonló elrendezésű, hasonló
elektronszerkezetű molekuláknak és az atomoknak. A két holddal rendelkező bolygó, analóg
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szerkezetű a héliummal, és analóg szerkezetű a két bolygóval rendelkező csillagokkal. A
rendszerrel analóg szerkezetű molekulákat is ismerünk, sőt analóg szerkezetű és nagy
tulajdonságazonosságú élőlényeket is ismerünk. Most vált csak igazán megérthetővé a 62.
ábrán bemutatott szuperhalmazok közötti galaktikus egyenlítő. A látható anyag a bolygóknál
megismert réteges szerkezetben marad galaxis méretek fölött is. A legnagyobb sűrűségű
elemek, az arany, az urán és a 6. és a 7. periódusnál is nagyobb tömegsűrűségű nehezebb
elemek, a neutronkristály stb. a nagy mezők tömegközpontjában képeznek lassan változó,
rendkívül stabil, neutrális rétegeket, míg kifelé haladva a rétegek egyre könnyebb, egyre
kisebb állapotsűrűségű szférákból állnak. A galaxisban sűrűbb területek közötti térben
neutrális téregyensúly alakult ki a galaxisokban lévő sugárzókból kibocsátott részecskeanyag
különböző korú és szerveződési állapotú, de a galaxis szintet (kort) még el nem ért, tömeget
csak lassabban gyűjtő mezőkből. A képen látszólag anyagmentes területek olyan e
méretekhez viszonyítva neutrálisabb tulajdonságeredőjű, mikro-anyagokból szerveződött
csillagokkal, bolygókkal és aszteroidákkal telített, amelyek apróbb és neutrálisabb
részecskékből, lassabban szerveződnek. Az ilyen kisebb tömegű, kiegyenlítettebben változó
mezők ilyen nagy távolságról már nem látszanak. A képből megérthető, Moetrius által
felállított arányossági állandó, amely a tér és idő kivetítődéseként makrokozmoszt képez a kis
méretekben analóg szerkezetű mikrokozmoszok körül. A témával külön fejezet foglalkozik,
ezért most a távolabbi időkapcsolók nemlineáris eseményrendjéhez visszatérünk.
A csillagoktól a legtávolabbi szférákba száműzött aszteroidák és az ott szerveződő, oda
kiszorított könnyebb anyagok jéggé fagyott maradványai itt könyörtelen harcot folytatnak a
megélhetésért, a mindennapi falatért, amely a legkeményebb válságövezet. Az ide került
száműzött mezők a kozmikus töredékek mellett csak egymás anyagát fogyaszthatják,
egymástól lopkodhatják el a változáshoz szükséges részecskéket, anyagmaradványokat. (Az
ember és a bioszféra itt ismerős övezetet lel).
Az impulzus sűrűség átmenetileg nő, kisebb nagyobb mezők, aszteroidák ütköznek,
morzsolódnak, darabolódnak vagy és a töredékek összeépülnek. A kirekesztettek táborát
gyarapítják a szupernóva robbanásokkor elhaló és lelökődött csillagmaradványok törmelékei.
Az egyben maradt nagyobb sűrűségű részecskéket nagyobb kötőerő tartja össze, időben
tartósabbak, kevésbé morzsolhatók. A nagyobb tömegben maradó nagy kinetikai energiát
képviselő csillagmaradványok veszélyeztetik a csillagcsalád tagjainak és fejlődő
gyermekeinek a biztonságát, amely ellen a csillagcsalád a felnőtt részecskekolóniáknak is
tekinthető aszteroida övezettel védekezik. Ezek a védendő terektől távol felfogják és
semlegesítik a nagyobb maradványok befelé tartó lendületét, amely közben feltöredezhetnek,
de csökkenthetik a támadók energiáját és tömegméretét. Ez tehát egy kemény ütköző övezet, a
végvár, amelynél az ostromlók feltartóztatásra kerülnek.
A csillagmagokból származó nagyobb anyagsűrűségű maradványok, ha nem kerülnek
nagyobb tömegű mezőkhöz túl közel, a sűrűségük térárnyékolása miatt ismét tömeget
gyűjthetnek, a környezetükben lévő port, gázokat és kisebb részecskéket begyűjthetik,
leülepíthetik. A részecskék lendületét fékező, kisebb sűrűségű anyag hiánya miatt ez a
tömeggyűjtés nem igazán sikeres, a túl sűrű, rideg de még mindig magas szimmetriájú
maradványokról nem töltöttek, nem igazán vonzóak, amely miatt könnyen lepattannak róluk a
nagyobb lendületű részecskék. A tömeggyűjtés szabályai e régiókban is érvényesek, perdület,
azaz a töltöttség, a tulajdonsághiány, és némi aszimmetria szükséges a gyorsabb tömegbe
épüléshez. Bár ezek a mezők, a csillagoktól távoli övezetekben gyorsabban növekedhetnek,
de közben könnyebben felmorzsolódhatnak. E morzsolódáskor hozzájárulnak a tér
porosodásához, a túlnyomásos feltöltéséhez, és az impulzussűrűség növekedés közben erősítik
a kozmikus háttérzajt.
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Az időspirálok középső térfelező szimmetriasíkján a legnagyobb a síkszimmetria. Az ide
kerülő párok annyira szimmetrikusak, hogy ez miatt a töltött párkeresőknek nem elég
vonzóak, nem képesek nagy tömegbe épülni. A központi szimmetriasíktól kifelé azonban
egyre nagyobb az aszimmetria, egyre töltöttebb, és ezért a kapcsolatépítésben sikeresebb
részecskék találhatók, amelyek rövidebb idő alatt képesek tömeget gyűjteni, maguk körül
népes kolóniát létrehozni. Ez miatt alakul ki a galaxisoknál a legjobban megfigyelhető
lencseszerű ellaposodás. Az alábbi ábrán erősen eltorzítva az időspirálnak a mezők szélénél
kitüremkedő keresztmetszeti szerkezetének egy részletét mutatjuk be.

63. ábra: Az anyagfejlődési időspirál, az anyagút keresztmetszetének ábrázolása:
Sok fényévre eljutó nagyenergiájú
neutronszórás. A neutronná vált
részecske-párok csak lassan növelnek
saját tömeget, ők közösségekben élnek.

Az időspirál, neutronszórási iránya
kerületi irányú, a közegelállás miatt
A spirál két oldalának a távoli külső
elmaradó spiráluszályt képez.
szakaszán egyre nagyobb az aszimmetria és
ezzel egyre nagyobb a tömegbe épülés,
amely elsősorban a környezeti
részecskeanyag jelenlétének és a
változásának a függvénye.

A neutron és részecske-szórás a mező központjától távol a 64. Ábrán bemutatott
térszimmetrikus szerkezetbe épül.
A mágneses tengely környékén
nagy sebességű neutronszórás
történik, amely túlnyomást
létesít a mező körül.

A tengelytéri
nyomástöbblet az
időspirálra kényszeríti a
növekvő részecskéket

Az időspirál

A távoli övezeteken végigsöprő Jetek és időspirálok átmenetileg megnövelik a változást,
megszűntetik a kialakult békét és rendet. Ilyenkor az Ort felhőket is képező üstökös magokat
és aszteroida övezetek tartalmazó külső héjak is átrendeződnek, megbolydulnak, jelentős
pályaváltozások alakulnak ki. A térséget átszelő anyagspirálok periodikus eseménykapcsolók,
amelyek a kialakult genetikai ritmusként is értelmezhető periódusokban rendszeresen
aszteroidákat indítanak el a csillagok felé, befolyásolva ezzel a távoli csillagok és bolygóik
lineáris evolúcióját.
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A kiszóródó kisebb sűrűségű, könnyebb részecskék, az 1- 4-es periódusú elemekkel analóg
térszerkezetű, kevésbé egymásba nyomódott, kisebb sűrűségű buborrékjai részecskeanyagként
ide kényszerülnek. Ez gravitációs szelekció.
Ez a könnyűnek tekinthető analóg térszerkezetek területe, amelyek itt nagyobb variációkba
épülve az általunk ismert élet bölcsőjének tekinthető.
Nem lehet annak a felismerése nélkül tovább haladni, hogy ne vegyük észre, a gravitáció
tömegsűrűség szerinti osztályozó képességét. Valamennyi szerveződési méretben, az atomi méretek
alatt és fölött is a sűrűség a tömegközéppont felé nő. Tehát a bolygónkhoz hasonlóan a
Naprendszerben is a külső Ort övezetben vannak a könnyebb és kisebb sűrűségű anyagok. Hasonló az
elrendeződés a Szíriusz méretű szerveződési, és a galaxis méretű szerveződési szinteken. Hogy nem
szökik meg e rendszerekből a könnyű anyag, az csak akkor lehet, ha ennél is könnyebb, kisebb
sűrűségű van kívül, vagy/és folyamatosan áramlik egy kölcsönhatásképes változata a nagy mezők
mélye felé, a mezőkre szorítva a nagyobb sűrűségű kölcsönhatóképes könnyebb anyagokat is. Ez
esetben nem a könnyebb anyagok távoznak kifelé, - bár lehetséges, hogy a tömegközpontról
visszaverődő, a föld köpenyében kialakuló impulzus által keltett más irányban forgó frekvencia jobban
hat a ritkább, és jobbra forgó légneműbb anyagokra, - hanem a befelé hatoló nagyfrekvenciájúakból a
nagyobb tömegsűrűségű anyagban több nyelődik el, amely jobban a tömegközéppont felé kényszeríti
őket.

A könnyű elemekből, a Hidrogénből, nitrogén, szén, oxigén stb. analóg szerkezetű molekulák
épülnek fel, sőt valószínű, hogy ennél is magasabb szerveződési állapotot elérve akár a
fehérjeszintig, vagy kezdetleges vírusszerű változó szerveződések is kialakulhatnak. Ezek az
itteni körülmények között a kis tömegsűrűségű elemekkel ,,szennyezett,, hó és jéggolyókká
nőtt anyagkolóniába tömörülnek és egyre nagyobb tömeget képezve keringenek a kibocsátó
mező anyagútját képező idősík spirálján. Ez a keringés milliárd évekig is folyhat, amelyben az
egyes töltöttebb részecskék planezma, kisbolygó vagy a térszerkezetek együttes
növekedésével jégbolygókká növekedhetnek.
A neutronszórási síkon azonban sokkal lassabb a növekedés, nem elég aszimetrikusak, nem
elég vonzzóak a neutronok, ami miatt évmilliárdok alatt is csak 2-3000 km-es átmérőjű
szénbázisú üstökösmaggá, aszteroida méretre nőhetnek.

65. ábra:

Az időkapcsoló, az evolúció léptetése.

A távoli csillagból több ezer vagy/és több millió évvel korábban az idősíkon, az anyagspirálon
kiszóródott neutrális részecskéi egyre nagyobbra nőhetnek. Minél távolabb vannak a
kibocsátó mezőtől, a keringés során annál nagyobbakká, mezőkbe, társulásokba
szerveződhetnek. A méretben történő növekedés korban történő öregedést is jelent, de
meghatározható törvényszerűség szerint életfolyamatokban változva közben ritkulnak és
felbomlanak. A felismert és meghatározható törvényszerűség alapján megbecsülhető, hogy az
adott korú, és térméretű mezők neutrális részecskéi meghatározható időút távolságon
mekkorára növekedhetnek, és milyen kiszélesedő sávot alkothatnak. Pl. a Naprendszer
ekliptika külső részének töltöttebb részecskéi az Ort felhőnél megismert és a 43. ábrán is
bemutatott ék alakú gyűrűbe szerveződhetnek.
Ha a kiszóródott nagyobb tömegbe szerveződött neutrális kolónia térben és időben találkozik,
azaz eltalál egy távoli mezőt, abban nagy változást generál. Minél nagyobb, öregebb rendszer
időspirálját keresztezi a Föld (vagy bármelyik más mező) a csillagtéri keringése, fejlődési útja
során, annál nagyobb léptékű nemlineáris téreseményre számíthat. Az igazán nagy
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nemlineáris események akkor alakulnak ki, ha magas a becsapódó anyag idegenaránya, tehát
nem távoli rokon mezőből származik az üstökös vagy aszteroida. Valószínűen több olyan
feltétel is lehetséges, amely befolyásolhatja a téresemény nagyságát és hevességét. Egy ilyen
lehetőség, ha a pályaeltérült, vagy becsapódó mező nem magasabb semlegességű anyagot
tartalmazó aszteroida, hanem olyan ellenkező töltéstöbblettel rendelkező anyag, amely
vegyileg is reagál a becsapódó mező anyagával. (Ez azt tételezi fel, hogy a mező balra forgó,
női hormontöbbletű mezőjét egy jobbra forgó hím hormontöbbletű elektronhiányosabb
üstökös-mag találja el.)
Egy másik lehetőség, ha az idősíkok kereszteződése kisebb szög alatt történik.
A legnagyobb, valószínűen kikerülhetetlen téresemények akkor várhatók, ha egy sokkal
öregebb rendszer széles idősíkjába, anyagútjába, időfolyójába kerülünk. Ha a galaxis-tengely
körüli bukdácsolás során éppen a galaxis ekliptikai síkra kerülünk, nagy esélyünk lesz arra,
hogy a közel azonos síkon keringő nagyon sok közeli csillag, vagy több csillag időben
egybeeső halmozódó szórási síkjába kerüljünk. Az ilyen események periódusideje, az adott
rendszer keringési idejének a negyed idői, de függ a közbenső mezők helyzetétől is. Ha a saját
galaxisunk fő szórási síkját keresztezzük, itt rendkívül nagy eseményekre számíthatunk. Az
ilyen események galaxis szinten a 250 millió éves keringési ciklus negyed-eseményeinél
következhetnek be. Kb. 62 millió évenként vagy galaxis fordulóhoz érkezünk, vagy
áthaladunk a galaxis szórási sík, a galaxis ekliptika síkján. Ekkor nagyon nagy a lehetőség,
hogy a kb. 4000 év alatt, amíg a síkon áthaladunk időben és térben egybeeső, nagy
azonosságú aszteroidával, csillag maradvánnyal találkozzunk.
Még nagyobb kockázatot jelent ilyenkor, hogy a közelünkben lévő Napcsalád mintegy 50
fényéven belül keringő, élő közeli rokon csillagainak egy része már elöregedett, megfáradt, a
változásokat kevésbé tűrő mező, amelyeknek a feldolgozó képessége már nem elégséges az
időben növekvő ritmusú kölcsönhatás, eseménysűrűség feldolgozásához. Ha egy közeli
hozzátartozó csillag nem bírja a változást, szupernóvává válhat, felrobbanhat és ezzel a
közvetlen környezetünkben jelentős téresemény sorozatot, térbolydulást válthat ki. Ez az igazi
nagy kockázat, mert ilyenkor nemcsak egy – két nemlineáris esemény történhet, hanem a tér
megbolydulása kiszámíthatatlan nagy nemlineáris eseménysűrűséget válthat ki.
Végezzünk egy kis történelmi áttekintést az ismert ismétlődésekre az aszteroida
becsapódások és földi eseményrend összehasonlításával:
Nézzük meg, hogy mely csillagok vannak közel, melyek azok, amelyek beleszólhatnak az
evolúciónk fejlődésébe: Sajnos keringési és rokoninformáció nincs, ezért a csillagászok
lehetősége marad, a felmenői összefüggések beazonosítása:
Az író nem jártas a csillagászatban, de megfigyelt néhány összefüggési lehetőséget, amellyel
megpróbálja megbecsülni a legközelebbi csillagokból melyek neutronszórási síkjának a
nemlineáris hatása lehet számottevő a föld változására. Az író logikai úton keresi a választ.
Feltételezhető, hogy a legközelebbi csillagoknak van a legnagyobb sajátmozgása, illetve ezek
a Nappal együtt keringenek egy közös szülő körül. Ha a Naprendszerrel analóg
szerkezetűként képzeljük el a Nap felmenői rendszerét, akkor olyan elrendeződést kell
keresnünk, amelyben a bolygókhoz hasonló de nagyobb mezők keringenek egy generációval
idősebb szülői mező körül.
A legnagyobb saját mozgása a Barnard féle Nyílcsillagnak van, amely 9.5 magnitúdó
fényességű és 10.34 /év sajátmozgással rendelkezik. E csillag a 2. Legközelebbi csillag a
Naphoz, 5.98 fényév távolságra van. Valószínű, hogy a Nap testvérének tekinthető.
Sorrendben a Kapteyn féle 6.5 magnitúdóval 7. Saját mozgás értékkel, amely 12.63 fényévre
van. A 61 Cygni 5.2 magnitúdó fényes, és 11.3 fényévre található. A Lalande 7.5 magnitúdó
fényes 4.78 saját mozgással 8.23 fényévre van. A 4. legközelebbi csillag a Wolf, 359 kiemelt
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13.5 magnitúdóval igen fényes csillag, amely 4.72 saját mozgás mellett 7.8 fényévre van, a 3.
legközelebbi csillag. A sorrendben az ε Indi 4.7 magnitúdó fényes, 4.69 saját mozgás mellett
11.29 fényév távolságra szintén a Nap testvérének tekinthető. A csillagászok figyelmébe
ajánlható, a naprendszerben lévő bolygók és a Nap egymáshoz viszonyított arányai, amelyből
valamelyik fényes és nagyobb csillagnak kiemelt szerepe kell, hogy legyen. Ez a csillag
valószínűen a Nap szülője, amely körül a környező csillagok egy részével a Nap is kering. Ha
a távolságarányos és a méretarányokat is figyelembe vesszük, a keresett felmenőt valószínűen
felleljük.
A legközelebbi csillagok az Alfa és Proxima Centauri és a Toliman, amelyek 4.23 és 4.35
fényévre a legközelebbi csillagok. A már felsoroltak mellett a Lalande 21185 8.23 fényévre, a
Luyten 726-8 A/B 8.57 fényévre, a Sziriusz A/B 8.57 fényévre igen nagy fényerejű (hármas)
csillag, amely majdnem 100-szor erősebb fényerejű, mint a Nap. További közel lévő csillag a
Ross 154, amely 9.56 fényév, a Ross 248, amely 10.33 fényév, az ε Eridani, 10.67 fényév, a
Ross 128, pedig 10.83. fényévre van. További 20 csillag van abban a hatókörben, amelyről
feltételezhető, hogy egy közös rendszerhez tartozik. Ha következetesen keressük a felmenőt a
legközelebb lévő nagy fényerejű csillagot kell szemügyre venni. Ez a Sziriusz. Észlelhető,
hogy a 25 legközelebbi csillagból, amelyek valószínűen egy családi rendszernek tekinthetők,
a legkisebb és a legnagyobb távolságok átlaga kb. 10 fényév. Mivel ez a távolság a keringés
miatt változik, ezért + - 2 fényévre kiterjeszthető az a kör, amelyen belül az erős fényű, de
közel lévő felmenőt keressük. A rendszer csillagainak az átlagos távolsága 8-12 fényév. A
Sziriusz megfelel ezeknek az elvárásoknak, tehát lehetséges, hogy ez a felmenő, amely körül
a többi csillaggal a Nap kering. Ha a távolság arányára figyelünk, akkor a Sziriusz távolsága
az átlagos Nap-Föld távolságának az 550000-szerese, és kb. ennyire van a közös rendszer
csillagjaitól is.
Ha ez a radiális átlagos távolság, akkor a Nappálya durván 1.6 millió Cse. kerületű, amelyen a
20 km/sec sebességgel keringő Nap kb. 40 ezer év alatt tesz meg egy fordulatot. Ha a
hibahatár tűrési értékét 10 %-ban állapítjuk meg, akkor ez 36-44 ezer év a teljes periódus,
amelynek a negyed-eseményei 9-12 ezer évente várhatóak.
Az eddig megfigyelt domináns rangsor, a szórási síkokban a távolság, a tömeg és fényesség,
valamint a saját perdület határozza meg.
Jobb támpontot kapunk akkor, ha ismernénk e csillagok keringési idejét és a negyedeseményeit összehasonlíthatjuk a Földön észlelt léptetésekkel. Tehát ha a Sziriusz a felmenő,
akkor a Földtörténetben, vagy a bolygó környezetben 9-12000 évente nemlineáris változásnak
kell lennie. Ismert egy nagyévi periódus, amely kb. 25000 évente következik be. Ennek a
negyed eseményei 6800, 12600, 19200 és 25000 évente várhatók. Az egyik egy fél
nagyévnyire, tehát kb. 12600 évvel ezelőtt, amikor a Földön evolúciós ugrás volt, amelyet
megrázó civilizációs mutációként ismerünk. E kor a Vízözön és az ókori magas-kultúrák
kialakulása, az emberi szervezett társadalom felbukkanása. Elképzelhető, hogy erre az
időpontra tehető a Marsi katasztrófa, és az építő Istenek áttelepülése. 2012-ben két jelentős
ciklus változása várható, amelyből a 104000 éves, azaz periódus, a négyszer 26000 éves
nagyévi esemény újabb fordulója kezdődik. Ez azonban nem csak a szokásos nagyévi negyed
eseménynek ígérkezik. Az a gyanú, hogy már befordultunk egy még nagyobb rendszer,
valószínűen a galaxisunk ekliptikai spiráljára, amelyet foton-övként ismerünk.
18/1 A foton öv, mint időspirál, amit Paul Otto Hesse 1961-ben ismert fel:
A hagyományos közepes méretű csillagok az anyagot kb. 10-nek a –20. Hatványáig bontják le, amely
a gravitációs mezőn belüli felgyorsuláskor történik. A galaxis szintűek 10-nek a - 25-27. Hatványára is
lebonthatják, sőt a galaxisok összeolvadásakor, a felújuló, megerősödő fekete lyukak gyorsítása 10nek a -32. Hatványáig is lebonthat. Feltételezhető, hogy a galaxis-halmazok és az ennél nagyobb
rendszerek lebontása az elemi hatásegységet, a Planck állandóként ismert hatáskvantum méretét
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eredményezi. Az ilyen kis méretre, de nagyon nagy sebességre felgyorsított anyag biztosítja a
gravitációt is eredményező háttérnyomást és a kozmikus háttérsugárzás jelentős részét. A kevésbé
lebontott nagyobb méretű, de a szökési sebességre nem gyorsult anyag szelektált változatai, a mezők
körüli füzérpályákon az ekliptikai forgási spirálpályára terelődik, és az idősíkon fejlődik tovább, egyre
nagyobb összetettségű, bonyolultságú részecskékké. A spirálon, mint ahogyan a fák is elszórják a
magvaikat kiszóródnak, e részecskék is nagyobb fejlődésnek indulnak. A bolygónyi méretű mezőknek
még nagyon kicsi a kiszórása, az rendszerint nem haladja meg a szökési sebességet, vagy csak a
szülőig és a lokális rendszer határáig ér el. A Nap méretű és korú csillagok, már jelentős szórással
rendelkeznek, amely részecskék mérete már elérheti az 1 Cse. radiális távolságban a foton méretét, de
jellemzően ez alatti méretű részecskékből áll. Minél öregebb egy lokális rendszer, annál idősebb,
fejlettebb részecskék találhatók az ekliptikai spirálján, a szórási idősíkján. Ha egy nagyon öreg, nagy
rendszert keresztezünk, ennek a spirálkarjain már olyan fejlettek a részecskék, hogy a legkisebb
neutrális tagjaik mérete és fejlettsége eléri a foton méretét. Ez az övezet a több ezer fényév átmérőjű
spirálkarok nyúlványai, amelyen az egyre nagyobb tömegű neutrálishoz legközelebb álló részecskék
szerveződései is elérik a foton méretet, az ennél nagyobbak és töltöttebbek pedig már aszteroida és
csillagméretűre gyarapodhattak. Már bemutatásra került a spirál keresztmetszete, amelynél látható,
hogy a központi szimmetriasíktól kifelé egyre nagyobb méretű, és egyre fejlettebb mezők találhatók.
Most a naprendszerrel együtt ezt a belső övezetet, a neutronrész szélét értük el, amelyen egy nagyobb
aszteroida rétegen áthaladva egyre nagyobb foton és még nagyobb (fejlettebb) sűrűségű, és nagyobb
bonyolultságú információs részecskékkel találkozunk. Azon élőlények, sejtek stb. akikbe ezek az
összetett részecskék beépülnek, - ha túlélik- ugrásszerű változáson, nemlineáris (valószínűen
kozmikus) tudásfejlődésen mennek keresztül. A fejlődés és az ezzel járó felismerések először a
nagyobb szimmetriával rendelkező neutrális mezőket, lényeket érinti, akik bármilyen irányú változást
a szimmetria sérüléseként először érzékelik. Ők a borsószem királylány érzékenységű emberek, akik a
legkisebb rendellenséget akár 10 rétegen át is megérzik.
Moetrius születésétől hasonló fokozott érzékenységgel rendelkezik, aki a nagyon alacsony szintű
energiaváltozást is képes érzékelni.

A Föld 1987-től érte el a galaxis idősíkját, időspirálnak tekinthető anyagútját. 1998 és 1999ben már a Naprendszer félig belemerül, és a Föld is az éves ciklusának a felét benne tölti.
2012-től várható, hogy a teljes pályasík belekerül e mezőbe, és állítólag 2307- éven át benne
marad egészen 4320-ig. Ez egy világhónapnyi időnek felel meg, amely szerint 25900 év alatt
lecsengő nagyév 1/12-ed része. Ez a nagyév elfogadható tűréssel közel megegyezik a logikai
úton kapott Szíriusz, mint a szülői felmenő körüli keringési idővel. A nagyobb rendszer körüli
keringési időnek szintén négy jellegzetes eseménye van. A két keringési végpont, a
központhoz közel és távoli fordulók, és a két csomó, azaz a felmenői ekliptikai síkok
kereszteződései. Közben figyelembe kell venni, hogy a keringési végpontokkor a tengelyirányú
kilengés is határokhoz közeledik (egybeesik), amely alkalmakkor a végpontokra kerülő mezők egyben
a legjobban belógnak a felettük és az alattuk lévő nagyobb rendszer, már öregebb részecskéket
tartalmazó külső határrétegeinek a keringési síkjába.

A Nap 2001-től kb. 2000 évig tartózkodik a foton övként ismert galaxisi idősíkban, ennyi idő
kell, hogy az anyagspirál áthaladjon a Naprendszer belsején, pontosabban a Naprendszerrel
együttmozgó Föld áthaladjon e nagy idősíkon.
Egy nagyobb periódus, a galaxis központ körüli keringés, kb. 240-250 millió éves (változó
ciklusidő?) amely hozzávetőleg egybeesik a Dinoszauruszok evolúciós felvirágzásának a
kezdetével. Ez is egy teljes körforgásnak tekinthető, amelynek szintén négy jelentős
eseményidőszaka van. Ezek időritmusa 62-64 millió, 125 millió és 168 millió év, amelynek az
utolsó negyedciklusú esemény jelentős évfordulója egyben a dinoszauruszok korának a
leáldozását is eredményezte.
Hozzávetőleg két galaxis periódussal ezelőtt, kb. 450-500 millió éve olyan nagy változás
következett be, amely hatására a tengerekben már kialakult élet kilépett a szárazföldekre.
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Okkal tételezzük fel, hogy ezt nem önkényesen tették, hanem olyan méretű aszteroidák,
becsapódások és szökőárak keletkeztek a tengerekben, amelyek a vizet a magashegyekig
hajtották fel, és elárasztották a szárazföldeket. Az élet kitelepülése kényszerűség, az
események következménye, a megváltozott kiszáradó környezethez szükséges alkalmazkodás
kifejlődését eredményezte.

66. ábra:

A Golgi készülék egy jelentős
téresemény következtében
préselődött be egy sejtmembrán
védelme mögé, a tömegfelező
sejtmag és a membrán közé.
A riboszómák hasonló de más
időpontban lezajlott esemény
következményeiként kerültek be.
Hasonlóan a Lizoszómák, a
Mikotubulosok és a
Centrióliumok lehet hogy más
csillagok, vagy más
galaxisokban kifejlődött
változómezők társultak
szimbiózis közösségbe.
Az endoplazmás retikulumok,
ellapult kisebb buborékok,
amelyek bepréselődtek egy
jelentős robbanással járó
téreseménykor a sejtmembrán
mögé, és a védelmet kihasználva
kényszer szimbiotizmus alakult
ki.
A homogén, nagy azonosságú részecskéket tartalmazó mezőkben történő változás rendkívül gyorsan,
és az azonos reakcióidő miatt egyszerre, (ha elég erős és a hang frekvencián történik, tiszta csengő
hangot eredményezve) kerül kibocsátásra, amelyeket harmonikus hangként ismerjük. Ez a változás, a
túl gyors reakcióidő miatt nem vezet tartós folyamathoz, hamar lecseng. Az életszerű változás, (a
megmaradási effektus, a hatásterjedés torlódás által kikényszerített késedelme) amelyet időben
elnyújtott, késve kibocsátott reakcióként is ismerünk, tovább tarthat akkor, ha keverjük a
szerveződéseket, amelyek nem azonos ritmusban, és nem azonos késéssel bocsátják ki a reakciójukat.
Az élet tartósabbá válásához olyan élőrendszerre volt szükség, amelyben a kölcsönhatás energiája
tartósabban megmaradhatott, hosszabbidőre került csapdába és időkésésbe került. A nemlineáris
eseményekkor idegen, különböző korú, valószínűen más és más csillagrendszerekben kifejlődött elég
nagy bonyolultságú, viszonylag már nagy megmaradási képességű részecskék keveredtek, egymásba
nyomultak és közös rendszerekbe épültek. A fenti ábrán jól látható az eltérő bonyolultság egy sejtbe
szerveződött szimbiotikus részecskekolóniák együttműködése, amely így magasabb bonyolultságú,
nagyobb időkésedelmet okozó szerveződésbe, közös sejtbe épült. Az időelőny, az élő szerveződés
célja. A megmaradás, a nagyobb szerveződési szintben történő együttműködés tartósága csak akkor
lehetséges, ha minél nagyobb számú de eltérő ritmuson változó részecskelény szerveződik egy közös
rendszerbe. A változás terjedését kellett csökkenteni, mindenféle lehetséges módszerrel, akár az
ellenségek társulásával torlódásra kényszeríteni. Az élet, a változás reakcióját csapdába ejtette, és amíg
a változás hatáshullámai a szerveződésben sokszorosan körbeadódnak, a hatás és a következményrendszerének a vándorlása ez egy életszerű folyamatot eredményez. Ha a rendszer így is harmóniában
tud maradni, a torlódás csak késleltet, de nem halmozódik túlságos feszültségként fel, akkor a változás
folyamatosan, fékezetten és hosszabb ideig történhet. Az időkésedelem miatt a mezőben keringő
energia esik időhöz kötött csapdába, amelyből valamennyi mindig a szerveződésben maradva kering
és változik. Ez a csapdába került energia képezi azt a tömeget, amely az élő szerveződést, a számára
evolúciós lehetőséget adó mezői határrétegben, bioszférán nehézségi erőként a tömegközpont felé
kényszeríti.
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Elvileg bármilyen szerkezeti rend kialakulhat, amely betartja a torlódáshoz szükséges terjedés gátlását
olyan módon, hogy közben egyenletesen szétteríti, és a szerveződés minden szereplőjéhez eljutatja a
terjedési energiát, az információt. Ha tartós torlódás nem alakul ki, és a feszültség megnövekedése az
áteresztés növekedését eredményezi, egy életszerű folyamat kialakulhat, és tartósan fennmaradhat. Az
élet sem mindig tökéletes, mert a torlódás, a félelem miatti leblokkolás az embernél és az állatoknál is
olyan energiaterjedése ellen ható gátat. Blokkolást eredményez, amelykor az esemény, a hatás görcse
félelemként megőrződik. Tudjuk ugyan, hogy a félelemnek, a rettegésnek is megvan az életet védő
szerepe, de a szerep néha túljátszódik és az életszerű változást fékezve ínszimmetriát, betegséget
eredményez. Az esemény miatti görcs feloldása, hipnózissal már gyógyítható, a szervezet az esemény
és következmény feldolgozására serkenthető.

Az evolúció időrendjével foglalkozó szakirodalom, a fotoszintézis felerősödését 3500 millió
év időtávra becsüli, és kb. a nagy Huron jégkorszak utáni időre 2300 millió évre számítja a
prokarióták, és kb. 1500 millió évre az eukarióták a valódi sejtmagvasok megjelenését. Kb.
900 millió éve kezdett elterjedni el az ivaros szaporodás, a haploid és diploid változat, és 680.
millió évvel ezelőttre datálja az egysejtűek átalakulását, és a többsejtű élet megjelenését,
amely éppen kb. 2 ¾ galaxis periódusú esemény.
A levonható következtetés az, hogy a nagy evolúciós ugrást eredményező kihalások,
mutációk akkor következnek be, amikor valamelyik nagyobb Napi szülői, felmenői
rendszer keringési periódusainak a negyed-eseményei, vagy pályavégponti eseményei
bekövetkeznek. Minél nagyobb, öregebb egy kölcsönható rendszer, annál ritkábban, de
annál nagyobb nemlineáris változtatást képes okozni. A fejlődést a nagyobb bonyolultság
felé az eseményekkor összekeveredő, egymásba épülő idegen részecskekolóniák közös
rendszerbe és szimbiota társulásba szerveződése, kényszerülése eredményezi. Bármilyen nagy
egy nemlineáris esemény, mindig vannak túlélői, élet és változásképességét megőrző
részecske szerveződései, amelyekből az eseménykor egyre több épülhet olyan közös
egységbe, amely a változást egyre hosszabb ideig fogságba ejtheti.
A következő leírásban megérthető összefüggésben bemutatjuk ezeknek a nemlineáris
események ritmusainak a kialakulását és működési automizmusát, és a biológiai rendszereket,
a biológiai ritmust is működtető mechanizmust.
Valószínű a robbanás összeötvözi, belepréseli a már meglévő buborékokba a jelen lévő
kisebbeket, így alakulhat ki a fehérje alapú élet megjelenéséhez szükséges egyre nagyobb
bonyolultság. Ha megnézünk, egy élő sejtet közelebbről, tapasztalhatjuk, hogy benne nem
azonos készülékek, kisebb de eltérő élő rendszerek találhatóak. A többféle vegyes
tulajdonságú és eltérő tudású, különböző fejlettségű részecskemezők közös mezőkbe,
buborékokba épülése, kényszerülése eredményezte az egyre nagyobb bonyolultságot.
A 66. ábrán bemutatott sejtszerkezet összetettsége nemlineáris események következménye,
amelyet akár Isten galaktikus kísérleti mezőjének is tekinthetünk. Az együttműködés eltérő
helyről származó, eltérő kultúrájú szerveződések talán véletlenszerű közös buborékba
kényszerülése. Az együttélés kényszer, amely csak alacsony feszültség esetén vezethet az
életszerű változás fennmaradásához. Ez miatt az egymásnak idegen részecskék olyan
együttműködésre kényszerültek, amely a feszültségeket, az ellentéteket kezeli, megszűnteti, és
az információs energiaszintű hatásokból mindenkinek arányosan juttat. A következmény,
egyre bonyolultabb életszerveződési rendszer, evolúció kialakulása.
Az egyensúly, a szimmetria, a kialakult együttműködés harmóniája képes a teljes
szerveződésben rendet tartani, de az információs energiát tartósan nem részesedő kizárt
területek részecskéi leblokkolnak, elhalnak, az életszerű változásuk zavart szenved. A reuma,
a phszihikai zavar, az emóciós fájdalom az energiaterjedés blokkolása, a tudatos vagy tudat
alatti elfojtás, az energiakeringés zavarának a kivetítődése, következménye.
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Isten végtelenül bölcs, de nem hiú. Az együttműködésben nem neki, hanem a működési szabályoknak
kell megfelelni. A Harmonikus, rendezett változás akkor tud fennmaradni, ha a feszültséget alacsony
szinten tartva az arányok szimmetriájára figyelünk. Isten célja a harmonikus változás és a rendezettség
fennmaradása. Ez érzékeny aránytartást igényel, a bölcs kádi kifinomult igazságérzetére alapuló
igazságszolgáltatásra alapuló aránytartást.

A feltárt és felismert aszteroida és meteorit becsapódások krátereinek egy része és
méretei emelkedő sorrendben.
1. 12-13-ezer évvel ezelőtt történhetett a Mars feltételezett katasztrófája, ami elég pontosan
egybeesik egy nagy világév félévi eseményével. Ezzel egybeesett a Földön az elsőként
ismert emberi kultúrák felvirágzása, a mezopotámiai, az inka, az Egyiptomi építő Istenek
megjelenése.
2. Kb. 25 ezer éves periódusban jellemzőek a Földi meteoritkráterek kialakulása, átmeneti
lehűlés, a Neandervölgyiek visszaszorulása, a közel keleten történő törzsfejlődés a Homo
Sapiens, Sapiens megjelenése.
3. 31-33 ezer éve az új Homo megjelenése és mezopotámiai Izrael környéki elszaporodása.
Felmelegedés, evolúciós felvirágzás átalakulás. Az Arizonai Nagy Flagstaff, és az Indiai
meteorok becsapódása. Ezt követő lehűlés és eljegesedés.
4. Hozzávetőleg 50 ezer évvel ezelőtt 1.2 km-es és 1.83 km átmérőjű aszteroida csapódott be
Arizonában és Indiába is. Ez éppen két világévvel ezelőtt történt.
5. 100-ezer évvel, azaz négy világévvel ezelőtt, egy kb. 800 m-es aszteroida nyugat
Ausztráliában.
Ezek nem kóbor és véletlenszerű üstökösök, hanem a közvetlen felmenői környezet
bioritmusával megegyező változást kiváltó eseménysor. Ha az arányossági tényezőt
figyelembe vesszük a nagyév 1/12 részében azokat a nagyhónap eseményeket kell keresnünk,
amelyet a Nap testvéreinek a közeli bolyongása határoz meg. Ezek kevésbé karakteres, nem
annyira nagysúlyú események, de elég nagyok ahhoz, hogy a Naprendszeri evolúcióra
kifejtett módosítását nemlineáris eseményként észlelhessük. Ez egy 2080 év körüli alciklust
eredményez, amelyeket világhónapoknak tekinthetünk. Ez már elég kicsi időbeli ciklus ahhoz,
hogy ha jelentősebb emberi evolúciót érintő változásokat eredményezet, azokat a közelmúlt
történelméből felismerjük. Ennyi idővel ezelőtt szintén nagy volt a káosz, szegény volt az
emberiség nagy része, Krisztus megjelenése körüli időszak a messiásvárás ekkorra tehető. Az
ilyen eseményeket társadalmi mozgalmakban is változás követte. A fenti időpontok egy olyan
keringési ciklus eseményei, amelyek a nap keringésére utalnak egy nagyobb (feltételezhetően
a szülői) csillag körül. Ha a logikai következtetés jó, akkor valószínűen a Szíriusz körül. Ez a
periódus nagyjából megfelel a Maja naptárakban is meghatározott 26-ezer éves ciklusok
eseményeivel, amelyet ők a galaxis központ – Alcyone tengely körüli periodikus mozgásnak
tulajdonítottak. Az író feltételezi, hogy nagyobb csillag körül is kering a rendszerünk, tehát a
Szíriusz és a galaxis között legalább egy nagyszülői, vagy egész sor felmenői csillagnak kell
lennie. Ez esetben kell lennie egy vagy több nagyobb periódusú keringésnek is, amelynek az
eseményei szintén a negyed ciklusokra vezethetők vissza, de ez lényegesen nagyobb, mint a
Nagyévként ismert ciklus. A Napév és a nagyév aránya, ha átlagos bolygói ciklust tételezünk fel
1/25000-hez. Ha ezt az arányt tételezzük fel a Sziriusz rendszernél nagyobb áramló rendszer között,
akkor 10%-os hibatűréssel 550-680 millió éves ciklust kell keresnünk. Ez túl nagynak tűnik, valahol
hiba van, mert a galaxis körüli keringés csak 250 millió évet igényel. Tehát vagy nem jó az okoskodás,
vagy nem 25000 az arányszám egy-egy szint között, hanem egyre kisebb az arány. Valószínűen ennek
a kiszámítása a csillagászok és a matematikusok dolga lesz, azaz feltételezhető, hogy egy nemlineáris
összefüggést kell keresnünk. Ez annál is inkább valószínű, mert a proton elektron arányszám még csak
1836 ?.(Ez azonban tömegarány, és nem keringési időarány)!
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A keringési arányokat csak a bolygó szinttől felfelé tudunk mérni, ekkor is csak kicsi az
ellenőrzési lehetőségünk. Elképzelhető, hogy nemcsak J.H. Lambertnek van igaza a
hierarchikus Világegyetem elgondolásában, hanem Charlier svéd csillagásznak is, aki szerint
a mezők közötti arány egyre nagyobb léptékben keresendő. Mint látjuk ez a valószínűbb, de
egy szinten megfordul és ismét csökken az arány. A gond az, hogy e ciklikusság tisztánlátását
elhomályosítja a közeli testvérek, bolygó és már felnőtt csillagmezők periodikus mozgása,
mert ezek egybeesései és halmozódásai további rárakódásokkal eseménycsúcsokat
eredményezhetnek. Tehát kell lennie egy 102-104 ezer év körüli ciklusnak, amely viszont ha
negyedelt esemény, önmagában is meghatároz további jelentősen felerősödő periódusokat.
Nagyobb időtávlatban is találunk (igaz, hogy elég pontatlan kormeghatározással) olyan
ismétlődő közeli ritmusokat, amelyek mind egy nagyobb ciklus periodikus váltakozására
enged következtetni.

18/2 A földi evolúciós ugrások és az idősíkok kereszteződése közötti
összefüggések:
A szerveződések rendszerének a biológiai eseménysűrűségére jellemző arányszám a ritmus,
azaz az egyéni rendszeridő percenése. Ha a felharmonikus keringési ritmusok, a
felharmonikus idősesemények jelentőségét megértjük, az alábbi számok többet jelentenek
egyszerű következtetéseknél: Egyértelmű halmozódás figyelhető meg, a nemlineáris
események számtani sorozatokat alkotnak. Elképzelhetők még nagyobb nemlineáris
események, amelyek véletlenszerű szabálytalanságot visznek az ismétlődésekbe, hogy a
változásban unalom ne alakuljon ki. Ha visszafelé megyünk az időben a felismert egyértelmű
nagyobb események a felmenői ritmusoknak megfelelően alakultak ki. A Nap felmenői
ritmust is felsorolhatjuk, amely 6, 12, 18 25, 32 stb. ezer években számolt Világévi és
világhónapi számtani sorozatot alkotja, de a földtörténelemből ismert galaxis-szintű havi és
évi ritmusról többet tudunk. Ezek eseményei jellemzően 15, 31, 62, 93, 125, 156, 218, 250,
281, 319, 342, 373, 404, 435, 466, 497, 528, 560, 592, 623, stb. millió években történtek. Ha
ezeket egy főritmust meghatározó nagyobb periódusoknak tekintünk, akkor felismerhetők a
negyed, fél, háromnegyed és egész ciklusok ismétlődései. Ezek felharmonikus sorozatot
alkotnak.
Ha megnézzük a legnagyobb eseménysűrűséget, visszaszámolunk ¾, fél, negyed vagy ezek
osztásaiként kapott 1/8-ad, vagy 1/16-od 31 vagy 62 millió évet, valószínűen megkapjuk a
nagyobb ciklusok jellemző periódusait. A földtörténelmi korok eseményei viszonylag eléggé
ismertek ahhoz, hogy a jelentős változást okozó események időrendjét megkülönböztessük a
kisebb változással járó lineáris evolúció eseményeitől, és ezzel az észlelt biológiai főritmus
alritmusai szerinti eseményrendet is beazonosítsuk. Célszerű a múlt felől a jelen felé, és a
jelentől a múlt felé is haladni, és az eseményrend nem lineáris időpontjait, és azok kiváltó
időkapcsolókat beazonosítani. Kiindulásnak jó a 2 x 11 éves és a 77 éves napciklusok
periódusa és ezek négyszeres eseményei. Ez olyan 7 x 11 éves periódus, amelynek még nem
ismerjük a jelentőségét, de elképzelhető a biológiai rendszert befolyásoló hatása. Pl. egy-egy
ciklus a hét szűk esztendőért felelőssé tehető. Feszültségek növekednek, háborúk törhetnek ki. Pl.
Napóleoni háború, az 1848-as szabadságharcok, a 2. Világháború mind igen erős fokozott feszültség
felhalmozódását követően kezdődtek el, amelyekkor erős naptevékenységi ciklus is kialakult.

Próbáljuk meg, összehasonlítani, a már ismert evolúciós ugrásokat, és az ismert aszteroida
becsapódásokat, található e közte valami felismerhető összefüggés? Nézzük meg az ismert
periódusokat a Föld és a nap körül, a felmenői periódusokra is figyelve. Ha megértettük a
ciklusonkénti 4 lényeges esemény összefüggéseit az evolúciós lépésekkel, megérthetjük a
csillagtéri és a bilógiai evolúció analógiáját és azonossági összefüggéseit. Ismert, hogy a
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galaxisunk körül a Naprendszerrel együtt kb. 250 millió év alatt járunk egy periódust, azaz
egy teljes fordulatot. Az is ismert, hogy ezen is négy jelentős eseménypont található, a két
fordulópont, a szülőhöz közel és távol, valamint a szülői idősík két keresztezése, a
csomópontok, az idősíkok átlépésekor. Ezek az események jellemzően 62-63 millió éves
ciklikusságban jelentkezhetnek, amelyeket még nem ismert egybeesések is erősíthetnek,
rárakódhatnak. Szemléltetésül egy-két jelentős energiájú, nemlineáris esemény, amelykor
valamely felmenő, vagy közeli rokon idősíkját kereszteztük. Az időpontok olyan nagyméretű
üstökös vagy/és aszteroida becsapódások eseményei, amelyekből egy résznek az összefüggése
az író előtt még nem ismert, de találhatók közöttük olyan egybeesések, amelyek a nagyév
többszörös felharmonikusai, és a galaxis körüli negyed események felharmonikusaira, az
eseményciklusokra visszavezethetők.

Időpont,

becsapódási terület,

kráterméret

megjegyzés

3.5 millió éve Csukcsföld Oroszország, 19 km
külső forduló közeleg
5 millió éve
Kanadába,
3.2 km-es.
14,8 millió éve Németországba. 2 db is 3.4 km, és 24 km.
negyedesemény?
39 millió éve Oroszország,
100 km-es.
70- 77 millió éve USA, és Finnország,
14 és 32 km-es,
negyedesemény?
120 millió éve Svédország és Líbia
5km-es, és 11.5 km-es, galaxisforduló?
210 millió éve Kanada
70 km,
290 millió éve Kanada Québec, ikertavak, 32 és 22 km,
360 millió éve Tennesze USA 3.8 km, Missuri USA 5.6 km,
galaxisforduló
Oroszország, 15 km, és Québec Kanada 46 km, Svédország 52 km,
495 –500 millió éve Ukrajna 3.8 és 4.5 km-es átmérőjűek.
negyedesemény
És galaxis évforduló is

Két lényeges összefüggés ismerhető fel: Az egyik, hogy a galaxis körüli keringés periódusai
és negyed eseményei beazonosíthatók. Észlelhető egy kiemelkedő időpont, egy nagyobb
esemény, amely 360 millió éve valószínűen galaxis ritmusú esemény történt. (könnyen lehet,
hogy térbolydulás és közeli csillaghalál, szupernóva esemény következménye.) A másik, (nem
törvényszerű, hogy valamennyi esemény feltárásra került, de statisztikai adatként elfogadható) hogy
az események itt is kimaradásokra utalnak, amelyekkor térárnyékolás, más csillag védelme
miatt az események bekövetkezésekor a kozmikus találat elmaradt.
A földtörténetet kutatók előtt ismert probléma, a földtörténeti folytonossági hiány. Ez
földtörténeti hézagokként vált ismerté, amelyek elsősorban két jelentős időszakra vezethetők
vissza. Különösen nagy és jellegzetes hézag van a 4 milliárd és 2.5 milliárd év közötti
archaikumi időszakban, amelykor a kortörténeti maradványok és üledékek teljesen
hiányoznak. Még egy jelentős ilyen hézagot ismerünk, amely az 590 és az 545 millió év
közötti üledékhiányra vezethető vissza. Az előző időszak olyan nagyobb felharmonikus,
amely mögött galaxis méretű halmozódás keresendő. Az előző táblázatnak ismert folytatása is
van, amelyből egy kb. 2 milliárd éves nagyciklus is felismerhető. Ha jó Moetrius ösztönös
megérzése, akkor ez az, az időszak, amelykor a Galaxisunk összeütközött (vagy bekebelezett) egy
kisebb galaxist, amelynek még látható spirálmaradványait haló-ként ismerjük. Az esemény kezdetekor
nagy térbolydulás, térátrendeződés következhetett be galaxis szinten, és a két rendszer csillagai között,
amelyek igyekeztek kikerülni az idegen család tagjaival történő összeütközést).

Ezek a számok a galaxis méretű havi ciklusok, negyed események, nagyperiódusok
felharmonikusai, amelyek a már megadott felmenői sorozatban nagyobb eseményeket
produkáltak. Feltételezhető, hogy az első nagy hegységképződési időszakot, a
proterozoikumban egy nagyon erős aszteroida és üstökös bombázás váltotta ki, amely a
földkéreg addig kialakult üledékét felszakította, kisöpörte a Föld felszínéről és a Szaturnuszra
jellemző gyűrűket épített a Föld köré. Az adott időszakban nagyon sok, szén, oxigén és
víztartalmú üstökös csapódhatott a Földnek, amelyre valószínűen visszavezethetők a nagyobb
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kőszén és olajtelepek kialakulásai. Ebben az időszakban rengeteg könnyű anyagnak kellett a
Földet elérnie, csak így magyarázható meg a kialakult regionális szén és olajtelepek
viszonylagos lokalitása. A kozmikus szén és jég folyamatos keveredésére, változási
folyamatokra, a kezdeti szénciklusú evolúció nyomára vezethetnének, ha az üledékeket
mélyebben is fellelnénk. Moetrius meg van győződve arról, hogy ebben az időszakban egy
nagyobb rendszer külső övezetében lévő könnyű elemekből álló Ort övezetét kereszteztük,
amely során rengeteg jégbolygó és üstökös csapódhatott a Földbe. Ezek a becsapódások
minden felszínen lévő, viszonylag kevésbé szilárd és nem annyira kötött anyagot a levegőbe
repítettek, az addig a felszínen leülepedett üledékrétegek szó szerint megsemmisültek. A
lökéshullámok csak a korábbi becsapódások által keltett mély sűlyedékekben hagyták meg az
üledékeket, amelyek fölött valószínűen több-száz km/óra sebességű légáramlatok
száguldoztak a Föld körül, amelyek később, a vizes korszak elkezdődésével vízzel teltek fel.
Nem véletlen, hogy az első arany, urán és nikkelvasérc telepek éppen ebben az időszakban, de
valószínűen az üstökös-bombázás után alakultak ki.
Az üstökösök által jeget és vizet szállító időszakot követnie kellett egy belsőbb nagyobb
sűrűségű határrétegbe merülésnek, amely nehéz elemeket szállító aszteroida becsapódási
sorozatnak, amely mély lyukakat és sülyedékeket ütött az éppen csak megszilárdult kéregbe.
Ezek csillagmaradványok szállították a nehéz elemeket, az uránt, az aranyat és repítették a
levegőbe a felszíni rétegeket. Ez a por eljutott a még közel lévő fiatal Hold felszínére is,
amelyet szintén megérintett az események szele. A visszahulló lehűlt por elősegíti a
kérgesedést. A Holdba történt becsapódások miatt ott is erős vulkanizáció kezdődött. A
becsapódó nagy sűrűségű csillagmaradványok felszakították a többfelé még vékony
földkérget és indították el, ütköztették össze és torlaszolták fel az első kéregtáblákat. Ezzel
kezdődött el az első nagy hegységképződési időszak. Ez a folyamat az addig viszonylag
egyenletes felszínt deformálta magasabb gyűrt hegységekre és a közöttük keletkező
sűlyedékekre. Ez alapozta meg az óceánok kialakulásához a mélyföldeket, amelyekhez már
csak az üstökösök által szállított víz, és az ebből keletkező első vízözönök kellettek a tengerek
feltöltődéséhez. Az üstökösök életet, a szerves anyag feldolgozására és átalakítására
szakosodott fejlett kisméretű mezőket szállítottak, amelyek a Földön folytatták a korábban
egy nagyobb rendszer Ort övezetében megkezdett evolúciójukat. Ezek a nagy tudású de nagy
szimmetriában álló részecskék áttelepítették az életet a Földre, részben már az óceánok
kialakulása előtt. A vízciklus, csak a szénciklus folytatása az evolúció hosszú
ciklusrendszerében, amely a nehéz elemek, a nagyobb tűrőképesség kialakulása, a szimmetria
felé folytatódik.
Nem lehet véletlen az a felismerés sem, hogy az emberi társadalmak felvirágozásai mind egy
nagy üstökös anyagszóródási útját követik, annak a becsapódási helyei környékén virágoztak
fel. Ha megnézzük az időszámításunk előtti évezredek elsőként kifejlődő társadalmi kultúráit,
észre kell venni, hogy ezek a Maja civilizáció felvirágozását is okozó Yukatán félsziget
földrajzi szélessége felé mutatnak. Ha keletről egy élő szerveződésekkel telten érkező nagy
üstökös széttört darabjai a 35. Fok körül, kis szögben az egyenlítő felé tartva szóródtak szét, a
kínai, a Sumér, mezopotámiai, az egyiptomi körzetek érintésével, a Yukatán félszigetbe
csapódó főtömeghez tartozhattak. Persze az sem kizárt, hogy ezek időben elkülönülő
események következményei, de ettől még az élet felvirágozásai, a nagyobb bonyolultság
kialakulása mindig az ilyen makroevolúciós folyamatokban a nemlineáris fejlődésre
következményeiként fejlődött tovább. A szétszóródó és a korábbi életszférához hasonló,
kedvezőbb körülmények közé jutó intelligens részecskék beépültek az evolúciós láncba és a
táplálék útját követve folyamatosan egyre magasabb szervezettségű mezőket alkottak. Sok
ilyen nagy tudású részecske a Föld mélye alá került és csak évmilliók múlva bekövetkezett
eseményekkor szabadultak ki. Ilyen események történtek a későbbi nemlineáris időszakokban,
pl. az alsókambriumi 590 -545 millió évvel ezelőtti és a 63 millió éve történt eseményekkor.
Ez szerint lehetséges, hogy a galaxis anyagspirál legnagyobb eseményei, a belső fordulók
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időpontjai az 560 millió év al és felharmonikusai lehetnek. Tehát nagy események 315 millió
éve és 63-65 millió éve lehettek. A halmozódásokat nem nagyon ismerjük, de a szerző
feltételezi, hogy a galaxisunk a Tejút, 3-4 milliárd évvel ezelőtt egy kisebb galaxissal
ütközött, amelyet az óta is nyel. Ez esetben a Haloként megfigyelhető spirálmaradványok a
kisebb galaxis fősík felé tartó anyaga lehet, amelyet a galaxis körüli fordulóknál rendszeresen
keresztez a Föld pályája. Az anyagfejlődés és a gravitációs szelektálódás értelmében ennek a
Halónak a külső részein – amely a Naprendszer keringési útjába esik rengeteg könnyű, kis
sűrűségű elem található, jég, szén, a második és a harmadik periódusú elemek. Ha a későbbi
nemlineáris események felszakítják a mélybe temetett nagyobb tudású részecskék övezeteit,
azok bekerülnek a felszíni táplálék láncba, és hatalmas fejlődést generálva megújítják az
élővilágot. A Yukatán félszigetbe becsapódott óriás üstökös valószínűen több darabra
szakadva beterítette a fél világot, és nemcsak a dinoszauruszok kihalását okozta, hanem a
felszínre segítette az eltemetődött nagy információ tartalmú intelligens részecskéket, és új
még okosabb részecske szerveződéseket is hozhatott. Az élet nemcsak Darwin lassú
evolúcióban mászott, hanem néha nagyokat araszolt, és rövidebb idő alatt nagyobbakat lépett
a törzsfejlődésként ismert bonyolultsági létrán.
Ha megértettük, a már leírt bolygószülő, - holdgyermek csillagtéri fejlődési evolúciót, amely a
csillaggá váló nagyszülő egyenes leszármazói vonalának tekinthető, akkor a felmenői ág, a
törzsfejlődési vonal és a nemlineáris események biológiai ritmusvezérlése, a felharmonikus
rendszeridő összefüggése is megérthetővé válik. A csak kezdetleges összevetésből is látszik,
hogy nagy szinkronitás van az ugrásszerű, nemlineáris törzsfejlődés és a kozmikus események
között. A bennünk a kollektív tudatot létrehozó intelligens részecskék korábban sokat
kísérleteztek, nagyon sokféle életszerveződési variációt kipróbáltak. Az emberi tudás és
bonyolultság nem biztos, hogy felette áll a kezdeti tudásnak és bonyolultságnak, talán csak
más, és csak az energiaszintje nagyobb de ez sem szükségszerű. A korai szerveződések a
sokkal kisebb de nagyobb tudású részecskékből hasonló bonyolultságba épülhettek. Ennek
szemléltetéséül bemutatunk két látványos, korai műszaki remeket, amelyet a részecskék
valószínűen emlékezetből építettek. A 67. Ábrán egy 900 millió évvel ezelőtt élt egysejtű
állatka űrhajóját mutatjuk be, amely egy korai fejlett civilizáció munkáját utánozta le
emlékezetből. A Cyrtocalpis urceolus már összetett bonyolult tengelyszimmetrikus
szerkezetbe épült, amely még a térenergiát is képes hasznosítani. A képet a Föld krónikája 47.
Oldaláról másoltuk.

Szintén mérnöki és statikai
remekműnek számit a kb.
600-800 millió éve élt
sugárállatkák harang alakú
mészvázára épült
szerveződési kolónia, amely
a belső áramlási
szerveződésében
egyértelműen
keresztáramlású, Föld
típusú, a quintesszenciát
még magas fokon
hasznosító szerveződés.
Az akkori körülményekhez éppen úgy alkalmazkodtak a kis energiájú részecskék szimbiota
társulásai, mint a mai körülményekhez az emberben lévő szimbiota fraktálrendszer kolóniákat
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alkotó kollektív tudata. Még az, az állítás sem állja meg a helyét, hogy az ember egyedül az,
aki képes átalakítani a környezetét.
A következő ábra szintén a Föld krónikája 57. oldaláról került az anyagba.
A 68. Ábrán egy korai részecskekolónia mészvázát láthatjuk.
Ne gondoljuk azt sem, hogy a mai
élőlényektől már távol áll a térenergia
hasznosítása. Minden életszerveződés ezt a
kis energiaszintű részecskeenergiát, anyagot,
élő szerveződéseket építi be a sejtjeibe,
másolja le a DNS által meghatározott
bázisokba. A másolás az azonosság alapján
történik. A bázissorrend kipótlása,
kiegészítése helyreállítja a DNS minta
szerinti szimmetriáját.
A mikroorganizmusok igen nagy családfája hatalmas bioszférában él a felszíni rétegek alatt,
és évmilliárdok óta alakítja a környezetet. Az üstökösök által hozott jég, víz és szén, azaz a
csillag külső övezeteiből szállított anyag keveredett az aszteroidák és a távolabbi csillagok
szervetlen anyagával. Az üstökösökkel lakók, energiamezők, bonyolultnak számító szerves
molekulák, és nagyobb energiaszintű energiamezők érkeztek, amelyek a korábbi helyszínhez
képest magasabb hőmérsékletű helyen, magasabb ütemű változásba kezdtek. Az új
körülmények között a korábban hideg és lassú változáshoz szokott evolúciós változás
ugrásszerűen felgyorsult. Mai laborokban előállított eredeti hőmérsékleti körülményeken
bizonyítottnak tekinthető, hogy a mikroméretű mezők változása a Kozmoszi -270 fok körüli
hőmérsékleten lecsökken, de nem áll meg. Amint a környezeti változás felgyorsul, a
hőmérséklet azonnal emelkedni kezd, és az átmenetileg lecsökkent változású mezők életszerű
változása azonnal felerősödik.
A kezdeti szerves anyagon tengődő változó mezők kicsi energiaszintet képviselnek, a
változásuk ennek megfelelően magasabb frekvencián történik. Feltételezhető, hogy az
alacsonyabb frekvenciákon történő változást e részecskék nem észlelik, azokkal a kis mezők
még kisebb részecskéi a frekvencia (idő) dilatáció (a számukra nagy időrés) miatt nem
kerülnek kölcsönhatásba. A változómezők bármely fraktálszintű szerveződései csak azokat a
változásokat észlelik, amelyekből kirepülő és a mezőn áthaladó részecskék statisztikailag
jelentős mennyisége ütközik a változó mező körül áramló saját részecskékkel, és azokban az
észlelési energiaszinthez szükséges változtatást is kelt. Ezt a szelektált kölcsönható-képesség
meghatározza azt is, hogy milyen energiaszintű és ritmusban változó mezők között
keletkezhet tartós kölcsönhatás. A kommunikációként is értékelhető kölcsönható változás
csak az azonos ritmussal változó mezők között folyhat.
A magasabb energiaszintű mezők csak az alacsonyabb frekvenciájú változásokat észlelik,
amelyek a saját ritmusban kibocsátott részecskéikkel rezonálásra, vagy/és frekvencia
felharmonikusság miatt kölcsönhatásra is képesek. E nagyobb mezők azonban alacsonyabb
energiaszintű kis mezőkből állnak, amelyek veszik a magasabb frekvenciájú, de kisebb
energiaszintű részecskék ritmusát és információját. Ahhoz, hogy a nagyobb tömegű és
energiaszintű mezők megértsék a magasabb frekvencián zajló változást, kommunikációt,
tartósan kell ismétlődniük, és meg kell erősödniük. A fraktálrendszerben átadott információ
tartós halmozódása az adott információ, (hatás) energiaszintjének a megerősödéséhez vezet,
amellyel egyszer eléri a nagyobb mező érzékelési szintjét, és mint megérzés, ösztönös vagy
megértett információként megerősödik és a tudatosuló jelen felszínére kerül.
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Az ember eszközeivel kiterjesztett frekvenciasávokban egy táguló világegyetemet észlelünk,
amelyre a nagyon nagyméretű, a megfigyelőknek csak nagyon lassan változó távoli
objektumok közötti tér tágulásából következtetünk.
A csillagok és a nagyobb mezők, galaxisok, kvazárok, fekete lyukak részecskeőrlő és gyorsító
malmoknak tekinthetők, amelyek a gravitációs hatáskülönbözetben beérkező anyagot nagyon
apró, általunk nem látható méretű, nem érzékelhető frekvenciájú részecskékre bontja. A
galaxisok mai ábrázolásaiban a csillagászok már rendszerint berajzolják a Yet-ként ismert
kimeneti energiát, amely neutrális gázzal tölti fel a teret. A nagy lendülettel kiáramló neutrális
tulajdonságú részecskegáznak nincs jelentős töltése, csak hatalmas lendületenergiája. Mint
korábban már leírásra került, a részecskék tömege fordítottan arányos a kiáramlási
sebességgel, ezért a nagyon nagy mezőkben 10-nek a - 80 hatványánál is kisebb méretre
lebontott méretű részecskék az ismert frekvenciáknál nagyobb sebességgel áramlanak ki a
mezőkből. A neutrális tulajdonságú, de valós tömegű, 0.1-nek a sokadik hatványának
megfelelő tömegű részecskék lendülete, a térben, mint nyomás jelenik meg, amely
szüntelenül áramlik a kisebb térnyomású (de bármilyen méretű,) változó mezőbe. A
Quintesszencia méretű nagy neutralitású mikrorészecskék egyenkénti változását és nyomását
nem észleljük, de észleljük azt a gravitációs nyomást, amelyet a mezőnkbe, a bolygónkba
áramló lendületük leszorít a bolygónk által árnyékolt, az ellenerőt elnyelő felületére.
Az Univerzumban, egy hatalmas fraktálrendszerben, nagyon sokféle energiaszintű mező
folyamatosan változik, energiát cserél. Az energiacsere változással jár, amely a hőmérsékletet
emeli. Az adott lokális térségek változásának az ütemére, a mező forgalmára jellemző a
hőmérséklet, amely a változás következményének tekintendő. E változás nemcsak a nagy
forgalmú mezőkben, a csillagokban, hanem a sokkal kisebb energiaszintű mezőkben is analóg
és folyamatos. A csillagszint alatti mezők, a bolygók és a holdak is folyamatosan változnak,
miként az a sejt, az atom, és az atomi méret alatti energiaszinteken állók is. Ez egy arányos
rendszernek tekinthető, amelyben a nagyon kicsi energiaszintű mezőkben és körül, sokkal
kisebb egységnyi méretű és energiaszintű részecskék, még kisebb mezők áramolnak,
folyamatos anyagcserét, változást folytatnak. A változás helye lehet egy gravitációs mező
belseje, vagy széle, esetleg a mező külső határfelületére, peremére kiszorult könnyű elemek
még kevésbé egymásba nyomódott részecskéi közötti terület. A gravitációsan is szelektáló
rendszerben, minden energiaszintű mezőkben a nagy lendületű neutrális részecskék a
nehezebben átjárható, sűrűbb elemeket a mezők nagyobb nyomású közepe felé kényszerítik.
A sűrűbb elemek több egymásba nyomódott buborékot, részecskét tartalmaznak, amelyek
sűrűn egymásba préselődött részecskéi között még a kisméretű neutrális gáz sem tud áthatolni
kölcsönhatás nélkül. Minél több részecske préselődik közös buborékrendszerbe, annál
magasabb rendszámú, nagyobb tömegsúlyú elemet kapunk, amely sűrűségi irány felé
folyamatosan növekszik a kölcsönhatásra fogékonyság, a kisebb méret és nagyobb lendület
feltartóztatására, elnyelésére való képesség.
Az ionos anyagszerveződés nem áll meg a felszínes kapcsolatoknál, az egyre nagyobb
sűrűségbe tömörülés felé folytatódik. A mezők kisebb nyomású felszínén a kovalens
elektronmegosztó mezőszerveződés evolúciója alakult ki, amely változékonysága magasabb
szintű. A mezők általunk ismert felszínén és a felett, sokféle eltérő változási sebességű
evolúció folyik, amelyet a fehérje alapú szerveződések bioszférájaként azonosítunk. A
felszínen a nagyobb változóképességű részecske kapcsolódás evolúciós elágazódása a fehérje
alapú életszerveződés kiteljesedése felé haladt, amelynek termékeit élő szerveződésekként
ismerjük. A felszín alatt nincs vége a bioszférának, az a mélyebb rétegekben, folyamatosan
folytatódik. Bizonyítható, hogy az élet szerveződése a mikroorganizmusok energiaszintjén
több km. mélységben is folytatódik, és az alatti rétegekben ionos, atomi evolúció folyik. A
gravitációs mezők legfelsőbb rétegeiben a Hidrogéntől felépülnek az elemek, sorban az első
és második periódusú könnyű, kovalens atomi kapcsolódások. A talajfelszínen ez a
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bioszférában kiteljesedik, de a talaj fosszilis rétegeiben hatalmas mennyiségű biomassza élő
szervezetek, organizmusok folytatnak állandó evolúciót. E mikro-méretű mezők, részecske
kolóniák magasabb frekvenciákon változnak, a köztük folyó kölcsönhatás csak nagy
sebességgel repülő részecskék kölcsönhatásán alapuló információban teljesedik ki. Az ő
világképük talán összeomló világegyetemet lát, mert ők a nagyobb frekvenciákon
folyamatosan feléjük gyorsuló, egymáshoz állandóan közeledő Quintesszencia méretű és
energiatartalmú részecskéket észlelik, ezekkel vannak állandó kölcsönhatásban. Lehetséges,
hogy csak azért észleljük az Univerzum tágulását, mert csak a nagyobb méretű, egymástól
valóban távolodó öreg mezőket látjuk, az anyag másik felét kitevő kis tömegű neutrális
részecskék egymáshoz és felénk közeledését a gyenge kölcsönhatás miatt nem észleljük, és az
ilyen anyag mennyiségét nem vesszük kelően figyelembe. Az Univerzum egyensúlyban van,
valószínűen csak a nagyobb mezők buborék felszíne és térfogata tágul, amely a kicsi
részecskék befelé haladásával egyidejűleg össze is húzódik. Ha kicsi részecskeként néznénk
az Univerzumot, valószínűen csak nagyfrekvencián történő változásokat észlelnénk, és a
sokkal gyorsabb változásunkkal szinkronban folyamatosan gyorsabban táguló teret
figyelhetnénk meg. A legkisebb részecskék viszont az egymás felé sűrűsödést is észlelnék.
Az anyag és részecskéi között lévő időrés nem növekszik, az csak a térben is időben átalakul,
de az összességében nem változik. Ha az Univerzum gömbszerű alakzatot képez, - amely
valószínű – és benne két részecske távolabb kerül egymástól, egyidejűleg közelebb kerül más
részecskékhez. Ez nem tágulás, csak átrendeződés, keveredés.
A nagy nemlineáris eseményeket, a porgomolyag kialakulása után lehűlés és eljegesedés
követte. A felvert por előbb egy összefüggő gomolyaggal vette körül a bolygót, amelyben a
részecskék a forgásuk (töltésük) szerint elkülönülhettek. A bolygóval azonos irányba forgók,
(nemcsak azonos töltésűek, hanem azonos neműek is) egyre távolabb kerültek, míg az
ellenkező irányba forgó azonos neműek az ekliptikán gyülekezve lassan visszasodródtak a
bolygóba. A por, a Szaturnuszéhoz hasonló porgyűrűkbe szerveződött az ekliptikán, így az
események után a légkör lassan kitisztult és a Nap fénye áttörhetett rajta. A még fátyolszerű
porréteggel körülvett bolygó külső határrétegein a fénysugarak már át tudtak törni, de a
lendületet vesztett, hősugárzásként ismert visszaverődő részecskék, időcsapdába estek, amely
hirtelen hőmérsékletemelkedéshez vezetett. Az égbolt részleges kitisztulása erős
üvegháztartás kialakulásához vezetett, amely viszonylag hirtelen véget vetett a
jegesedéseknek, amelyet erős felmelegedés és a tengerszint emelkedése követett.

19. fejezet:

Eljegesedések, éghajlat és ülepedés változások, földtörténeti korok és
kiemelkedő események:
A Lexikonokban, a Földtörténeti krónikában és az enciklopédiákban jelentős adatmennyiség
található, amelyekben magas szinten feldolgozták a szerzők a Földtörténeti nemlineáris
eseményeket és fordulópontokat. Az emberiség köszönettel tartozik ezen elődöknek, akiknek
hangyamunkája hozzájárult a térben lévő anyag szerveződési mechanizmusának a
megismeréséhez, amelyért az író a köszönetét fejezi ki. A földtörténelemre az éghajlat és
klímaváltozások aspektusából visszatekintve, az észlelhető, hogy a viszonylag ritka, nagy
eljegesedések, a közepes méretű lehűlésekkel tarkítottan történtek. Az események felismerését
a múlt megnehezíti, ezért megtévesztő, hogy a régebbi korokban csak a nagyobb eseményeket
ismertük fel. Az utolsó 1.7 millió évben három nagyobb és több kisebb jegesedési időszak
tette változatosabbá az evolúciót, amelyek közé sok kisebb ékelődött, néhány pedig (vagy a
következményének a felismerése) észrevehetően kimaradt.
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Ezelőtt 2.4 millió évtől már inkább helyi lokális jegesedések következtek be, amelyek a
pólusváltásokkal és a tengerszint ingadozásokkal és a populációs váltásokkal sajátos
szinkronitást képeztek. A 2.4-2.1 millió évvel ezelőtti Hód jégkorszak után átmeneti
felmelegedés, majd az 1.7 millió évvel ezelőtti amerikai jégkorszak ismét pólusváltás és
számos emlős nemzetség kihalása következik be. A földmágnesesség iránya az 5 milliótól 1.7
millió évig terjedő időszakban tízszer megváltozik. Nagyjából ez a 350 ezer éves egyenetlen
periódusban történnek a jelentős események. Valószínűen kisebb változások is történtek,
amelyek időben nem voltak tartósak.
A késői korszakokban jobban feltárt eljegesedések, és gyakoribb földmágnesesség változások
észlelhetők, amelyek kisebb periódusokat eredményeznek.
A késő időszakban inkább lokális becsapódások körül alakultak ki jegesedések, mint a közép
európai Duna menti Kisebb jégkorszakok. A szakértőknél sok félreértéshez vezetett, hogy
nem értették meg e lokalitás csak közös idő és eseményrendbe illesztve ad valódi történelmi
sorrendet, ez nélkül a helyi eseményekből ellentmondások, időbeni rendezetlenség keletkezik.
Feltételezhető az is, hogy a becsapódások időnként nemcsak megváltoztatták egy –egy terület
klímáját, változását, hanem a Föld forgását és a forgási tengelyt is megváltoztathatták. Nem
törvényszerű, hogy csak a földrészek vándoroltak a felszínen, hanem a Föld több esetben a
találattól elfordulhatott, de a környezeti anyagspirál határfolyó rétegeinek a sodrása ismét az
áramlás irányába folytatta a forgatást. Az sem lehetetlen, hogy az ilyen eseményekkor a Föld
a korábbi időfolyó rétegéből egy másik rétegbe, vagy a a réteg alsóbb vagy felsőbb szférájába
került. Ez is képes a forgási irányon változtatni, és ezzel az idő kerekét egy darabig visszafelé
forgatni. Ha egy másik határrétegbe kerülünk, a változási ritmus megváltozik, az a múltbeli,
vagy a jövőbeli ritmus szerint folytatódhat.
A földtörténeti negyed-időben az utóbbi 1.7 millió évtől visszafelé az alábbi kisjégkorszakok
következtek be: 1.7-1.38 millió év közötti erős lehűlés, tengerszint csökkenés, száraz, hideg
idő, majd melegebb, párás idő 1.2 millió évig. Ezután újabb lehűlési ciklus 820 ezer évvel ez
előttig, majd átmeneti melegebb időszak után 580 és 550 ezer évvel ezelőtt a Gönz lehűlés
után 485, 440 és 420 ezer évvel ezelőtti Mindel jégkorszak, majd több kisebb váltakozás után
a 295 millió évvel ezelőtti jelentősebb
lehűlés következett be.
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Ezután az Európai Duna jégkorszakok ritmusára
érdemes figyelni, amelyek 320 ezertől 180-ezer
évig, majd 180-tól 120 ezer inkább lokális
jelentőségűek. 120 ezer és 70-ezer között még volt
egy jelentős Közép európai lehűlés. Közben egy
nagyobb a Riss 220, 200 ezer évvel ez ellőttig.
Ezután ismét kimarad, majd 135 után 85 ezer év
után kimarad, ezután kb. 15-12 ezer évvel ezelőtti
legutolsó nagyobb lehűlésig.
A lehűlési, eljegesedési és tengerszint ingadozási
ritmussal megegyezik az adott időszak kozmikus
sugárzásának a növekedése, amelyek mindig egy
nagyobb felmenői rendszer szórási síkjába
kerülésként értelmezhetők. Az alábbi két ábrán, a
kozmikus sugárzás intenzitásának a változását, és
a tengerszint ingadozásokkal való összefüggését
próbáljuk bemutatni.
69. ábrák: A kozmikus sugárzás, a tengerszint
ingadozás (eljegesedés) és a földmágnesesség,
azaz a pólusváltások változásai:
Kozmikus sugárzási egységek ezer években:

A nemlineáris események utáni lehűlések tengerszint változtatása
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20. fejezet:

A közvetítő közeg szerepe a kölcsönhatások terjedésében
A tér részecskék nélkül valóban üres lenne. Ha a változó mezőktől távol bárhol megvizsgáljuk
a teret, abban az Univerzális háttérsugárzásnak megfelelő mennyiségű részecskére lehet
számítani, tehát a tér üressége csak elvi lehetőség. A csillagtérben lévő sugárzók, változó
mezők állandó anyagcserét, részecskecserét folytatnak, amelynek a sűrűsége a mezők
központja felé nő, de sehol nem csökken le olyan kis értékre, ahol a teret üresnek lehet
nevezni. A kisebb részecskék is impulzusba kerülnek, anyagcserét folytatnak, amely azt
eredményezi, hogy a térben mindenhol részecskékből álló nagyon finom csillagpor található
A nagyobb változó mezőktől távol, a részecske és változási sűrűség olyan kicsi, hogy nem
elegendő a közeg hőmérsékletének a növelésére sem, ezért az ilyen hideg térrészben a por
nem ülepedik le, amely a Kozmosz Szibériájának tekinthető. Az ilyen hidegben, nemcsak
kicsi a részecskesűrűség, hanem tartósan nem tömörülnek nagyobb közösségekbe, de az ilyen
környezetet elviselő részecskeeszkimók jelenléte is sejthető. Az olyan környezet, amely a
tűrőképesség határáig feszíti a szerveződési lehetőséget, és a megmaradást biztosító változást
is alacsony szinten tartja. Az ilyen környezet nem kedvez a tartós változásnak, inkább csak
gyors átutazókra lehet számítani. A részecskében ritka környezet kedvez az átutazóknak,
kisebb a veszély a feltartóztatásra, a gáncsoskodásra és az impulzusba kerülésre. Az átutazó
részecskéknek a veszélyt nem a közösséget bontó ellenség jelenti, hanem magának a
környezetnek az állapota. A magányos utazók, kellő gerjesztés, környezeti részecskék
hiányában lehűlhetnek, túl érzékennyé válhatnak, elmagányosodnak, és e magányt megbontó
találkozáskor, a rideggé vált szerkezetük könnyen darabokra törhet. Míg a nagyon
impulzussűrűségű környezetben az állandó tülekedés, tolakodás kellően melegen, és a
szükséges rugalmassági értéken tartja a változóképességüket, addig a hétköznapi
zsörtölődésekről, ütközésekről leszokott részecskék, változó mezők másképpen reagálnak a
hirtelenjött változtatásokra. A csillagpor keletkezése nemcsak a nagy anyagőrlő, porlasztó
malmokban, a nagy változómezőkben folyik, hanem elsősorban a rideg és hideg csillagtérben
az alkalmazkodóképességet elvesztő távutazók egymással ütközéséből. A rideggé vált
anyagnak tekinthető lehűlt részecskék nem bírják a változtatást elviselni, ha eközben
impulzusba kerülnek, akár egymáson, vagy az idegen részecskékből álló mezőket védő
határfelületi őrjáratokon is ripityára törnek. A megmaradás rugalmasság kérdése. A
valamilyen szinten mindig részecskéket tartalmazó térben a közeget maguk a részecskék, a
csillagpor képviseli. Amíg ilyen részecskével nem találkoznak az időutazók, addig a tér
üresnek tekinthető, bár ez inkább csak a hozzá mérhető tömegű részecskékre elfogadható
általánosítás. A sokkal kisebb porrá őrlődött részecskék pora, valószínűen mindenhová eljut a
csillagtérben, csak a környezet ridegsége és a terjedés gátlás hiánya miatt nem tud nagyobb
mezőkbe épülni. A merev részecskék inkább összetörnek egymáson, kemény legények, de
nem hajlandók a lendületükből, a keménységükből engedni, a hasonlóan rideg társaiba
kapaszkodni. A gyorsabban változó környezet, és a nagyobb részecske sűrűség szükséges
feltétel a torlódáshoz, a merevség oldásához, a nagyobb kolóniákba és mezőkbe épüléshez, az
ehhez szükséges rugalmasság megszerzéséhez. Ahhoz, hogy egy pici buboréknak tekinthető
részecske, be tudjon hatolni egy nagyobb buborék belsejébe, mindkét mező részecskéinek a
nagyfokú rugalmasságára van szükség. A potenciálgát legyűréséhez a nagyobb mező
határfelületein járőröző részecskék ellenállásának a legyőzéséhez a járőrözőknek és a
behatolni vágyóknak a rugalmasságára is szükség van. A védőknek, a kapuőröknek a közöttük
lévő kötőerő (szabályok) fellazításával lehetővé kell tenni, az őket érvekkel vagy
megvesztegetéssel meggyőző részecskék bejutását. A potenciálgáton, az akadályokon átjutást
esetenként a részecskekorrupció is segíti. Az egymással szoros kapcsolatot építő friss párok, a
szerelem és a hevület több dimenziós forgáshoz vezető mámorában megtalálják a legkisebb
lehetőséget is a bejutáshoz, a védelem részecskéi közötti átjutásokhoz. Ha kell sorba
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fűződnek, bármely irányba forogva alkalmazkodnak a legkisebb lehetőséghez, a célhoz az
átjutás igényéhez. Az ilyen erősebb kapoccsal összekötődő párok, a családok és a kisebb
csoportok együvé tartozása, az alkalmazkodást, az akadályokon átjutást, azok kikerülését
megkönnyíti.
A részecskéknek, az anyagnak és az alacsonyabb energiaszintű információnak a terjedését,
módosítását, éppen a térben lévő, érdekellentétben lévő, más irányba, más cél felé tartó
részecskék gátolják, akadályozzák. A tér sűrűsége csak a részecskék valamilyen sűrűségét
jelentő szintben határozható csak meg. Ez lehet anyagra jellemző és energiában kifejezhető
sűrűségű, amelyek a magasabb részecske telítettségnek, magasabb energiaszintnek és
sűrűségnek felelnek meg. Az alacsonyabb energiaszinteket általában információs
energiaszintben lehet értelmezni, amely azonban bonyolultságban vagy részecske sűrűségben
nem törvényszerűen jelent számszerűleg kisebb értéket. A kisebb analóg szerveződésű
áramlási mezők rendszere, bonyolultsága a nagyéval azonos, vagy annál nagyobb is lehet, ha
kisebb méretű egységnyi részecskék nagyobb kapcsolatrendszeréből állnak. Gondoljunk csak
az elefánt és az egér lehetőségére, a Dávid és Góliát esetére. A nagyobb bonyolultságot, a
nagyobb szervezettséget nem törvényszerűen a nagyobb tömegű mezők képviselik. Egy
bolygó, vagy csillag részecskeszerveződési bonyolultsága nem szükségszerűen nagyobb és
fejlettebb, mint egy egéré, vagy egy atomnyi szerveződéssé, de az energiaszintje
egyértelműen nagyobb. Ez dominanciás rangsor azonban csak akkor érvényesül, ha a két
mező egymással kölcsönhatási kapcsolatba kerül, amelyben a lényegesen nagyobb
dominancia már meghatározó lehet. Az egymáshoz közel álló fejlettségű szinteken,
életszférákon a bonyolultság és a szervezettség már dominánsabban meghatározó. Az
egységnyi méret csökkenésével az információt jelentő térszerkezeti azonosság még
lehetséges, tehát a nagyobb részecskékből álló szerkezet jelentése, azonos lehet egy sokkal
kisebb, de arányos részecskékből álló analóg szerkezetű mezővel. Ezt információ
azonosságnak tekinthetjük, azonban az információ nyomatéka, energiaszintje már az eltérés
szerint alakul. A lokális helyre ható információkból – hasonló energiaszint esetén – nem
mindig az válik dominánssá, amelyik az adott idő jelen pillanatában a legerősebb, néha az,
amelyik korábban reagál, gyorsabban hat, előbb módosít.
A változással változik az információ is, amelyben domináns helyet kap a legintenzívebben
erősödő információ. Az a tapasztalás, hogy az erősödő információ határozza meg a változás
irányultságát, a térállapot fejlődését, jövőjét. Az adott térpozícióban lévő változó mező sokkal
intenzívebbként érzékeli a feléje irányuló, és az intenzitásában erősödő energiaváltozást,
amelyről valószínűen a figyelem fókuszálódása tehet. A legdominánsabb, a jelen pillanatában
(állapotában) a legerősebb energiaszintű mezőkre figyelés mellett, a figyelem a jobban
szervezett, a leggyorsabban fejlődő, a legjobb kapcsolatépítő, gyors iramban gyarapodóra is
kiterjed, mert ők lehetnek a jövőbeni állapotok meghatározói. A térben lévő
energiaszerveződések félszemmel a környezet dominanciájának az alakulását figyelik, az
erősödéseket, az arányok változását. A jó szervezőkre és kapcsolatépítőkre, a politikus
részecskemezőkre érdemes figyelni, mert a dominancia és az arányok változásairól előbb
értesülnek. Ők azok, akik ha magas szimmetriában állnak, a legkisebb irányváltozás
fuvallatait megérzik, és a változást érzékelő vitorláikat mindig a kedvező szelek irányába
állítják.
Minden élő változó mező képes a figyelem fókuszálásával a környezeti eseményeket
szelektálni, a feléje tartókat, a veszélyt és a nagyobb változásokat okozhatókat, sokkal
intenzívebben észlelni, figyelni, és a más, a nem túlságosan erős vagy csökkenő intenzitású
eseményekről a tudatos figyelmet eltéríteni. Valószínűen ennek van köze a parázson járáshoz,
amelynél ha félelemmel indulunk neki, akkor megégünk, azaz ha a részecskéink félelemmel
várják az eseményt, valószínűen fájdalmas kölcsönhatást kell elviselnünk. Ha képesek
vagyunk a részecskéink figyelmét, félelmét eloszlatni, képessé válhatnak a parázs melegének
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a figyelmen kívül hagyásával a megégés elkerülésére. Lehet, hogy ilyenkor a talpon lévő
részecskék nagy sebességgel áramlanak, vagy tudatosan felkészülve egy hőszigetelő réteggé
alakulnak át, amely a talp megégését a parázson átmenetkor megvédi. Ez hasonló ahhoz a
figyelem eltereléshez, amelyet a szerelembe eső részecske-pár él át, amikor egy De broigle
hullámon az akadályok figyelmen kívül hatása nélkül nekiszalad a világnak. A nagy
hevületben a belső részecskéik segítik őket a haladásban, az akadályok elhárítását a tudat
szintje alatti kis részecskék segítőkészsége biztosítja.
Mindezt hasonlóan, de mégis kicsit másként értelmezhetjük materialistább aspektusból.
Az ilyen aspektusból szemlélt csillagközi tér, a közeg sem üres. Csillagpornak tekinthető
részecskékkel telített, amelyek fizikailag akadályozzák a nagyobb lendületű részecskék
áramlását. A láthatatlan méretű és sűrűségű, finom csillagpor tölti ki a teret, amelyet a
nagyobb és lendületesebb energiaszintű részecskéket körülvevő közegnek tekinthetünk. A
terjedési és közegellenállási szabályokat ismerjük, de vannak olyan kivételek, amelyek csak
az életszerűen változó környezettel magyarázhatóak meg. Folyékony közegként ismerjük a
kisebb ellenállásút, a még kisebb ellenállású közeget pedig gáz halmazállapotúként. Nem
lehet véletlen, hogy a folyékony és a gázszerű halmazállapot éppen a nagyobb szimmetriát
képező semleges anyagszerveződési vonal, neutrális tulajdonságú Yet gáztengely környékén
található. A hatásváltozási információ és az energia terjedése a térben lévő közeg, a
részecskék és a csillagpor ellenállásától függ, amely nagyobb a sűrűbben kitöltött, az időben
gyorsabban változó térben. A hatás terjedése egy tömeg és sebesség függő viszony, arány,
amely néha szubjektív. Ha az ,,A,, részecske sokkal gyorsabb, mint a ,,B,, részecske, ha
azonos irányban haladnak utolérheti. Ha keresztezik egymás pályáját, a gyorsabb részecske
útideje sokkal rövidebb, nagyobb az esélye a lassabban áramló részecskék időrései közötti
áthatolásra. A lényegesen lassabban áramló, a mezők felszínére ülepedő, nagyobb tömegű de
viszonylag lassú részecskéket a határrétegeken nagyon gyorsan egymást követő apró neutrális
részecskék eltalálják, eltéríthetik, megforgathatják, töltöttebbé tehetik vagy és felbonthatják.
A tömeg növekedése az áramlás csökkenésével jár, a terjedési irány és a cél megosztottá.
Minél nagyobb (keresztmetszetű) egy tömeg annál akadályozottabb az áramlása, de ha olyan
kicsi és csak apró részecskékkel telített térben áramlik, amelyek döntő többsége átfér a saját
és már nagyobb méretű részecskék szerveződésinek a hézagain akadálytalanabbul áramolhat.
Mindegy hogy egy gyűrűn hatol át egy részecske, vagy a gyűrű (szita) hatol át egy a
lyukméretnél kisebb részecskékkel kitöltött téren, az áthatolás kicsi kölcsönhatással, kicsi
ellenállással jár. Ha a lyukméretnél, az áramlási keresztmetszetnél nagyobb az átáramló
részecskék átmérője vagy mennyisége, az már torlódáshoz vezet, amely miatt az áthatolás
késleltetésével, az időbeli elcsúsztatásával, az akadályoztatásával kölcsönhatás keletkezik.
Tehát a kölcsönhatás, időbeli csúszást okoz a terjedésben. Úgy is mondhatjuk, hogy ahol
gátolja valami a térben lévő csillagpor, a részecskék áramlását, ott akadályoztatás miatt
torlódás, és energia kiválás, időbeni felhalmozódás fog megjeleni. Az anyag, az információ
terjedésének az akadályoztatásával keletkezik, az energia felhalmozódás mindenkor a torlódás
következménye. Az idő ritmusának a növekedése, az eseményszámtól és a torlódás mértékétől
függ. Nagy változássűrűségű közegben az eseményszám a torlódás miatt magas, amely a
hőmérsékletet és az időritmust, az eseménysűrűséget is növeli.
Ha a közeg áteresztőképessége megnövekszik, a hőmérsékletnövekedéshez vezető tülekedés,
torlódás csökkenni fog, az áramlás megnövekszik és az idő a gyorsulása, a feszültség
növekedése helyett az eseménysűrűség csökkenésének az ütemétől függően lelassul. A mezők
központjától kifelé a változás és a részecskesűrűség folyamatosan csökken, az
impulzusesemények egyre ritkábbá válnak. A bioritmus az impulzuseseményekben
felszabaduló részecskék gerjesztésétől függ. Ha a ritka térben kicsi az eseményszám és a
gerjesztés, akkor az idő lineárisan és lassan telik. Ha nagyobb szabású a környezeti esemény,
akkor az eseményszám és az idő is felgyorsul. Ez könnyen meghaladhatja sok ilyen gyors
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változáshoz, információérkezés kölcsönhatásához nem szokott részecskeszerveződés
feldolgozó képességét, amely miatt a hőmérséklet felszökik, a rendezett áramlás felborul és a
buborékmezőt felfújva tartó nyomás lecsökkenésekor, a mező összeomlik. A csillagterekben
fejlődő mezők belsőmagja ilyenkor még sűrűbbé válik, a rászakadó részecskenyomás egy új
áramlási mintát képezve besűrűsödik. Az ilyen sűrűvé váló mező visszalöki a rajta áthatolni
nem képes, feléje áramló nagyobb részecskéknek az ekkor még magas hőmérséklet miatt
rugalmas buborékjait. Ha az élő csillag meghal, szétröpülő részecskékből álló makrokozmosz
és sűrű magot képező áramlási minta, neutronmező, csillagtojás fejlődik ki. A csillag csak,
mint elöregedett szerveződés pusztult el, a részecskéi kint és benn is élnek, tovább áramlanak,
változnak, de ez eltérő, elkülönülő térben és eltérő közegben és más összetételben folytatódik.
Az elszabaduló részecskéknek a közeget, a társaik és a környező csillagterek jelentik,
amelyben makro-evolúciót okozva rajzanak ki. A nagy térben nagy sebesség és kicsi
részecskeméret lesz a jellemző, az idő lelassulása. A magban maradó áramlási mintában, a
részecskesűrűség naggyá válhat, és ha a szimmetria megmarad, vagy végtelen naggyá válik, a
mezőmagba sűrűsödő részecskék maradványa neutroncsillagként megőrzi az emlékezetét. Ez
a csillagmag is gerjesztődik, és lassan feszültségek, rianások alakulnak ki, amelyeket
csillagrengésként ismerünk. A neutroncsillag lehetősége, hogy ismét tömeget gyűjtsön, a
szerkezetével meghatározott áramlási minta szerint, ismét változó csillaggá váljon, vagy
összeütközzön egy hasonló maradvánnyal, esetleg egy nagyobb rendszer nyelőjébe kerüljön.
A neutroncsillagok maradványok nagyon nagy sűrűségűek, amelyek a hidegben igen ridegek,
az összeütközésekor, széttöredezhetnek, porrá zúzódhatnak. A csillagpor, a későbbi
szerveződések magja így is keletkezhet, amely megőrizve a nagy sűrűségét átmentheti a
maradék tudását, és ezzel az áramló részecskék átjutásának az időkésleltetéséhez vezető
anyagszerveződési magokból mezőkké alakulhat. A folyamat fizikailag és materialista alapon
is megmagyarázható, de ez esetben mi az ember? Élünk, szeretünk és gondolkodunk,
érzelmeink vannak, vágyaink, céljaink, sokszor szubjektívak vagyunk. Ha nem élő az anyag, a
legkisebb részecske is, akkor miért van ugyanilyen tulajdonsága? Az érzések, a részecskék
közötti gyenge kapcsolatok nemcsak hiány, hanem relatív vágy lehetőségét tartalmazzák. A
változó anyag életre kelt, érzései, vágyai, megfogalmazható céljai keletkeztek, és az élet ettől
lett több, összetettebb és bonyolultabb is.
A kisebb közegellenállás feltétele az áramlás irányába eső közeg részecskéinek a mérete,
alakja, tömege és a kötési kapcsolat, az azonosság a csillagpornak tekinthető részecskék
között. Az utóbbi nemcsak dimenziós azonosságokban rejlik, az élet a kisebb energiaszintű
azonosságok, az információs és az érzelmi azonosságok felé is kiterjeszkedik. A
közegellenállás az egyetértéssel, az azonossággal, az azonos céllal is csökken, amely a
rendszer, élővé szerveződésére utal. A térszerveződés ismeretlen mennyiségű időtartama alatt,
a változás életre kelt, amelynek ma már élő részecskék, élő mezők, csillagok és élő
Univerzum a következménye. Az Univerzum, maga az élet, a változás, maga a közeg, az
Isten, és benne a részecskék, amelyek változása érzelemmel és tartalommal tölti ki. És ha él,
akkor Ö az emlékeinkben és a tudat alattiunkban élő valóságos Isten, akinek a részei vagyunk,
akiből származunk.
A részecskéink mindezt sokkal pontosabban ismerik, a részletek észlelése és ismerete a
felbontásban rejlik. Ha figyelünk a nagyobb felbontásban információt kapó részecskéinkre,
akkor a történésekből többet megérthetünk, esetenként a jövőt, és a múltat jobban
megismerhetjük. A képesség mindig arra tesz fogékonnyá bennünket, amely információval és
tudással a bennünk kollektív tudatot eredményező részecskék rendelkeznek. Ha a többség
korszerű mezőből jött, nagy tudású és fejlett ismerettel rendelkező fénylényecske, akkor a
jövőre és a térszerveződések nagyobb kapcsolódására, nagyobb együttműködő képességre
válunk fogékonyabbá.
Ha egy egyenletesen fejlődő környezetből érkeztek, és a lassú lineáris fejlődésben az
aprólékos precizitást szokták meg, akkor a tudományos kutatás aprólékos ismereteinek a
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felhalmozására, az ismeret morzsáinak az összegyűjtésére válhatnak fogékonyabbá. Mások a
pénz, a tömeg és a hatalom gyűjtésére, vagy valamely dolog, képzelet művészi tudásként
megjelenő megszervezésére. A kevésbé érvényesülők és a lassabban gondolkodók csak
múltabb környezetből, fejletlenebb régiókból származó többségi részecskével
rendelkezhetnek, akik a mi életszféránkban zajló ritmusú változásnál ősibb és lassabban
fejlődő régiókból érkeztek. Ők lassan reagálnak, állandó időzavarban szerveződnek, az
egyensúlyuk, a szimmetriájuk kisebb és a veszélyeztetettségük rendszerint nagyobb. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy egyes esetekben ne ők tegyék lehetővé a jövőt, a túl és az
átéléshez szükséges valamely részlet morzsáját. A tartalékban, a kevésbé aktív mezőkben is
sok tudás van, amely egyes életszférákban és egyes időzónákban, az ismét múltbeli
körülmények közé került szerveződések túlélési és új felvirágozási lehetőséget rejti. A
bolygónk kovalens életét elsöprő nemlineáris esemény a bolygó változását a múltba veti
vissza, amelyben a kényelemhez szokott korszerű részecskék (a városi ficsúrok) nem tudnak
mit kezdeni. Ilyenkor a falusiaké a terep, a helyzetet és a szituációt felismerőké. Ha ők nem
lennének az élet és a változás már kihalt volna. Az élet bankjának kell őket tekinteni, akik a
túléléshez szükséges eredeti részleteket generációkon át átörökítik. Több megbecsülés, és
több elismerés kell e többségi részecskékből szerveződött emberi (állati) változó mezőknek.
Ők az éppen sikeresebben érvényesülők tisztes emberségére, a hatalmat gyakorlók védelmére,
Isten oltalmazására kényszerülnek. Ha az emberi társadalom fejlettebb evolúciója nem képes
ezt védelmet megadni, csak az Isten védelmére számíthatnak, aki a nemlineáris változtatással
a fejtettebbek hegemóniáját elveszi.
Az anyagnak tekintett ionos szerveződés is élő, csak nagyobb tűrőképességű a fehérje alapú
életszerű szerveződéseknél. Az ionos anyag és a kovalens kötésű anyagok szerveződése és
életszerű változása hasonlóan megy végbe. Hogy e változások bonyolultsága mely irányban
nagyobb, arról most ne foglaljunk állást, de lehetséges, hogy az aránytartás egy fordított
arányosságot épít.
A tömegükben nagyobb mezők csak akkor képezhetnek nagyobb bonyolultságot, ha az
egységnyi részecskéik mennyiségének az aránya nagyobb, mint a kisebb tömegbe
szerveződöttekké. Ha nemcsak nagyobb részecskékből állnak, hanem összetettebb, nagyobb
bonyolultságú részecskék képezik a sejtjeiket, amelyek még kisebb, még bonyolultabb,
rendezettebb részecskékből állnak, akkor eljuthatnak egy magas bonyolultságot, nagy tudást
képviselő szintre. Az ilyen szerveződési szintre jutott mezők, szerveződések, a környezeti
események történéseit, sorrendjének és változásának a lehetőségeit nem csak felismerik,
hanem befolyásolni és irányítani is képessé válhatnak. Az istenek lehetősége nem csak a Hit
kérdése, ha a lényegesen több tudás lehetősége felől közelítjük meg az életszerű szerveződés
kérdését. Kétségtelen, hogy a sokkal egyszerűbb, primitívebb szerveződések mellett, a tér sok
nálunk sokkal összetettebben gondolkodni képes szerveződés kialakulását és életszerű
változását is lehetővé tette. Valamely öreg főisten, aki a rangidős térszerveződési felelősnek
tekinthetünk, nagyon bölcsen alkotta meg az Univerzumot, amely valószínűen az Ő összes
részecskéje. A változó mezők határfelületekkel leválasztott energiaszinteket, és az egymás
mellettiek közel hasonló bonyolultságot képviselnek. E rétegek a nagyobb lendülettel jövő,
nagyobb energiaszintet vagy nagyobb bonyolultságot, ismeretet képviselőknek átjárhatóak, de
a túl fejlett, túl nagy tömegű és túl gyorsan változó mezőkbe, rétegekbe bejutó nem elég
korszerű részecskemezők, ha nem tudnak alkalmazkodni hamar felbomlanak. Az ilyen
felbomlás során a részecskéik egy más, talán sikeresebb és korszerűbb összetételben új
lehetőségeket kapnak az újjászerveződésre, egy másik, újabb életszint, változási lehetőség,
szerveződés kialakítására.
A térben lévő részecskék, a nagyobb szerveződés és összetettebb rendezett tudás
felbontásakor, alapvető információs egységekre bomlanak vissza, amelyek a talán
véletlenszerű új mezőbe épülésükkor viszik a meglévő, megmaradt tudásuk. A nagyobb
rendezettségbe épüléshez, a több információ, az összetettebb szerveződéssé alakulásához több
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idő és nagyobb rendezettség kell. Az újonnan keletkező, frissen szerveződő mezők összetett
tudása a részecskék beépülésével, és rendezettségként ismert egymáshoz kapcsolódásával nő.
Ez a kapcsolódás lehet ellenérdekű, amelykor lerontják egymás hatását, tudását, eredőjét, az
ilyen szerveződés kevésbé életképes, lassan fejlődő, amely a környezetben szükséges fejlődés
ütemétől elmaradhat. A kapcsolódás és rendeződés a lehetséges változások
következményeinek a megértési lehetőségét jelenti. A tömegbe szerveződő rendezettség
növekedése, a változás, az átalakulás korai felismerési lehetőségeit biztosítja, amely nagyobb
tudáshoz, a következmény megértéshez, és a nem kívánatos változás megelőzési
lehetőségéhez vezethet. Ha egy frissen szerveződött mezőbe részecskék épülnek be, a mező
tudása a szerint alakul, hogy a beépülő részecskék eddig milyen környezetben éltek, milyen
bonyolultságú, rendezettségű fokra jutottak el. Ha egy csillag külső környezetében lassan
változó, lassan fejlődő, a múltat képviselő övezetében éltek, akkor a tudásuk lehet, hogy
korszerűtlen és alacsony szintű, mert még sok olyan eseményt, történést nem ismernek,
amelyeket a gyorsabban változó környezetbe kerülő, és ezért idő és tudáselőnyre szert tevő
részecsketársaik a fejlődési övezetükben már megismertek.
A csillagtéri térszerkezetek mérete úgy tűnik, hogy szinkronban van a mezők korával és
bonyolultságával, de eltérő az idő telése a maghoz közeli határfelületeken és a külső
régiókban. A részecske és eseménysűrűség eltérése az iker paradoxon megértéséhez vezet,
amelyben érthetővé válik az eltérő ritmusú fejlődés lehetősége. A mezők magjához közelebb,
lényegesen nagyobb az esemény sűrűség, ezért gyorsabb ritmusú a fejlődés, a változás. Ha
egy csillagmező 1 milliárd évnyi ideje alatt, a belsejében (a mező fővárosában) élő részecskék
sokmilliárd eseményt élnek meg, ez nem törvényszerűen igaz a külső peremvidéken (falun)
élő részecskékre, akikkel ugyanez idő alatt csak töredék esemény, változtatás történik. Ez
miatt a fővárosban élők több ismeretre tesznek szert, igaz hamarabb is öregszenek, de a
tudásuk és a tapasztalatuk jobban fejlődik. Ez meghatározó, a csillagszerű térszerkezetekben
szerveződő, változó részecskékre is. Ha fejlett csillagból, nagy tudású intelligens részecskék
épülnek össze, akkor abból nagyobb tudású, több (vagy csak korszerűbb) információval
rendelkező kis mezők fejlődnek ki. Ha ilyen nagyobb tudású részecskemezők épülnek egy új
szerveződésbe, a tudásszintjük, az információs összetételük, (tapasztalatuk) eltérővé válik.
Még az sem állítható egyértelműen, hogy a tudásuk nagyobb lesz, talán csak korszerűbb és
megfelelő körülmények között használhatóbb. A peremvidéken kialakuló körülmények között
ezek sem feltétlen működőképesebbek, mint az ottani átalakulásokat és következményeket, a
vidéki változást ismerők.
Ha viszont, a különböző sebességgel fejlődő, változó eltérő körzeteket egy kívül állóként
szemléljük, megállapítható fejlődésbeli különbséget találhatunk. Míg a városokban, a
központban élők sok ezer problémát és eseményt oldanak meg, addig a vidéken élők ugyanez
időtartam alatt nemcsak másféléket de ezek töredékét, és ezt is sokkal lassabban, több idő
alatt teszik. A lassabb környezetben fejlődők nem ismerik annyira az események időt léptető
kényszerét. Az időegységre jutó változást, a gerjesztést alacsonyabb szinten viselőknek több
idő áll a rendelkezésre az események megértésére, megoldására, lassabban percen a
rendszeridejük, ezért többnyire nyugodtabbak, kevésbé feszítettek, időzavarba ritkábban
kerülnek, egészségesebbek. Mindezek miatt nem mindegy, hogy egy adott impulzussűrűségű
környezetben fejlődő, változó részecskecsoport milyen környezetbe jut. Ha egy gyorsabban
fejlődő mezőben szerveződött részecskecsoport olyan múltbelibb környezetbe kerül,
amelynek a jelenében történő események már megtörténtek vele, ez esetben dejavű érzést
átélve hamar felismerheti a változások tendenciáját, könnyebben kitalálja a fejlődési
következmények lehetőségeit.
Az életszerű fejlődés, hasonlóan megy végig az időben, a lassabban fejlődő és a gyorsabb
régiókban, ezért amely események már megestek a gyorsabban változó belső mezőrészekhez
közelebbi határrétegekben, életszférákban, azok a külsőbb, lassabban fejlődő rétegekben csak
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későbben történnek meg. Ha az eseményeket átélt részecskék a külsőbb, lassabban fejlődő,
múltbeli állapotok szerint változó határrétegekbe kerülnek, abban szelekciós előnybe is
kerülhetnek. Mert az általuk már ismertebb változásokhoz jobban alkalmazkodhatnak. A
csillaggá fejlődés evolúciójában a Nap már fejlett mezőnek tekinthető, amelynél a kisebb
tömegű, a szerveződési szintben és bonyolultságban is elmaradt, fiatalabb Föld lényegesen
fejletlenebb. A Földnél fejlettebb a Jupiter és a részecskéi, valamint az idősebb bolygók. A
Napnál nagyobb és idősebb térszerveződések belsejében sokkal fejlettebb szinten áll a
csillagtéri evolúció, amely miatt e nagy változássűrűségű mezők belsejében fejlődő
részecskék időelőnyben és szerveződési előnyben vannak, korszerűség tekintetében. Az ottani
körülmények a jövő körülményeit jelentik az e bonyolultságot még el nem ért mezők
részecskéinek. Az ott változó mezők már ismerik a bolygó kori állapotokat és szerveződési
variációk lehetőségeit.
A változó mezők összeépülése és bomlása folyamatos. A részecskék áramló mezőkké
összeépülésekor lényeges, hogy a környezetben milyen téresemények történnek, és milyen
környezetből és ismerettel érkeznek azok a kicsi részecskék, amelyek pl. egy fejlődő emberi
mezőbe, magzatba beépülnek. Egy emberi mező korai fejlődési életszakasza, a
legdinamikusabb szerveződési növekedése a magzati időszak alatt a méhben történik. Ha ez
abban az időben zajlik, amikor a térségben sok a korszerűbb, tudással, ismerettel rendelkező
részecske, Pl, napkitörés történik, akkor az ilyenkor összeépülő mezők tudásában és későbbi
változásában, alkalmazkodásában nagyobb szerepet kap a magzati fejlődés közben történt
esemény. Ha a környezeti (domináns) téreseményekben szabaddá vált és az új szerveződésbe
beépülő részecskék áthozott információs tudása többségbe és dominanciába kerül, a mezőben
összegződő kollektív tudásban ez az ismeret karakteresként érvényesül. Ha ilyenkor a
gyorsabban fejlődő környezetből, a Napból származók kerülnek túlsúlyban beépülésre, akkor
a mező korszerűbb intelligens részecskéi révén fogékonyabbá és hatékonyabbá válik az
újításokra, az adott térségben, határrétegben még ismeretlen, de a részecskéi által már ismert
megoldásokra és új összefüggések, a várható jövő megértésére.
Az ilyen összetettebb mező, újítóvá, feltalálóvá válik, amelyiknek olyan ötletei, emlékképei
alakulnak ki, amelyeket egyes részecskéi már ismernek, átéltek, és ha kellően figyel a belső
jelzéseikre, a változásokat jobban megérti, azokhoz jobban tud alkalmazkodni.
Ha a mezők fejlődése pont egy energiahiányos időszakban volt a legintenzívebb, januárban
vagy februárban a tél közepén, akkor a beépülő részecskék arányában a Napból származó
fejlettebbek kisebbségekben maradhatnak, a távoli és hidegebb környezetből érkezők, a
múltbeli körülményekből származók válhatnak dominánssá. Az ilyen októberben,
novemberben Pl. a skorpió jegyében született emberek, állandóan energiahiányosak, önzők,
törtetők és szélsőségesek, akik mindenkor változásokra, energiára és szeretetre vágyók.
Tehát az élőmezők tudása és információs készlete, ismerete rendszerint a szerint alakul, hogy
a fejlődési körzet, régió, életszféra vagy az éppen összeépülő magzati szerveződés, milyen
tudással, ismerettel rendelkező és honnan származó részecskékből épül össze. Tehát az apai és
anyai áramlási minta mellett domináns a környezet állapota és az is, hogy éppen milyen
tulajdonságú részecskékkel telített. A mezők DNS-ben összeépülő bázisok,
részecskecsomagok az egész Univerzumból származhatnak, de nem mindegy, hogy milyen a
pillanatnyi fejlődési körzetben az egymáshoz viszonyított arányuk, összetételük. A mezőkbe
beépülő intelligens részecskéknek információja van a tér és időutazásról, a Világegyetemben
történésekről, és a történéseken belül a helyszíni energiaszintek változásának tekinthető
tendenciák, alakulásáról. Az éppen összeépülő szerveződésben a csillagvilág különböző
részecskéi vehetnek részt, amelyekből egyesek éppen haragban, harcban, együttműködési
zavarban állhatnak, amelyek néha a szervezetben is képtelenek egymással együttműködni. Az
ilyen pillanatban fogamzott, fejlődő mezők, akár állatok akár emberek, hasonló
ellentmondásos viselkedést mutatnak. Máskor olyan téresemények történhetnek, Pl.
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napkitörés, szupernóva robbanás, amelykor egy a fejlődésben nagyon előrehaladott állapotú, a
fejlett mezők központjaiból származó intelligens fénylények többségbe kerülhetnek, és egy
életre szólóan hatalmas energiával tölthetik fel a fejlődő emberi mezőt. Az ilyen az
eseménykor fejlődő, azt követő hónapokban született emberek, mindig adakozóak, nyíltak és
könnyelműek, az energiával és a szeretettel nem takarékoskodók. Az ilyen emberekben,
mezőkben a fejlett környezetből származó részecskék aránya magasabb, amellyel eltérő
tudásszintet, eltérő korszerűséget képviselhetnek. Ők a társadalmilag jobban együttműködők,
a másokat is szeretők, támogatók és állandóan jót akarók, de éppen e tulajdonságok miatt
rendszerint a balekok is. Az ilyen emberek csak igen ritkán gazdagodnak meg, a pénznek
számukra nincs kellő értéke, az értékrendjük más, mint a kíváncsi és csapodár ikreké, vagy az
esemény-sóvár és állandó szeretetéhségű skorpióké.
Nostradamus, Leonardó, Moetrius, és a jövőt jobban ismerő részecskékkel rendelkezők, az
állandóan újítók és feltalálók magzati fejlődése rendszerint egy jelentős téresemény idején,
vagy abból a térségünket elérő fejlettebb részecskék Bolygónkon áthaladó hullámakor történt.
A most a Naprendszer által keresztezett foton-öv nagyon sok korszerű, sok mezőt megjárt
összetett részecskét tartalmaz, amelynek magas fokú a jövőbeli tudása és a szimmetriája. Az
ilyenkor a többségben beépülő intelligens részecskék több korszerűbb ismeretet, tudást, és a
jelen életszférában csak a jövőben megtörténő események részleteiről hoztak töredék
információt. Ha ezek az élőmezőben a rendezettség növekedésével a részletek rendjének
megfelelően megértett esemény-következmény rendben újra összekapcsolódnak, az adott
időzónában jó ötletként, újszerű összefüggésként kerülnek a felszínre. A művészek által meg
és átélt tudat alatti élmények, az ihlet ezeknek az intelligens részecskéknek az üzenete. A
nagyobb érzékenységgel rendelkezők megtanulták, és képessé váltak ezeket az üzeneteket a
ma emberének lefordítani. Az adott korban élők, ilyen ismerettel, alappal nem rendelkezők
többnyire nem értik meg őket. Az általuk állítottakat az ilyen ismerettel nem rendelkezőknek
még nincs mihez kapcsolni, a rendezettséghez hiányzik az ismeretet összefüggésbe kapcsoló
részecskéik. A kor átlagánál sokkal többet és korszerűbbet tudókból régen boszorkányok és
üldözöttek váltak, akik gyakran az inkvizíció máglyáján végezték.
Ez az inkvizítori gondolkodás mai is megvan. A másképpen gondolkodók kirekesztése,
elítélése lényegesen nem csökkent. Még a tudományosan elismert gondolkodói körökben is
dívik a kirekesztés, a máglyára küldés. Gondoljunk csak Kapica, - Megáll a józan ész, - című
(a Fizikai Szemlét olvasók által ismert) cikkére. Moetriusnak nyilvános válaszra érdemes
közlendője van erre.
Az eltérő környezetből származó, és eltérő információs tudást, korszerűséget, fejlettséget hozó
részecskéknek a szerveződésünkre és környezetváltozásunkra kifejtett hatásairól több szó esik
az Ötödik dimenzió című könyvben, amely az Aspektus könyvsorozat 5. könyve. Akit érdekel
a téma, és aki az így megértett hatáskövetkezmény már régóta bizonyítani akaró asztrológia
tudományának az elismerését nem tekinti eretnekségnek, annak érdemes elolvasni.
Moetrius előtt nem kétséges, hogy a 2003-as őszi napkitöréskor fogant, fejlődött magzatokból
sok lesz a feltaláló, a nagyobb és korszerűbb tudású, a jövőt sokkal jobban megértő emberke.
Ezek az emberkék és az utána született társaik egy új nemzedéket képviselnek, akik a
közösségi szellemet és az együttműködést magasabb szinten értik, művelik, és a világ
fejlődési lehetőségét ezzel jelentősen megnövelik. Ezt nemcsak a napkitörés intelligens
részecskéi segítik, hanem a foton-övbe bemerülésünk miatt valószínűen az emberi
gondolkodásban általános fejlődés várható. A következő nemzedékek gondolkodása –
Moetrius reményei szerint - korszerűbbé, nemesebbé, és együttműködő-képessebbé válhat,
legalábbis a beépülő részecskéik ez irányba fogják fejleszteni őket.
A mezőnk és az embertömeg is nő, a változás ritmusa sűrűsödik, a feszültség halmozódik.
Ennyien csak akkor fogunk elférni, ha a szimmetria, a bolygónk és emberek toleranciája, az
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együttműködés harmóniája nő. A nagyobb szimmetria nagyobb megértést eredményez, több
toleranciát, nagyobb tűrőképességet és békességet. Az elnyomás, már államilag
intézményesített, a feszültség eloszlatása nem elég sikeres, tőketerror uralja a világot. A
globalizáció egy hasznos folyamat lehetne, ha nem a piac, hanem a termékek és a
javadalmazások újraelosztását tűzné ki a zászlajára, amelyből befolyó változtató képesség
jelentősebb részét, a változáscsökkent területek mezőinek az élénkítésére továbbítaná.
A másság, a kialakult élő szerveződés része, az élet alapvető alkotói közé tartozik. A
fejletlenség és a fejlettség állandóan keveredik, de sohasem kerülhet homogén egyenlőségbe.
Működésképtelenné válik az a rendszer, amelyik a keveredés helyett az azonos rétegben élők
tartós elkülönülést segíti.
A tér és a mezők fejlődnek. Miként a környezeti mezők és csillagok részecskéi is egyre több
tudásra tesznek szert. A környezetükben fejlődő, a még az információs részecskéket
fogyasztónak számító bolygónyi mezőkbe beépülő részecskék, által hozott, folyton
korszerűsödő információval a világunk is állandóan fejlődik. A fejlődési szintek, az
életszakaszok, a nemlineáris események után következő lineáris időszakok mindig nagyobb
tudáshoz, nagyobb rendezettséghez vezetnek. A rendezettség növekedése a tér és a
változássűrűség növekedése ellenére képes a sűrűsödő tömegben a szimmetriát és a
fejlődéshez szükséges arányokat megtartani. Ha egy mező, tudása, esemény feldolgozó
képessége elmarad a szükségestől, elszigetelődik, és a nemlineáris eseményekkor felgyorsuló
változásokat nem lesz képes követni. Az ilyen mező korszerűtlenné válik, időzavarba kerül és
felbomlik. Az Univerzum így korszerűsödik. A megújulás, a fejlődés része, az eltérő
régiókban és ezért eltérő korszerűségben álló mezők állandó evolúcióhoz vezető
keveredésnek, és fejlődésének. Nagy ritkán igen kedvezőtlen összetételek is kialakulnak,
amelyekből fejlődő emberek könnyen bűnözőkké, agresszorokká és elnyomókká válhatnak. A
másik véglet is nyitott lehetőség. Időnként sokkal korszerűbb részecskék összetételéből álló,
intelligensebb mezők, összetett és együttműködésre képes, a változást harmóniába hozó
emberek fejlődhetnek ki. Az ilyen szerencsés összetételű intelligens részecskék sikeres
szerveződéseiből elismert művészek, újítók, néha nagy államférfiak, bölcsebb, a nemzetek
összefogására is képesebb emberek fejlődhetnek ki. Az embereket a nagy válságból kivezető
útmutatók, ilyen nagyobb szimmetriában álló emberekből alakulnak ki. Ők példát mutató
államfővé, vagy/és prófétákká válhatnak. Gandhi, Mózes, Jézus, Buddha, magas
szimmetriában álló harmóniát teremtő magas intelligenciával, fejlett részecskékkel rendelkező
emberekként születtek közöttünk, akiket a környezetben észlelt díszharmónia tett, az
elnyomás, a válság, az igazságtalan egyenlőtlen elosztás ellen fellépő szervezőkké. Az ilyen
emberek részecskéiknek a fejlettsége és együttműködési készsége sokkal magasabb. A
zseniként ismert tehetség, és képesség csak a felszín, amely kötelezettséget ró a ,,szerencsés,,
kiválasztottra.
Az eltérő ismeret, nagyobb lépésekben gondolkodás más eredményre jutó rendezési
lehetősége csak akkor kap ilyen elismerést, ha képes legyőzni a hagyományos, de
korszerűtlenné váló tudás akadályait. Ehhez összetett nagy alkotás kell, amely a világ
elmaradt fejlődését előre viszi, korszerűsíti. A nagyobb tudás és közszeretet koncentrálódhat a
még ritkábban előbukkanó szentekben és a megváltókban. Az ilyen emberi szerveződésben
sikeresen összeépült intelligens részecskék hatalmas együttműködési készségről tesznek
tanúságot, amelyek a saját szerveződés épségét és együttműködését is képesek kockára tenni a
környezet és az emberiség javulásáért, a nagyobb együttműködési harmóniáért.
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Az ionos és a kovalens kötésű életet összekötő kapocs, a klatrinkristály, mint a
vegyes térszerveződési lehetőség mintája.
A tudomány, régóta hiányolja az élet egyértelműen bizonyítható kezdetét, amely a fehérje
alapú, kovalens szerveződést és az ezt megelőző lehetőségeket összeköti.
A Darwin által ismerté vált töretlen evolúció bizonyítása, néhány nagyobb nemlineáris
eseményben elveszett üledékréteg hiánya miatt nem engedi átlátatni azt a fejlődési sávot,
amelyben az ionos életszerveződés kovalens átalakulása megtörtént. Ez az idősáv azonban
csak a Földi evolúcióban kieső, más térségekben a fejlődés akár folyamatos, egyidejű is lehet.
A csillagközi térségek távoli Ort övezeteiben a kisebb sűrűségű anyag fejlődése ma is
töretlen, éles átmenetek nélkül, amely az anyag sűrűségére is jellemző tulajdonságok széles
palettáját nyújtja az élővilágnak. A csillagszéli térségek kombinációi valószínűen felülmúlják
az általunk ismert lehetőségeket, de ezek némelyike csak nagyon rövid ideig stabil, csak
könnyen felbomló eleségnek tekinthető. Az általunk ismert atomi szint alatt is fejlődnek
mezők, szerveződések, amelyek némelyik változata nagyon stabillá, sikeresen
reprodukálhatóvá válhatott. Moetrius anyagszerveződési ábrája megmutatja az atomi
energiaszinten a hiányhelyeket, de nem tárja fel a kisebb energiaszintek valószínűen analóg
szerveződési lehetőségeit. A nagyobb energiaszinteken, a fehérjék látszólag bonyolultabb
szerveződési variációkat már jobban ismerjük. A térállapot-változás ilyen energiaszintjén már
az általunk mérhető változásokat is észlelhetjük. A bizonytalanság, a mérési lehetőségünk
határán, és az alatti energiaszinteken a legnagyobb, amelyet ráadásul még a történelmi
üledékekből sem tudunk reprodukálni. Mély gödrökben, a tengerek mélyén maradhattak olyan
üledékrétegek, amelynek a nyomait egyszer majd megleljük, de addig a feltételezett és a
bemutatott összekötő kapcsokat kell elismernünk. A következő ábrán egy olyan
térszerveződési szintet és bonyolultságot mutatunk be, amely az összekötő kapcsot jelentheti,
a korai evolúciót eltörlő makroevolúciót megelőző szerveződési lehetőségek
folyamatosságának a bizonyításával.
Az anyagszerveződési térkép bemutatásának a mellékletét képező sűrűségi összefüggés,
sejteti, hogy az anyagsűrűségek és a szerveződési lehetőségek között kapcsolat van. A
kovalens kötésű, az elektron megosztású szerveződési lehetőség csak a mezőfelszínek
közelében ad olyan kisebb sűrűségű, változóképesebb szerkezetet, amelyben az életszerű
változás könnyed variációi könnyűszerrel kialakulhatnak, de már elég nagy a sűrűség ahhoz,
hogy a változás (idő)csapdába ejtett lehetőségei időben tartósabban megmaradhassanak. Az
Ort övezetekben valószínűen sokkal több ilyen mező fejlődik, de a körülmények ott
hidegebben és mások. A többrétegű, de félig egybenyomódott, félig egybe préselődött
áramlási mezők, buborékok olyan átmeneteket képeznek a periódusos rendszerben, amelynél
a mező összeépülése úgy jön létre, hogy a külső buborékot képező, lazább és kisebb sűrűségű
atomi rendszerbe, a jövevény buborékok körül keringő alacsonyabb energiaszintű
elektronszerű felhők már részben egymásba épülnek, de még nem jutnak be teljesen a mező
nagyobb sűrűségű belsejébe. Ez növeli a térbeli aszimmetriát, és a töltöttebbé válást és ezzel
nagyobb mezőbe épülési lehetőséget eredményez. A bonyolultabb és sok tulajdonsággal
rendelkező összetett mezők kialakulásának az alapfeltétele, az egyensúlytól, a teljes
szimmetriától való eltérés, egy még elfogadható méretű másság, egy kicsi aszimmetria.
Az ilyen hiány fenntartja a vágyat a nagyobb szimmetriába épülésre, és több hajlandóságot
mutat a szimmetriahiányt megszűntető irányban forgó, töltött részecskékkel összeépülésre.
Mivel ez sohasem sikerül teljesen, ezért a tömeg egyre nő, de valamelyik irányban mindig
aszimmetrikus marad. Ha az új buborék bejut a mező buborékrendszerének a belsejébe, a
szimmetria helyreáll, a szerveződés, mint térszerkezet stabillá válik. Az ilyen anyagmezők
mindig a domináns mezőktől egyenlő hatótávolságú librációs pontokon fejlődnek ki, amely
inkább hatásegyenlőségnek, lokális szimmetriának tekinthető. A szimmetriának azonban
vannak fokozatai. A vonalszimmetriánál nagyobb a síkszimmetria, annál nagyobb a
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tengelyszimmetria. Még nagyobb, még stabilabb szerkezetet eredményez a pont vagy
gömbszimmetria, amely a térszimmetria legmagasabb formájának tekinthető. Van azonban
ezeknél is magasabb szimmetria, téregyenlőség, amelykor a szubjektív dimenziókban
megjelenő erők, az alacsonyabb szintű információs energiája is egyensúlyba kerül. A
háromdimenziós térszimmetriát kiegészítheti az idő és a változás szimmetria, de az
időtényező, az idő-dilatáció és eltolódás az életfolyamat alapvető aszimmetriája. Talán csak a
neutronkristályban nagyobb az időszimmetria, de mivel változékony, még ez sem a
legnagyobb egyenlőség.

70. ábra: A Klatrinkristály:
Az ionos konyhasó, a nátriumklorid és a gyémánt stabil szerkezetét
kialakító ionos térszerkezeti rendet és a kialakulás szabályait már
ismerjük, amelyben az ionok váltakozva épülnek össze. Az
anyagszerkezeti leírásokban, főleg a Sindely László és Dávid
szerzőpáros által leírt térszerkezeti rend, meghatározza a mező
térszerkezeti állandóságát és a változékonyságát is. Nem nagyon
ismert azonban, az, az ionos kötési rend, amely a sűrűségi és a kötési
határt képviseli, amely az ionos és a kovalens kötésű
térszerveződéseket egy vegyes összetételű mezőbe építi.
Mikrotestek, Endoszimbioták és a Golgi készülékek, a korai evolúció szimbiotái:
A hidrogenoszómák egy szerveződési szint alsó határait képviselik. Az atomi hidrogént egy
buboréknak tekinthetjük, amelybe bejutó kisebb energiaszintű buborékok, neutronok egyre
eltérőbb és nagyobb energiaszintű bonyolultságot eredményeznek. A hidrogenoszómánál
egyszerűbb szerveződések szimpla membránban vannak, azaz csak egy buborék határrétegén
belül. A Hidrogenoszóma azonban már dupla sejtmembránnal rendelkezik, tehát mező a
mezőben, buborék, a buborékban. A kisebb energiaszintű és fejlettségű mikrotestek gyakran
csupaszok, és alacsonyabb szerveződési szintet képviselnek. A glikoszómák, például nem
tartoznak sem az állati, sem a növényi peroxiszómák közé, biokémiailag teljesen eltérőek,
valószínűen még csak nem is rokonok. Az élet alapjai, című könyv, sejtevolúcióval
foglalkozó szakaszaiban a szerzők, a peroxiszómák anyagcseretípusait a legősibb, primitív
bakteriális formának tulajdonítják. (A témában több ismeretre vágyóknak javasolható a teljes
könyv megismerése, de legalább a mikro-testek evolúciós eredete és szerepe című szakasz).
Evolúciós szempontból, a glikolitikus lánc a legősibb enzimrendszer, amelynek a kifejlődése
a fotoszintézis előtti időszakra nyúlik vissza. Az oxigénhiányos légkörben ez a szerveződés
már megélhetett, és egyik másik anaerob változata már oxigént is termelt. A protonokat
molekuláris hidrogénné redukáló hirogenoszóma a korai anaerob időszakban fejlődött ki. Az
ősi peroxidszóma, egy közös ősként oxidatív részecske lehetett, a később kifejlődött
mitokondriumokhoz hasonló funkciójú vetélytárs. Hidrogén-peroxidot termelt és bontott,
amely képességet hasznosítani tudta az anyagcserében a szabad többletelektronok
áthelyezésével.
A sejtekben anyagcsere szállításában résztvevő tüskés vezikulák, olyan a 70. ábrán bemutatott
klatrin bevonattal rendelkeznek, amelyek a háromkarú, izolált triszkelion, laboratóriumi
körülmények között spontán tömörödő, nem szerves, azaz nem kovalens kötésű
szerveződésbe (kosárba) vázba fonódnak. A kosár egy kémiailag homogén anyag, egyetlen
fehérjefajta alkotja, öt és hatszögek hálózatát létrehozva. Valójában még két további
polipeptid is részt vesz a kosár fonásában, amely a kosár könnyű láncainak az összekötő
szálait képezi. Ez a kosár hivatalosan nem tartozik a sejtváz elemek közé, de a valóságban
mégis így funkcionál, sejtváz-alkotó fehérjének tekinthető. Ez a váz az összekötő kapcsok
egyike a kovalens és az ionos szerveződési lehetőségek között.
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A sejtszerkezet felépülését bemutató részlet azért került e fejezetbe, mert szemléltetni kívánta
az író, hogy a fehérje alapú kovalens szerveződés miképpen használja fel a korábbi még nem
kovalens változatok megoldásait. Az ötszögekből és hatszögekből álló váz a triszkelion
hármas szimmetriába rendeződött változatai, amelyekre a konyhasóhoz hasonlóan váltakozva
ionok kapcsolódnak. Az élet kétségtelenül felhasználta a kisebb energiaszintű szerveződések
kapcsolódási megoldásait, a nagyobb bonyolultságú láncok, sejtek felépítésére. Az ennél is
kisebb energiaszinteken, már a sejtmembrán nélküli, csupasznak képzelt szerveződési szint
áll, amelyben nagyságrendekkel kisebb méretű buborékok képeznek egymáshoz kapcsolódó
változó láncot. A sejtekbe diffundálódott szerkezetek, a nemlineáris eseményekkor
préselődtek egybe, a mitokondiumban és a Golgi készülékben is. A kisebb és szűkebb térbe
kényszerült buborékok összepréselődtek, membránszerű alakzatot vettek fel, amely sejtszerű
szerkezetekké lapult. Ha figyelmesen visszakeressük, a 66. ábrán már bemutatott sejtett, mint
idegen csillagokból származó, különböző fejlettségű kis mezők, összetett térbe került
szimbiota kapcsolatba szerveződő együtteseit, észlelhetjük, hogy kis lapult buborékszerű
részecskékből tevődnek össze. Némely buborék egészen lapos labirintus jellegű útvesztő
szerkezetbe rendeződött, amely a hatástovábbadódást, az információs energia időbeli késését
sikeresebben oldotta meg. Az anyag felépüléséhez az energia, mint hatás továbbításának a
késleltetése szükséges. Minden olyan szerkezet egymásba épülése, amelyben az
energiaáramlás egyenletesen eloszlódva lelassulódhatott, az energia megmaradással az
energia átmeneti konzerválódását, a mezőbe épülését segítette. Hogy ez nem élettelen
szerkezet, azt a szimmetria közeli állapot, és a folyamatos anyagcsere megmaradása
bizonyítja. Az energia átjárja e szerkezeteket, csak időkésedelemre tesz szert. Egy emberi
mezőben átlagosan 70 kg. tömegű energia szenved terjedési késedelmet. Ez a felhalmozódás
az életünk elején történik, majd stagnálva kitart az életünk leépülő végéig. A bennünk is
fogságba ejtett változás azonban csak kölcsön, az élet egy ajándék, és a kölcsönt egyszer
törleszteni kell.
A mezőnkben felhalmozott változás, lendülete és változtató képessége elosztódik, amelytől az
anyagcseréjével keletkező információs energia a nagyon apró kis részecskék által felépített
elterelésekkel minden részecskéhez eljut. A sok, sok neutrális hártyával, membránnal
kialakított labirintusokban, az áthaladó információs energia eltévelyeg, eltérül,
elbámészkodik, mint Áron a városban, amelytől időkésedelmet szenved.

21. fejezet:

A Makro és mikrokozmosz elkülönülése, a kinn és benn kérdése:
Az 5. dimenzió könyv főtémája a megértett időutazás lehetősége, az idő teljes relativitása. Az
Einstein által felállított relativitási elmélet óta elismerjük a dolgok relatív lehetőségét, a
szubjektivitás törvényszerűségeit. A szemlélő nem lehet egyszerre ott mindenhol, elől és
hátul, kinn és benn, régen és a jövőben. A dolgok nem láthatók egyszerre kicsiben és nagyban
is, és csak a felbontás kérdése a szemlélési eredmény következménye. Bármely esemény,
felületes vagy nagyobb felbontású szemlélése más következetésekre vezethet, a részletek
fellebbenthetik az eltérésekről a valóság fátylait. A részleteket sem bonthatjuk a
végtelenségig, mert beavatkozunk a folyamatokba, ezért az objektivitásnak a korlátaiba
ütközünk. Marad a szubjektív valóság, a részben látott és ismert, a részben tapasztalt és
kikövetkeztetett valóság. Ez a szemlélő tudásának is függvénye, úgyhogy kicsi az esély, hogy
két dolgot egyszerre és azonos felbontásban szemlélő kutató, pontosan azonos
következtetésekre jusson. A következtetések mindenképpen a személyenként eltérő szubjektív
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ismeretekre vezetnek. Az egydimenziós pontot és a kétdimenziós síkszerkezeteket még
hasonlóan látjuk, de egy kicsit ez is az ismeret kérdése. A kétdimenziós síkra rajzolt jeleket
vagy betűket már nem egyformán észleljük, nem egyforma értelmet, következtetést vonunk le
belőle. Ha nem átlátható, de tökrözőképes háromdimenziós szerkezeteket nézünk, már csak a
felénk néző, a róla visszaverődő információkat észleljük. Ennek a szubjektivitása már
törvényszerű. Egyszerre nem látjuk az egész felületet, és nem látjuk belül a szerkezetet, ezért
a változásait és az időben történő átalakulásainak a részleteit sem tudjuk követni.
Törvényszerű, hogy a dolgot más oldalról, más aspektusból szemlélő nemcsak mást lásson,
hanem a személyes ismeretei miatt még azonos dolgokról is eltérő következtetésekre
juthasson. Hasonló dolog a kinn és benn kérdése. Ha kint vagyok, és a bentről kifelé haladó
dolog, esemény, energiát, információt szállító részecske felém jön, van esély, hogy változtatni
fog a testemen vagy a környezetemen, a későbbi állapotomon, a jövőmön. Ha benn vagyok,
akkor az ilyen részecske távolodik tőlem, a múltamat képviseli, amely valamely időben
korábban megtörtént változás esemény következménye. A tőlünk távolodó esemény, hatás
vagy részecske elszáll a múlt felé, amelynek a következménye csak véletlenszerűen hat vissza
a jövőmre. Ennek az, az oka, hogy a tőlünk, vagy az eseményhelyről távolodó hatást szállító,
közvetítő részecskék széttartanak, amely miatt a változatlan (direkt) összegződésükre nincs
lehetőség. Más a helyzet a jövőnket és a későbbi eseményeket megváltoztató olyan
részecskékkel, hatásokkal, amelyek felénk jönnek. Érdemes visszalapozni a könyv elején
bemutatott impulzusábrát. A felénk jövő részecskék energiája és hatása folyamatosan
összegződik, ez (és az ellenerő hiánya) okozza a gravitációs nehézségi erőt. Ebből az a
következtetés vonható le, hogy a relatív lehetőségekben fontos hogy az események merre
tartanak, erősödnek vagy gyengülnek, felénk tartanak vagy tőlünk távoznak el. Tehát fontos a
tér szereplői és szemlélői részére, hogy egy neutrális határvonaltól, a jelentől amelyben
vannak, a hatás milyen irányultságú. Feléjük tart e és erősödni fog, vagy elhaló távolodó
gyengülő.
Ha a mezők, és a térszerkezetek határrétegeit, ekvipotenciális határfelületeit, rétegeit
elválasztó neutrális részecskékből álló héjszerkezeteket a jelen idősíkjának, felületének téridő
görbületének tekintjük, akkor az események attól függően okoznak változást, erősödnek vagy
gyengülnek, hogy e felület mely oldalán tartózkodunk. Ha bent vagyunk egy mezőben, és az
események felénk jövet egyre erősödnek, ha hozzánk elérnek nagy eséllyel meg fogják
változtatni a jövőnket. Ha viszont távolodnak tőlünk, akkor már a múltat képviselik, a már a
környezetünkben megtörtént változás gyengülő hírnökei. Ha a jelen felszínének tekintett
valamely határrétegen kívül állunk, akkor a határréteg túloldaláról a mező felől jövő
események csak időben később, csak a jövőben fognak hatni ránk. A tapasztalásunk azonban
az, hogy egy mező felszínén élünk, annak valamelyik, általunk bioszféra néven ismert
határrétegében. Nézzük meg, hogy milyen események és milyen valószínűséggel történhetnek
körülöttünk, amelyeknek lényeges kihatása lehet a jelenünkre, vagy a jövőnkre.
Ha a környezeti eseményekben történt változások impulzusában felszabaduló részecskékre
figyelünk, akkor a felénk jövők meg fogják változtatni az állapotunkat, ezért módosítják a
jelenünket, fejlesztik a jövőnket. Elvileg mindegy, hogy az alsóbb határrétegek felől, vagy az
űrből érkeznek, a lényeg hogy felénk jönnek, felénk hatnak. A kint és bent úgy is
értelmezhető, hogy az időben később következő esemény felém jön e vagy sem, bennem okoz
e változást, vagy nem. Ha valamely hatásváltozás következményei felém hatnak, pl. felszalad
a járdára egy autó, és felém, a mezőm (belseje) felé jön, az változtathat a jövőmön. Ha valami
már megváltoztatta a szerveződésemet, átment rajtam, vagy az esemény és az autó már
elkerült, már távolodik tőlem, tehát már közvetlenül nem befolyásolhatja a jövőmet, az már
csak a múltat képviseli. Az, amit látunk egymásból, az a jelen felszíne, az éppen történő
állapotváltozás. A múlt felszíne más volt, a fiatalság és az ifjúság felszíne. A feszes bőr, a telt
idomok, az energiával és vágyakkal telítettebb állapot.
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Ami a későbbi felszínt illeti, az a kifelé és a befelé szálló részecskék alakító-képességétől is
függ. A kifelé a múlt felé elszálló események, betegségek nyomait, később az öregedés
ráncait rajzolják a jelen felszínére, így rakódik a múlt a jelenre. A mezőnktől kifelé, elfelé
tartó múlt és a befelé tartó jövő a jelen felszínén ütközik és fejti ki a hatását. Ha bentről kifelé
tart, akkor a múlt felé, hat az esemény hatásváltoztató következménye, amely bár egyszer
képes a jelen felszínén változtatni, az folyamatosan gyengül, közvetlenül és változatlanul nem
tud visszahatni. Ha a hatás felénk jön, akkor változtatási lehetősége van a jelenünk felszínén,
amelyet formálva nemcsak a jelenben hat, hanem a belsőnkben időveszteséget szenvedve
később is változtathat az állapotunkon. A felénk, azaz egy (belső) pont felé ható események
mindenkor összegződhetnek, folyamatosan erősödhetnek. Lehet, hogy az észlelésükkor még
kicsi volt az energiájuk, a változtató képességük, de ha elég ideje van erősödni, a hozzánk
éréskor sokkal nagyobb változtatást végezhet.
Az élő anyagi mezőket elérő változtató és kölcsönhatóképes részecskék energiája az anyag
időkésedelmet okozó részecskeútvesztőibe kényszerül, és átmeneti időre késedelembe kerül,
elraktározódik. A mezőnk belsejében történő haladás közben sok helyen változtatást végez, a
jelenünkből formálja a jövőnket. Csak idő kérdése, hogy mikor, és milyen módosításokat visz
végbe. Gondoljuk át, a táplálékkal felvett anyag, vagy az információs anyag útját. Mindkettő
áthalad egy feldolgozó rendszeren, amelyeken kölcsönhatási sorozatot, változási sorozatot
kelt, és időkéséssel, néhány nap alatt elhagyja a szervezetünket. Ha méreg vagy nehéz fém
volt, amelyet nehezebb a szervezetnek felbontani, tovább időzik bennünk, súlyosabb
következményekkel jár. A mérgezés következményeit ismerjük. Ha információs, szellemi
táplálék, vagy a szellemet fertőző méreg, akkor kisebb a befogadott részecskék energiaszintje,
de mélyebb és ezzel nagyobb idő múlva jelentkezik a következménye. Tehát a nagyobb
energiájú hatások általában a külsőnkre, a kijjebb lévő határfelületeinkre és ezzel a jelen
felszínére hatnak, de a kisebb méretű és energiaszintű hatások, mélyen bejutnak a
szerveződésünkbe, és a mélyben a jövőnket alakítják. A hatásokat különböző energiaszintű és
méretű részecskék képviselik. A kisebbeknek sokkal nagyobb a lendülete, a behatoló
képessége ezért sokkal mélyebbre hatolhat a szervezetünkbe. Bár a szervezet minden élő
rendszernél az impulzusokban kirepített részecskékből felépített auraszerű határfelületekkel
van védve, a védő részecskék között időrések átjárhatók. A kisebb méretű és nagyon nagy
sebességű részecskék (neutrinók) egy része, változtatás nélkül áthatolhat rajtunk, de ennél
érdekesebb most az elakadó, és az elakadásból fakadó, kölcsönhatás következménye. A
kölcsönhatás keletkezéséhez legalább két alapfeltétel kell. Az egyik a mező felé haladó
valamilyen energiaszintű részecske, és az, hogy e részecske vagy annak alrészecskéi és a mi
szerveződésünket alkotó részecskék, a körülöttünk lévő térben a jelenünk felszínén időben és
a térben jelentős számban találkozzanak. Ez frekvencia azonosságkor és a harmonikus
ritmusokon lehetséges. Ha a jelenünk felszínén kívül akadnak el a támadó részecskék, a
szervezetünkből kiáramló ekvipotenciális felületeken, akkor nem okoznak észrevehető
változást, csak az auránk egy kicsit meggyengül. Ha elérik a jelen felszínét, és azon
változtatnak, ez befolyásol bennünket, megváltoztathatja a jelenünket és a jövőnket. A hatás
energiaszintjétől és behatolási mélységétől függően a változtatás lehet ideiglenes, vagy tartós
és végleges. Ha ez egy elütő autó valamely alkatrésze, megsebzi a szervezetünket, az
maradandó lehet, de nemcsak a fizikai külsőnket azonnal megváltoztató hatások
érvényesülnek. A mélyebben a tudatunkba berepülő, beépülő részecskék, félelmet ültethetnek
el, amelytől a felénk jövő autó észlelésekor évek múlva is összerándul a szerveződésünk.
Nézzük meg a jelen alakítását a nagyobb mezők és nagyobb időtartamú szerveződések
aspektusából.
A tér és az idő akár véges, akár nem a mi arányainkhoz képest szinte végtelen. Ha a távoli
térben egy nagy erejű változás, pl. egy szupernóva robbanás történik, akkor a tér minden
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irányába gyors és lassú részecskék tömkelege indul el. Az energiaterjedés már leírt lényege,
hogy a kisebb tömegű és kisebb keresztmetszetű részecskék nagyobb sebességre
gyorsulhatnak, és mert kisebb a fékező közegellenállás, ezért kevésbé fékeződnek. Az ilyen
azonos eseményekből kirepülő kisebb nagyobb részecskék ezért eltérő sebességgel hagyják el
a helyszínt, és a hatótávolságtól függően évtizednyi, évszázadnyi vagy akár évezredet
eredményező időkülönbséggel érhetnek a későbbi hatásváltoztatás színhelyére. Míg a
nagyobb aszteroida méretű mezők a viszonylag lomha, párszáz km/sec sebességre lassulnak,
addig a kevésbé fékeződő, sokkal gyorsabb részecskék már évezredekkel előbb a későbbi
kölcsönhatás helyszínére érhetnek. Az ilyen kicsi energiájú részecskék kölcsönhatását, a csak
nagyobb energiaszintet észlelő szerveződések többsége nem észleli, de az alacsonyabb
energiaszinten változó kisebb részecskéknek valamely szintje mindig veszi a
hatásinformációt. Ha a szerveződés eléggé figyel a részecskéi jelzéseire, idejében értesülhet,
megérezheti olyan későbbi események előre vetített lehetőségeit, amelyek a későbbi
időszakban komolyabban veszélyeztetik. Ez a lehetőség a tudat energiaszintje alatt működik,
csak kisebb energiaszintű jelzéseket ad, amelyeket megérzésként ismerünk. Ez a megérzés
néha becsap, az esemény valami miatt (amelyet többnyire nem észlelünk) elmarad, elkerül, de
már sok e jelzésekre figyelő embernek az életét mentette meg. Ez az, amely miatt a balesetet
szenvedő vasúti vagonokra, vagy repülőkre kevesebben váltanak jegyet, amely miatt a Titanicra
kevesebb volt a helynél a jelentkező.

A térben terjedő energia nem mindig terjedhet sugárirányban, annak a terjedését pontos
szabályok fékezik. Ha a szétrobbanó mező, eltérülő aszteroidái, jégbolygói rendszersértő
időutazókká válnak, ezek csak addig haladhatnak radiális homlokirányban, amíg a kinetikai
lendületenergiája le nem csökken a környezeti közeg általi fékeződés közben. Ha a sebesség
egy határ alá csökken, egyre jobban hat rá a haladási irányba kerülő gravitációs rendszerek
védekező részecskéinek a nyomása, a fékező és bontó hatása.
Az anyagmezők, ha nem semmisülnek meg a nagyobb mezők melletti elhaladáskor az
árapályhatásokban, előbb vagy utóbb, a mezők körüli idősíkokra, időspirálokra kényszerül,
amelyen megszelídülve beállnak a keringési pályákra. Ha elég nagy a lendületük, akkor
spirálról spirálra ugorhatnak, nagy kanyarokkal átszelhetik a mezők közötti szerpentineket, de
végül egy nagyobb mező terelő részecskéinek a fogságába esnek. Amely mező befogja a
távoli menekülteket, a körül a korábbi téreseményben pályamódosító aszteroida vagy
jégbolygó lassú keringésre kényszerül, vagy a térben is időben egybeeső pályán egy
nagyenergiájú impulzusba kerül. Ezek az események következményei olyan nemlineáris
események, amelyeket a nagyobb tömegű mezőt évtizedekkel, vagy évszázadokkal megelőző
kisebb energiájú részecskék előre jelezték. A jelzések közben minden környezeti mezőbe
eljutothattak, amelyek nemcsak radiális irányban terjedő kisenergiájú részecskéktől kaptak
tájékoztatást, hanem, az időspirálokra bejutó részecskék is értesítettek minden környezeti és
haladási irányba eső mezőt. A tájékoztatások egy része tévesnek bizonyulhat, de a jelzés
erősödésének a mértéke pontosabb információt ad. Az információ az esemény áthaladásáról, a
pályamódosulások alakulásáról folyamatosan aktualizálódik. A térben és útidős pályán haladó
nagy tömeg, folyamatosan fékeződik és a fékezést okozó kisebb terelő, pályamódosító
részecskékkel állandó konfliktusba keveredik. A pályairány, az ideális radiálistól ezzel eltérül,
és egyre több módosítást szenved. A térben lomhán haladó időutazó mezőt fékező, támadó,
terelő sok kicsi részecske impulzus eseménybe keveredik, amelyekről az ekvipotenciális
hullámokon szétszóródó részecskék pontosan tájékoztatják a környezetet. A veszélyes tömeg
haladási irányáról, pályaadatainak és tömegének, lendületének a változásairól minden adat,
minden változás feljegyzésre és továbbításra kerül. A térinformációs rendszer tájékoztatási
rendszere bámultra méltó, nemcsak univerzális, hanem minden érdekelté válható részecskéhez
eljutó.
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A távoli múltban történt téresemény, így okoz változást a jövőben, így történik egyszerre a
múlt és a jelen. A távoli múltban bekövetkezett téresemény, a hosszú idő és térutazás után
csak a jelenben, vagy a jövőben fejti ki a lokális evolúciót léptető hatását. Egy bolygó mezőtől
távol, egy téresemény keletkezett, amely a mező felé halad. Az ilyen jelzések nemcsak
évtizedekkel, századokkal előbb elérik a későbbi hatáskövetkezmény helyszínét, hanem
folyamatosan erősödő tendenciával a hozzáértő részecskéknek jelzik az esemény kiszámítható
és bekövetkezési valószínűségének a várható idejét. Lehet, hogy ez az, amelyet évszázadokkal
korábban Nostradamus megérzett és megértett, lehet, hogy csak a törvényszerűségek nyíltak
meg előtte, de kétségtelen, hogy olyan ember lehetett, aki a szervezetét alkotó
részecskekolóniája jelzéseit vette és megértette. Valószínű, hogy Nostradamust, a születését
megelőző időszakban keletkezett téreseményekkor, napkitörés, távoli szupernóva robbanás a
hozzá időben korában megérkező, és a szervezetébe beépülő intelligens részecskéi
tájékoztathatták.
Moetrius még bízhat egy félreértésben, amely esélyt ad egy a részecskéi által közelinek ígért
valószínű téresemény elkerülésére. A részecskék, és nemcsak az íróé, kétségtelenül
folyamatos erősödést jeleznek, amelynek értelme mások egyértelmű visszajelzéséből, hogy
kevés az idő. Az író még feltételezheti, hogy a jelzéseket észlelők részecskéi a telefonok és a
mikrohullámú szerkezetek, a radarok félreértett de kétségtelenül a terünket egyre jobban
elszennyező, folyamatosan erősödő kisugárzásait észlelik. A tér nemlineáris ismereteiről
nincsenek kétségei, és a törvényszerűségek a tudat alatti energiaszinten kapott észleléseit
erősítik. A jelenünk és a jövőnk felé, a térben történt korábbi esemény következménye
közeledik, amely csak egy aktuális epizód a Föld történetében.
A térben történő események gyenge jelzései beépülnek a mezők olyan alacsony energiaszintű
alszerveződéseibe, amelyek az általuk mérhető, észlelhető energiaszint változását, erősödését
figyelemmel kísérhetik. A jövő, a mezők belsejében fejlődik. Az információ, a gyenge jel
halmozódása, erősödése egyre dominánsabbá, egyre egyértelműbbé és erősebb
energiaszintűvé emeli a jelzést, amely az alacsony energiaszintű változásokat figyelő tudat
alatti észlelésből a tudatos észlelésbe emelkedhet. Az információ megerősödése és a
tudatosulása így történik. Ha a jel már annyira megerősödik, hogy a tudatos észlelés szintjére
kerül, akkor az esemény már a nyakunkon van, egyre kisebb a lehetőség az elkerülésre. Gaia,
a hormonjait a szélnek eresztve már évszázadok óta jelezi, hogy tüzel és fogékony a
közeledésre, a terhességre, hogy holdbabát szeretne. Talán nem kell rendkívüli eseménynek
történnie a távoli csillagtérben ahhoz, hogy a nagy rendszer bioritmusa úgy módosuljon, hogy
a bolygóanyánk jelzéseit megértő távoli csillagmező, felénk küldje az elektronhiányos,
megtermékenyítő spermiumként érkező üstökös magjait. Kétségtelen, hogy a Föld, évezredek
óta tüzel. Ha a nemlineáris események már bemutatott grafikonját, és ha a Földi átlagos
változási és hőmérséklet növekedési tendenciáját megnézzük, 62 millió éve szinte töretlenül
emelkedik. Az a néhány kisebb, időközben történt nemlineáris téresemény, csak a Föld
bioritmusának a hormonális eltérése, csak evolúciót keverő, léptető, a nagyobb időszerű
eseményt előkészítő epizódnak tekinthető. Az üvegháztartás növekedése kétségtelenül
hozzájárul a Bolygónk felmelegedéséhez, és az ezt jelző hormonjainak a szétterjedéséhez.
Gaia termékenységi, átalakulási vágyát lehet hogy mi, emberek váltottuk ki, de valószínűbben
sokkal nagyobb térrész általános fejlődése indította el.
A mezők felé ható, a növekedő erősségű információs energia jelzésében a jövő, a későbben
megtörténő események lehetősége fejlődik. Hasonló események működhetnek az analóg
kisebb szerveződési szinteken. Tehát a jelen felszínén, határrétegein áthatoló, és a mezők
mélyén ható jelek erősödése, a jövő fejlődését jelzi. E jelek egyértelműségét más bioritmus
események zavarhatják, de a jövő előrejelzése a mezők belsejében, az időkését okozó
áramlási minták, magok belsejében fejlődik.
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Ha elég bátrak, elég fogékonyak és kellően érzékenyek vagyunk e jelzések vételére,
megértésére, a jövő megérzett lehetősége komolyan vehető. A készek vagyunk a
megérzéseink működési mechanizmusának a megértés utáni elfogadására, akkor a hétköznapi
események által a jelzéseket elfojtó zűrzavarában a jövőnk alakulását egyre élesebben kirajzoló
jövőkép megismerhető.
A jelen események a mai állapotokat változtatják, a kifejlődésük szinte törvényszerű. Minél
közelebb van időben valamely esemény a jelent jelentő határfelületeinkhez, ha az közeledik,
azaz erősödik, annál nagyobb a valószínűséggel kifejlődhető. A nemlineáris eseményeknél a
nagyobb szakaszokból álló bioritmus léptetése sem töretlen, és egyértelmű, a közbenső
térváltozások miatt néha az események elmaradnak, átrendeződnek vagy megváltoznak. Egy
közbeeső mező elöregedése, és időzavarba kerülés miatt bekövetkező felrobbanása
módosíthatja a környezeti állapotokat, átrendezheti, eltorzíthatja az idősíkok és a
téresemények térgörbületeit. Az elindult mezők egy része pályát téveszthet, más célpontba
érhet be, de az életszerű folyamatban szétterült hormon hívására rendszerint nagyobb számú
udvarló küldi a üstökös kérőit. Ha egy a korai időszakban kifejlődött, de még működőképes
szaporodási rendszerben, a megváltozó térállapotok növekvő eseménysűrűsége indítja be a
térbolyduláshoz vezető reakciókat, akkor az elöregedett mezők felbomlása, a holdudvari
maradványok felszabadulása mindenképpen elindítja a nagyobb térváltozáshoz vezető
eseményrendnek is tekinthető láncreakciókat.

22. fejezet:

Az üreges és réteges Föld lehetősége
Az anyagba rendezett információ fejlődése:
A fantasztikusabb feltételezésekkel foglalkozó újságokban sok találgatás történik az Ufókról
és a Föld esetleges üreges szerkezetéről. Kétségtelen, hogy vannak olyan érvek, amelyek nem
söpörhetők a padló alá, de eddig nem voltak beépíthetőek más összefüggésekbe. Moetrius
átgondolta a lehetőséget, és a kialakult véleményét az alábbiakban teszi közzé.

A korábbi fejezetekben már feltételeztük, hogy a Hold keletkezésekor kilökődött anyag egy
része az ülepedés során visszakerült a Föld felszínére. (Ha a Holdat születésnek tekintjük, az
esemény a placenta elfogyasztásához hasonlítható, amely lehet, hogy ebből kialakult genetikai
örökség). A nemlineáris eseménykor, a korábbi felszínen kialakult szerves, elektronhiányos
anyag nagyobb része a fejlődő holdat eredményező porfelhőt alkotó mezőbe került,
visszabomlódva az eredeti könnyű és kisebb sűrűségű atomi alkotókra, a jövevény genetikai
anyagával közös porfelhőben egyesült. A Holdembrió fejlődéséhez, a könnyű és
elektronhiányos anyagok is szükségesek. A szülő Földre visszakerülő szerves anyag változása
a Föld körüli rétegekben tartózkodásakor lecsökken, de többnyire csak a korábbiaknál jobban
felbomlott kisebb energiaszintű maradvány érkezik vissza a mezőre, amely új variációk
kialakulására és összeépülésére ad lehetőséget. Ilyenkor mindig új evolúciós hullám indul, és
a szerves rendszerre alapult, esetleg megmaradt túlélők mellett számos új variációs összetétel
alakulhat ki. Az új változások életképessége hamar eldől, verseny van az élettérért és az
alacsonyabb energiaszintű, könnyebben felbontható részecskékből álló táplálékért.
Kétségtelen, hogy a korábbi szerveződések, halála, felbomlása nem eredményezi a közös
kolóniákba szívesen összeépülő részecskék halálát, azok csak felszabadulnak a korábbi
szerveződésükből és lehetőséget kapnak új variációk kialakulására, egy újabb evolúciós
hullám elindítására.
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A bolygón maradó sok anyag részecskéinek a tudása nem vész el, felbomló anyagba
konzervált tudás összetettsége és rendezettsége romlik. Az új összetételekbe szerveződő
részecskék viszik magukkal a korábbi tapasztalataikat. A kollektív tudatok szétesésével, a
meglévő információtudás kisebb egységekre bomlik, de ez nemcsak a genetikai információ
egy részét menti át, hanem az általános tudás korábban szerves anyagokba épült részét is. Ez
alapján azt kell feltételeznünk, hogy az anyag, maga a szerkezeti rendszerébe épült
információhordozó.
Ha nagyon homogén anyagokat építünk össze, kellően elkülönített tiszta anyagokból, akkor az
általuk hordozott információs tulajdonság is megerősödik, és dominánssá válik. Az acél, a
vasra jellemző tulajdonságai egyértelművé válnak, a rézé és többi anyagé is a tisztaságával
dominánsabb lesz. Az összetettebb anyagok összetételkori tulajdonságai azonban a nagyobb
változás miatt állandóan alakul, az információ, mint tulajdonság eredő változni fog. Az anyag,
energiatartalommal rendelkező buborékokba konzervált információ, amelyben akkor jelenik
meg az artikulált eltérő rendezettség, ha a rajta áthaladó információs energia időkésésbe kerül
és átalakul. Ez alapján olyan vevőnek, konvektornak is lehet tekinteni az anyagot, amely a tér
Istene által küldött üzeneteket a változással megjeleníti. Kép és hangszóróképességgel
rendelkező energia-átalakító, amely a megjelenő energiaváltozást az adott helyszín
tulajdonságává, és állapotváltozásává konvertálja. Az anyagba rögzített információ
sokféleképpen kiolvasható, de a részecskékbe és a kötési kapcsolataikba csomagolt töredékek
legfeljebb csak betűk, esetleg szavak. A színképelemzés megkönnyíti a távolabb lévő
anyagmezők összetételének és főbb tulajdonságainak a kiolvasását, de ezzel csak annyi
információt kapunk, hogy a mező nagy, x oldalból áll, amelyek aránya még megismerhető, de
a könyv lapjai már nem különíthetők el. A távoli mezőkről hozzánk érkező részecskék csak
szavak, amelyek néha atomnyi értékű mondatokba szerveződnek, de ebből még nem
ismerhető meg a tartalom. A valódi tartalom kiolvasásához szükséges egy rendező elv, egy
szerkesztő program, egy rendezési mechanizmus, amely a nem egyszerre és nem egyidőben
keletkezett, de hozzánk ilyen vegyesen érkező információ töredékeket, rendezett sorba,
mondatokká és megérthető tartalommá fűzi. A program, a ritmus váltakozásában, az idő, mint
szakaszoló kapcsoló működik. A kapcsolót, egy ismétlődő mechanizmus működteti, amely az
időtlen idők óta átörökített, a térszerveződési szabályokba kódolt. A tömegbe növekedő
térszerveződések működtetik e programot, egymásnak továbbadva, aktualizálva, fejlesztve
minden szinten, ezért a rendszer információ tartalma csak analóg és szubjektív több
változattal is rendelkezik. Az eredeti program változatlanul domináns, pontosan sugározódik,
csak az eseményeket és a híreket szubjektívan és nem teljes összetételében vevő mezők
egyéniségére fordítódik. Minden térszerveződés, bármilyen fejlettségi szinten áll, az eredeti
program alapján áll össze és szerveződik, változik. A szerveződés változatai a beépült
részletek eltérései miatt a részleteiben, fajonként és egyedenként is eltérőek, de az eredeti
programhoz nagyon hasonló analóg rendszerűek lehetnek. A fő szabálytól, a szimmetriától, a
változás harmóniájától túl eltérő programok csak rövid lehetőségeket eredményeznek,
amelyek csak felbontható tápláléknak, információs töredékeknek jók. A töredékek
tartalomhűsége, eredetisége a sikertelenül összeépülést követő bontás során is megmarad. A
működési elv alapján közös gömbszerű mezőbe szerveződő részecskék tömegétől is függő
szerveződési energiaszint, jellemző bonyolultság alakul ki, amelynek a sikertelen irányba
fejlődésekor, a nagyobb és pontosabb rendezettségbe szerveződését a nemlineáris
téresemények szabályozzák. Ha a korábbi sikertelenné vált, az univerzális szabálytól eltérő
rendezettség a káosz zavarába fullad, a zavarossá vált információk, sikertelen összefüggések
információi felbontásra, törlésre kerülnek. Morffy szabályai érvényesülnek. Ami nem jól
működik, azt vissza kell bontani a még jól működő szintekig. A sikertelenül megvalósított
szerves élet, az elfajulása és a káosz növekedése miatt lebontódik, és más, talán sikeresebb
összeépülési lehetőségeknek adja át a helyét.
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Az újrainduló program, új sikeresebb, együttműködésre képesebb variációk kifejlődési
lehetőségét indítja el, amelyek minden térátrendezés után egyre összetettebbek, egyre több
eredeti tudással, együttműködési készséggel rendelkeznek. Az ilyen sikeresebben induló új
variációkban, a rendezettség magasabb szintre, és hosszabb ideig tartó együttműködéshez
vezethet, amely következményeként az így fejlődő bolygószerű mező több nemlineáris
eseményt követő életszakasz során eljuthat a csillaggá váláshoz. Ha ez sikeresen megvalósul,
a csillagélet sokmilliárd évig tartó nagyobb szimmetriája mellett a sikeresebb
programváltozatot örökítheti át.
A rendszer önfejlesztővé vált, amely a kevésbé szimmetrikus, a kevésbé eredeti változatokat
nem engedi megmaradni, csak akkor, ha azok tartósan bizonyították az alkalmasságukat. Az
eredeti program sok változatából csak a sikeresek fejlesztődnek tovább, egyre több új variáció
lehetőségeként. A növekvő mezők, sok csillagöltő, galaxis és magasabb szerveződési szint
elérése után egyre nagyobb részt vállalnak az eredeti program aktualizált változataiból, amely
fejlődési sor végén, az alapjában nagyon konzervatív vén mezők, a legöregebb szerveződések
tanácsába nem kerülnek. Az öreg mezők, a Főistenek az elöregedésük, és a részecskéik teljes
szétszéledése előtt továbbadják az eredeti program változatok ősi ismereteit a rangidős
öregeknek, és a szabály működtetésének a kódjait a részecskéikbe csomagolva, mint eredeti
információt szétszórják a térben. A makrokozmosz szerveződési információi, arányos
kicsinyítésben, a részecskék töredékeiben átörökítődik, és a térben új variációkba épülhet. Az
eredeti program tisztasága, így őrződik meg, a többségi és a jobb együttműködési eredményt
adó információ dominánssá válva felülírja a kevésbé bevált változatokat.
A rendszer alapjában nagyon konzervatív, de a mérsékelt kiválasztódás felé is hajlik, mert
meghatározott arányban és ideig lehetővé teszi az eltérő, fejlesztett változatok kialakulását is.
A csillagmezők növekedése azonban csak egy lehetőséget enged az egyre nagyobb
együttműködő közösség kialakulásához, a tolarenciát, a nagyobb harmóniát és szimmetriát.
Ha az együttműködés, a tolarencia és a részecskebéke meghiúsul, lehetetlenné válik, a mező
tér vagy időszimmetriája megbomlik, az együttműködő részecsketömeg ellentétbe és
időzavarba kerül, amelytől felbomlik. Csak akkor nőhet a lehetséges legnagyobbra egy mező,
ha a harmóniát és a szimmetriát megőrzi, kellő életteret és együttműködést tart fenn a
részecskéinek. A rendszer alapjában teljesen demokratikus, információs ellátottságon,
azonosságokon és együttműködő harmónián alapul. Az emberi szerveződés, a társadalmi
rendszerünk nagyon eltért e szabályoktól, az egyenlőtlenség, a széthúzás, a kialakult állapotok
nem egyeznek a hagyományok szabályaival. Ha a nemlineáris eseményeket a rendszer
megújulási lehetőségének tekintjük, Gaia már régóta érezheti, jelezheti, hogy a harmónia és a
szimmetria leveszett. A térinformációt kapó és felismerő, az intelligens részecskék üzenetét
megértők egy része, az Isteni bizalom utolsó lehetőségeként, az emberiség együttműködési
rendszerének a megújulását, az önzetlenség, a szeretet és a Hit kiteljesedésében látja
biztosítani. Ha az Isten, vagy a Főistenek tanácsa a Földön kifejlődött rendszert további
növekedésre, fejlődésre képtelennek ítéli, a rendszer megújulása és újjászületése, a
Holdképződés valószínűen nem kerülhető el. Ha az együttműködést, és a más alapokra épülő
harmonikusabb rendszert a visszalévő kevés idő alatt még képesek vagyunk megjavítani, a
nemlineáris eseményeket talán még elkerülhetjük, de erre napról napra csökken az esélyünk.
A tudománynak abban nagy a felelőssége, hogy a térszerveződési szabályok
törvényszerűségeit és e felismeréseit nem rendezte idejében, ezért az elhibázott társadalmi
rendszerünk javítási lehetőségét már lehet, hogy lekéstük. A tér szabályai egyértelművé teszik
a fejlődést, a meglévő térszerveződések egészségének, stabilitásának, a hőház-tartásának a
megromlásakor, a mező szaporodásra alapozott megújulási lehetőségét. Bármely rendszer,
amely lényegesen eltér az alapvető szabályoktól, és együttműködési képtelenség alakul ki,
hamarosan nemlineáris eseményben részesül. Minden lehetséges szabály ellen vétettünk.
Nemcsak az emberiség, hanem a nagyobb szerveződési szint Gaia harmóniáját is elrontottuk.
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Az emberbe szerveződött részecskekolóniák harmóniáját, az együttműködés helyett a
kizsákmányolás, az elnyomás, a totális természet átalakítás, az életterünk elszennyezésével
elpusztítottuk. Csak azok a mezők fejlődhetnek töretlenül, amelyek a természet ősi törvényeit
a legmagasabb szintig betartják, amelyek a tiszta és eredeti szabályok szerint változnak. A
részecskék rendelkeznek a szabályok egy részének az ismeretével, amelyek csak akkor
juthatnak el a nagyobb közösségbe szerveződéshez, ha tudássá összeadódva megtartják a
természet és az Istenek törvényeit. Ha nem elég sikeresen rakják össze a részecskéiket, a
dolog kevésbé sikeredik, a rendszer korán káoszba fordul és hamarabb összeomlik. Az
információkat sajnos hibásan értelmeztük.
Ha a természet törvényeit az író jól érti, akkor lehetséges, hogy a szabályokat jobban
megtartók, az együttműködésre képesebbek magasabb szerveződési szintbe léphetnek, azaz a
tudatukat képező részecskekolónia sikeresebb együttműködése esetén a nagyobb kötőerőt
jelentő azonosság, harmónia esetén az erősebben összekapcsolódó részecskéik, és ezzel a
tudatuk jelentős része egyben maradhat. Ha ez valósággá válik, valamilyen szellemlényként,
angyalként más dimenziós régiókba kerülhetnek, és tovább nemesíthetik az életszerűen
változó kolóniájukat. Ez az asztráléletekként ismert lehetőségekbe vetet hitet, és a
mennyország lehetőségét is megerősíti.
A sikertelen változatok minden szinten szelekcióra kerülnek, kiszuperálódnak, átadják a
változási lehetőséget, a demokráciát sikeresebben megvalósítóknak.
Most egy ilyen nemlineáris szelekciós eseménysornak nézünk elébe. A sikertelen, nem eléggé
harmonikus szerveződések a részecskék közötti nagyobb ellentét miatt könnyebben
felbomlanak, míg a fejlettebb, harmonikusabb kapcsolatba épültek nagyobb egységekben
maradhatnak. Az eseményben felvert felszíni rétegek kellő időt kapnak az elkülönülésre, és az
egyben maradó tömeg szerinti sorrendű leülepedésre. Minél nagyobb az egyben maradó
részecskék tömege, annál erősebben hat rá az esemény után folytatódó gravitációs szelekció.
A nagyobb sűrűségű, szimmetrikusabb és harmonikusabb részecskék egyben maradt
csoportjai ezért hamarabb ülepednek le, közvetlenül az ionos felszínen marad rétegekre, a
hasonló fejlettségű és az eseménykor sikeresebben összekapcsolódó, hasonló szerveződésű
eredményű rétegekre kerülnek. Az egymással a részecskeszinten is szembenálló, a káosz és
ellentétet okozó részecskék Morffy szabálya szerint felbontásra kerülnek, nekik előröl
kezdődhet az evolúció. Ez akár fejlődési osztályismétlésnek is tekinthető.
Ha az elgőzölgött, elpárolgott anyag leülepedik, az ülepedés a fejlettségnek és a sűrűségnek
megfelelő rétegrendben rakódik le. A magasabb fejlettségű réteg kifejezés itt megtévesztő,
mert nem szintben felfelé, kifelé, hanem éppen ellenkezően a mezőközponthoz közelebb,
nagyobb szimmetriát és együttműködést igénylő alsóbb rétegek felé történik a fejlődés. A
mélyebb rétegekben nagyobb és gyorsabb a változás, amelyet csak a nagyobb szimmetriával
rendelkező szerveződések képesek elviselni. Az összekapcsolódott részecskék a sűrűség
növekedése felé egyre elnyújtottabb pontszimmetrikus alakzatban egyre gyorsabban áramló,
kisebb szerveződési részecskéik, levél alakú d, majd f mezőként ismert szimmetriába
épülnek. Ha a változás tovább növekszik a részecskék levelei elszakadnak egymástól
felbontódnak, apróbb neutrális gázra, quintesszenciára bomlanak. E gázt alkotó apró
részecskéket a mezőközpontban kialakuló nagy lendületösszegződés a nagyobb szimmetria
felé kényszeríti, de ezzel leszakítja a szimmetriával nem rendelkező részleteket. A nem teljes
szimmetriával rendelkező szerveződési kapcsolatok a mélyben folyó nagy gerjesztést már
nem bírják ki. A nagy nyomású gázzá alakuló, kis buborékok az anyagi mezők nagyobb
méretű részecskéi között felgyorsulva kilövődnek a füzérsugarak mentén és fluxusvonalakat
gerjesztenek.
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A mezők sűrűbb egymásra rakódó rétegeire a nemlineáris eseményekkor mindig
visszakerülnek a lerobbantott, kisebb sűrűségű felszíni anyagok, szökési sebességre nem
gyorsult de lebontódott rétegei. E rétegekben nagyobb a változatosság, de kevésbé tartós a
kapcsolódási képesség, kisebb a homogenitás, nagyobb a másság keveredése, az anyagba
épülő ellentét. A bioszférák nagyjából azonos kötési kapcsolatokkal rendelkező üledék
rétegekben rakódnak le. Ez valamelyest csökkenti az ellentétet az egyes rétegeken belül, de a
nagyobb sűrűségű rétegekben nagyobb a harmónia, nagyobb a változástűrő képesség. A
mélyebb rétegekben a változás magasabb nyomáson és nagyobb hőmérsékleten is folytatódni
képes. A nagyobb harmóniában maradó képesség teszi alkalmassá e részecskéket az egyre
nagyobb változás, nagyobb hő és a nagyobb nyomás elviselésére. A mezők mélye előre jelzi a
jövőt, a későbbi állapotok ott korábban alakulnak ki. A föld mélyében hasonlóak a viszonyok
és a körülmények a csillaggá vált Naphoz. Egyszer. Majd néhány milliárd év múlva, ha nem
szakítja meg Gaia fejlődését nagyobb nemlineáris esemény, a Föld is csillaggá válhat, a
jelenleg a mélyében folyó változási sebesség általánossá válhat a felszínen is. A Föld
tömegének a növekedésével, a Földön lévő anyag és élet változása gyorsul. Ha nem szakad
meg az evolúciónk, utódaink egyszer majd fénylényekként élik az életük. Ez a jövő
lehetősége. Ha ez a jövő, akkor a már ilyen állapotokban lévő Napban és csillagokban már a
jövő állapotában van az evolúció. Ez esetben minden a fejlődésben előrébb járó mezőben
fejlettebb életközösségek, kolóniák, társadalmai működnek. A földön csak annak a mélyében
van hasonló állapot, hasonló, analóg változási körülmény. A változás a Föld mélyebb
rétegeiben, hasonlóan nagyobb sűrűségű, mint a fejlettségben előrébb járó mezőkben. Ezek
szerint az ilyen fejlettebb régiókból, mezőkből Pl. a Napból származó intelligens részecskék, a
náluk már megtörtént, de nálunk csak a jövőben megtörténő események részleteit, történeteit
is, azaz a jövőt is ismerik.
Az evolúciósan fejletlenebb régiókból érkező részecskék csak a múltbeli állapotokat ismerik,
ezért a jelen számukra a jövőt jelentő körülményeiben kevésbé képesek eligazodni. A jelen
valósága a múlt és a jövő közötti határfelület, az éppen kialakult állapotot tükröző felszín,
ahogy Dekartes évszázadokkal ezelőtt már kigondolta. Néha lineárisan, sok kicsi lépésben,
néha nemlineárisan nagyobb lépésekben, hol a múlt, hol a jövő felé haladunk. A múlt, a jelen
és a jövő azonban csak analóg, csak hasonló a korábbihoz, az életszakaszoknak tekinthető
újabb periódusok szakaszos változásában a mezőnk lassan a csillaglény, az utódaink a
fénylényi állapot felé fejlődnek. Egy nemlineáris szakaszban időnként visszakerülünk a
múltszerű állapotok közé, hogy azt követően az összetettebb új jövő energikus evolúciója
ismét életvirágot teremjen.
Egy ideje folyamatosan erősödő részecskeáradatot észlelhetünk, amely a foton öv spiráljában
vonul át a Naprendszer térségén. A foton övben, intelligens nagy tudású részecskék áradatába
kerülünk. Összetett tudású, a jövőt ismerő részecskék tömege érte el a mezőnk felszínét,
jelenét. Ha Isten is úgy akarja, és ha az ember képes értelmében fejlődni Az ember és
gyermeke évtizedek alatt ugrásszerűen okosodni fog, univerzálisabb ismeretre tesz szert, e
részecskékkel beépülő már rendezettebb információs csomagokkal a tudásunk sokat fejlődik.
Ma még talán csak kevesek értik Moetrius üzenetét, de holnap már ezrek, százezrek ismerik.
A jövő ifjúságát már nem kell a tér ismeretére tanítani, az ismereteket a beépülő részecskékkel
a növekedésük közben kapják. Remélhetőleg megértünk az Univerzális tudásra. A terünk
rózsa virága kinyílóban van, a tudás fájának a gyümölcsei érnek. Csak rajtunk múlik, hogy
Isten bölcsességét, vagy leckéjét választjuk.
A jövő a mezők mélyében fejlődik, amelyből kifelé távozik el a gyengülő múlt, a
korszerűtlenné és elavulttá váló változási variációk. A gömbre átrajzolt anyagszerveződési
táblázat is ezt bizonyítja, csak nem értettük meg idejében a jelen, a jövő és a múlt
változásfejlődési következménysornak is tekinthető összefüggéseit. Az idő kereke a mezők és
a Föld belseje felé halad, amelykor változtat a mező jelenét képező felszínén, de a mélyben az
idő előrébb jár, a változás ritmusa gyorsabban percen. A fejlődés, a mezők belsejében a
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csillaglét gyors változása felé halad, amely arányos a mezők tömegméretével, sűrűségével és
a belső nyomás/hőmérséklet alakulásával. A nagyobb gerjesztésű mélyben hamarabb
alakulnak ki azok az állapotok és lehetőségek, amelyek a mező felszíni, felsőbb rétegeiben
csak későbben. Ez minden energiaszinten hasonló időeltolódást, és a mező mélyében
fejlettebb, időben előrébb járó fejlődést eredményez. A mezők mélye felé, a külső és a felszíni
határrétegek részecskéiben el nem akadt kisméretű részecskék lendülete egyre nagyobb
kölcsönhatást, egyre nagyobb ritmusú változást vált ki. A külső rétegekben el nem akadó
részecskék lendületösszegződése a tömegközpont felé egyre erősebb, egyre nő az impulzus
sűrűség. Ez az átadódó lendület tartja melegen és olvadt (plazmaszerű) állapotban a Föld
mélyében lévő vasmagot és az ennél is nagyobb sűrűségű anyagokat. A nemlineáris
eseményekben kilökődő anyagban a múlt állapotai és körülményei ismétlődnek meg, a
fejlődése elölről kezdődik. Az új életek keletkezésével a korábbi állapotokhoz analóg
szerveződési lehetőségébe, egy új életciklus kezdődik.
A gravitációs mezőkben befelé haladva egyre stabilabb, egyre homogénebb rétegeket
találunk, amelyek közelebb állnak a nagyobb szimmetria, az örök élet lehetősége felé. A
fejlődési irány, a fénylény és a neutron kristály felé halad, amelyekben a nagyobb nyomás és
sűrűség ellenére a stabilitás nő. Az anyag tisztává, homogéné válása csökkenti a változást és
az ellentétet, a nagy sűrűségbe épülése stabilabbá teszi az anyagot.
Az örök élet ára, a megélt változás helyett a gondolatban átélt emlékezés lehetősége, az
energiaforgalom nagyon kicsire, információs energiaszintűre szűkülése. A nagy szimmetriába
és homogenitásba került mezők hosszú életének és változáscsökkenésének az ára a megélt élet
helyett a csak szemlélt élet.
A gyémántokban és a neutronkristályokban őrzött konzervált információ, az örök élet
lehetősége felé, a romlatlan tisztasághoz vezethet, az Isteni többlettudás és bölcsesség, a
testnélküli, csak gondolatban történő változás lehetősége, a szabad szellem kialakulása felé.
Ha volt ősrobbanás-szerű kezdeti esemény, az valamely lokális térrészben élő, gondolkodó,
emlékező neutronkristály-mező felrobbanása volt, amelyben, a gondolatban átélt emlékek
ismét a változás növekedéséhez vezettek. A gondolatban átélt változás felelevenedett, és a
szétszóródó anyagban ismét megtestesült.

A réteges Föld lehetősége:
Kétségtelen, hogy a Föld körül sok különböző határréteg található, amelyeknél a közegek
sűrűsége, összetétele rétegenként eltérő. Ha a Földet körülvevő határrétegekre egymástól
eltérő bioszféraként tekintünk, akkor információt kaphatunk a magasabban vagy mélyebben
lévő rétegekben történő változás lehetőségeiről. A térrészeket, határrétegeket kitöltő
részecskék sűrűsége a közeg sűrűségeként is értelmezhető, amely miatt a tömegközépponthoz
közelebb eső rétegekben egyre nagyobb az impulzussűrűség. Ez magasabb hőmérséklet
kialakulásához vezethet, de rétegenként is eltérő, mert a gyorsulásra alkalmas rétegekben a
hőmérséklet és a nyomás csökken. A nyomáscsökkenés oka, a Föld tömegközpontja felé ható
lendületösszegződés, amely rétegenként és frekvenciaként eltérő lehetőséget ad. A
határrétegek azokban a mező körüli ekvipotenciális gömbhéjak között alakulnak ki,
amelyeken a befelé jövő a jövőnket alakító és a mezőben történő változások impulzusaiban
felszabadult részecskecsoportok múlt felé tartó hullámai összegződnek, és
lendületszimmetriába kerülnek. E határolóhéjak között, a határrétegekben sokféle változási
lehetőség zajlik, amely meghatározza a réteg, mint közeg és bioszféra, mint élettér
lehetőségeit. A külső térből, más mezők felől jövő nagyobb lendületű részecskék egyes
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csoportjai, térben és időben e határfelületeken találkoznak, cserélik ki az energiájukat, az
információjukat. Az egyes határfelületek neutronhéjainak a lendületszimmetria
kialakulásához, ritmusazonosság, frekvencia egyenlőség szükséges, vagy legalább egy szűk
tartomány, amelyben a kölcsönhatás létrejöhet. Az anyagszerveződési táblázatban, és a
kristályrácsban bemutatott lehetőségek szerint a határrétegeken nagyobb a
lendületszimmetria, a rétegek közötti térben pedig az útidő függvénynek, és a csillagsíkoknak,
a terjedést megváltoztató hatásokkal módosulóan változóan eltérő. Az eltérő szférákban eltérő
ritmussal változó részecskemezők fejlődhetnek, amelyek átlagos sűrűsége rendszerint a
határrétegi közeg átlagának felel meg. Ez a sűrűség, mindenképpen nagyobb, mint az alsóbb
határoló rétegekben, ezért e szférákban szerveződő részecskéket az alatta lévő sűrűbb közeg
felhajtóereje tartja az adott rétegben. E rétegben, fejlődési szférában a mező pólusai felé
áramló részecskék szabályos életszerű változási sorozatot élnek át, születnek, családot
alapítanak, táplálkoznak, szeretnek, időzavarba kerülve megbetegedhetnek és felbomolhatnak.
A részecskéket, a bioszféra élőlényeihez hasonlóan a mező tömegközpontja felé ható irányú
részecskék gravitációja az alattuk lévő sűrűbb rétegekre szorítja, de a mezőben, a Földben
keletkező impulzusokban felszabaduló részecskék lendülete ezt némileg ellensúlyozza.
Az talán a legnagyobb különbség, hogy az általunk ismert bioszféra légrétegeinek és
talajrétegeinek a sűrűségváltozása lényegesen nagyobb. A legnagyobb sűrűségű talajszint
feletti határrétegek némelyikében olyan nagy a változás, hogy az állandó nagy
impulzussűrűség miatt a hőmérséklet a 2000 C fokot is eléri. A termoszféra felső határát egy
termopauzaként ismert neutronréteg képviseli, amely fölött jellemzően hidrogén összetételű
mezőcskék fejlődnek, amelyek az alsóbb rétegek nagyobb sűrűségű nitrogénszférájába már
csak a felhajtóerőt legyőzve képesek lemerülni.
A termoszféra alsó határa, a homoszféráig terjed, amely rétegben hatalmas változássűrűség
zajlik. A termoszférában összetettebb hélium, oxigén és nitrogénszerveződések, a náluk
kevésbé stabil, könnyebben felbomló köztes sűrűségű rövidebb életű szerveződéseket
fogyasztják. Ez is életszféra, amelynek az alsó határa a Mezopauzát képező neutronokból álló
határfelületig terjed. E szférában élő, változó mezők már nagyobb bonyolultságúak, de az
alattuk lévő sűrűbb rétegekbe lemerülési lehetőségük korlátozott. E réteg alsó határfelületén
az impulzus sűrűség csökken. Az azonos irányba a föld tömegközpontja felé áramló kisebb
részecskék lefelé tartó lendületenergiája e határfelület környékén összegződik. Az
összegződés gyorsuláshoz és nyomáscsökkenéshez vezet, amely lehűlést és változás
csökkenést eredményez. A legnagyobb hőmérséklet csökkenés, gyorsulás a Mezopauza
határánál észlelhető, amelytől a hőmérséklet és az impulzus sűrűség a Sztratopauza határáig
egy kicsit ismét nő. Egyre sűrűbb határrétegekben egy kicsit ismét nő a változás sűrűség, a
Troposzféra felső határáig, amely alatt váltakozva impulzusban és hőmérsékletben növekedő
és csökkenő rétegek váltják egymást.
Az életszerű változás nem korlátozódik le a mi életterünket jelentő bioszférára, az alatt és a
felett is életszerű változás zajlik. E rétegekben az egymással együttműködő , intelligens
részecskékből szerveződő szimbiota kolóniák kisebb energiaszintű, de nem törvényszerűen
kevésbé bonyolultságú, talán még értelmesebb és fejlettebb szerveződései változnak. E
szerveződések lehetőségei és változási frekvenciája eltérő a bioszféra rétegben élők
frekvenciájától, ezért nem alakul ki törvényszerűen a rétegek lakói között közvetlen
kölcsönhatás. A kisebb kötőerővel lazábban összekapcsolódó részecskék, valószínűen
nagyobb mezőkbe is szerveződhetnek, lemerülhetnek a számukra óceánként működő nagyobb
sűrűségű alsóbb légrétegekbe.
E lények barbaszerűen változhatnak, az alakzatukat és talán az összetételüket, de a változási
frekvenciájukat nagy valószínűséggel képesek változtatni. A hidrogén övezetben élő lények,
az alattuk lévő héliumtenger feletti életszférában változnak, amelyeknek erőt kell kifejteni,
hogy az alsóbb sűrűbb rétegek felhajtóerejét legyőzve lemerülhessenek. Az alattuk lévő
hélium és Nitrogén tartalmú övezetek lakóiról ugyanez elmondható. Ha az alsóbb szférákból
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érkező részecskék frekvenciájára hangolódnak, akkor a felhajtóerő nagyobbá, súlyuk kisebbé
válik, ha a gravitációsan leszorító részecskék frekvenciájára hangolódnak, lemerülhetnek a
mélyebb rétegek felé.
Ha ezekben a rétegekben, hosszú idő óta életszerű változás történik, semmi sem zárja ki a
lények evolúciós fejlődési lehetőségét, a társadalomba szerveződés, a technikai és a kozmikus
tudás kialakulását. E rétegek lényei az energiát a térenergiából és a környezetben gyorsabban
felbomló egyszerűbb szerveződési lehetőség kötési energiájából merítik. Az
anyagszerveződési táblázatban a H, a He, és a Lítium közötti tartomány látszólag üres. Ez
csak azt jelenti, hogy ott nem épül az anyag részecskéi stabil, időben tartósan megmaradó
részecskemezőkbe. Vajon az emberiség energiabázisát jelentő fehérjealapú élelmiszerek nem
éppen ettől ehetők és fogyaszthatók? A rétegek lakói jellemzően olyan könnyebben felbomló
anyagokat fogyasztanak, amelyeknek az összetétele, a sűrűsége és a bonyolultsága a
szerveződésükhöz hasonló. Mi is ezt tesszük, ezeket a hozzánk hasonló anyagokat
fogyasztjuk, ezeknek a felbomló részecskéiből fedezzük az energia és vitamin szükségletünk.
A periódusos rendszer látszólag üres, köztes frekvenciasávjain nagy tömegű energia gyors
változási lehetősége, szerveződése rejlik, amelyben semmi sem zárja ki az életszerű változás
lehetőségét. Az első hat elem keverékeiből és a hidrogénatomnál is kisebb energiaszintű
szerveződéseket, és a térenergiát fogyasztó lények már magasabb fejlettségi szintre
kerülhettek, amelyek nagyobb képességre tehettek szert a határrétegeken átívelő kapcsolat
építésében. Nem lehetetlen, hogy a megmagyarázhatatlan események, az Új Mexikói
marhacsonkítások jelentős részét olyan intelligens plazmalények követik el, akiket eddig
UFÓknak tekintettünk, akik az irányított plazmasugarukkal a gabonakörök már részben
megfejtett üzenetét firkálják.
Az ilyen életlehetőségek, biokultúrák felkutatásához, azokat az instabilnak tekintett
köztesanyagoknak a felbomlását és összeépülését kell megvizsgálni, amelyek az ismert atomi
szerveződési szint között nagyobb bonyolultsággal és elég stabilitással rendelkeznek egy-egy
szerveződési szint felépüléséhez. Az ilyen mezők táplálékkészlete, csak néhány percig, vagy
csak néhány óráig él, de az is lehet, hogy lassabban fejlődik, hiszen a bioritmus a felsőbb
szférákban kisebb iramban percenti az időt. A levegőben észlelt intelligens plazmagömbök, az
alakjukat és az összetételüket változtatni képes UFO-szerű légjárművek arra utalnak, hogy a
felettünk lévő szférák életrétegek, amelyek lakottak. Az ilyen szférákban élő intelligens
kolóniák tagjai nagyon kis sűrűséget, kis tömeget képviselnek, amelyeknek a tehetetlensége, a
fordulata, gyorsulása más szabályok szerint történik. Az ilyen lények gyors
helyzetváltoztatásra, emelkedésre vagy süllyedésre is képesek lehetnek.
Ha a gondolatot tovább visszük, akkor több elemsor között is lehetségesek olyan periódusban
változó anyagok, amelyek evolúciós fejlődése életszerű változáshoz vezetett. A 3. Periódus
elemek sorában éppen úgy találhatunk kéntermelő baktériumokat, és alumíniumot, foszfort
stb. feldolgozó szerveződéseket. Ezeknek az anyagoknak a feldolgozására, átalakítására
szakosodott részecskék ősei az üstökösökkel jöttek, ma is abban a körzetben találjuk a
feldolgozó telepeiket, amelybe egykor beérkeztek. Ezek már nagyobb tömegsűrűségű, és ezért
a bioszféra felszínén maradó anyagok, ionos élőszerveződések átmenetet képeznek a kovalens
féle, fehérjebontásra szakosodott részecskeszerveződések felé. A kénbaktériumok, és még
számos a szerves anyagot is fogyasztó átalakító, egyszerű és összetettebb szerveződések a
bioszféránkban is megélnek, sőt több réteggel ez alatt is. A kutatások viszonylag friss
eredménye szerint, a talajrétegben akár 2 km-rel alattunk a teljes zöldállománnyal megegyező
tömegű, gyorsabban változó szerveződés él, zömében vegyes vagy szerves anyagú táplálékra
szakosodva. Ekkor még nem vettük figyelembe a mélyebb határrétegek életszerűen változó
közösségeit, a tisztább és homogénebb anyagokat és a közöttük található rövidebb életciklusú
szerveződések tömegét.
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A Föld maga is egy élő tömeg, Gaia anyó a Nap gyermeke, a Holdunk szülőanyja.
Ha gondolatban tovább haladunk a Föld mélyebb rétegei felé, és megvizsgáljuk annak a
lehetőségét, hogy van e akadálya, hogy stabilabb, vagy gyorsabban változó anyagátalakulás, a
Föld mélyében kialakuljon, valószínűen nem fogunk ilyen akadályt találni. A változás nagy
úr, amely a nyomástól, a hőmérséklettől és a körülményektől is sokszor függetlenül az anyag
átalakulásához vezet. A 4. Periódus elemei egyes összetételben stabilak, más összetételben
heves vegyi reakció mellett gyorsan változnak. E változás során energiát, információt
alakítanak át, szerveződnek. Az ilyen szerveződéseknek nem kell fény, az
energiaszükségletüket az anyagok kisebb részecskékre történő a bontásával fedezik. Már azt
is ismerjük, hogy a fénynél kisebb részecskékből álló, nagyobb lendületű (frekvenciájú)
energia a felsőbb rétegeken át szabadon lehatol e szintekre. A Héliumszerű lényeknek, talán a
fotonoknál nagyobb tömegű, a határrétegeikben elakadó lassabb terjedésű részecskék
helyettesítik a fényenergiát, az alattunk élőknek pedig a fotonnál nagyobb behatolási
mélységgel rendelkező kisebb térméretű, de nagyobb lendületenergiájú részecskék.
A mi bioszféránkban is a felsőbb rétegeken áthatolni képes energiabőség jelenti az élettő
fényt, a főenergiát, és a táplálékunkat kitermelő fotoszintézist is működtető energiát. Vajon a
bioszférában élő lényekben nem ugyanolyan vegyi folyamatokban bontódik fel az
elfogyasztott energia, ad erőt és őrzi meg a változóképességet.
Fizikailag és kémiailag, - amely az anyag viselkedésének és a tulajdonságainak a
megismerésére, megértésére fejlődött tudományágak – nincs akadálya annak, hogy a
környező rétegekben sokkal variobilisabb életszerű változás alakuljon ki. Csak azért nem
ismertük fel eddig, mert az életről sajátos és kicsit földhözragadt elképzeléseink alakultak ki.
Az élet, a különböző tudású és eltérő összetételű anyagi részecskék rendezett közös kolóniába
szerveződése, és e szerveződési lánc állandó változása. Az élet szférái nemcsak a bioszféra
határáig terjednek ki, a határtalan Univerzum, változó részecskékkel és élettel telített.
A részecskék töredék információval rendelkeznek, amelyek összeadódhatnak a közös mezőbe,
amely a részecske kolóniák közös tudatában nagyobb összetettségbe kerülhet. Miként a
csillagoknak, úgy a legkisebb részecskéknek is lehet közös, kollektív tudatuk.
A biozóna alatti rétegekben évmilliók óta töretlenül változó ionos anyagszerveződések
kolónia szerveződései is a tudatos szintre kerülhettek.
Az anyag részecskéi élnek, rendelkeznek minden olyan jellemzővel és tulajdonsággal, amely
a fehérje alapú kovalens élet kritériuma. Mi emberek is részecskék kolóniáiból állunk,
amelyek szerkezetébe és változásába épült közös tudat képezi a homo sapiens lassan ébredező
tudatát.

Az üreges Föld lehetősége:
Többmilliárd évvel ezelőtt, talán valamikor a Hold keletkezésekor, egy olyan nagyméretű
üstökös, vagy aszteroida, csillag maradvány találta el a földet, amely a kora szerint már
majdnem bolygó szerveződési szintet ért el. A becsapódáskor sokmilliárd tonna könnyű
anyag, kőzet és por került a bolygó körüli légkörbe, de ennek nagyobb része nem érte el a
szökési sebességet. Talán még tengerek sem voltak, a Föld akár szikár és kietlen is lehetett,
amely akkor még csak a Merkúr mostani állapotában és távolságban volt a Naptól. A
Földanya, akkor még fiatal leányként éppen-hogy elvesztette az ártatlanságát. A Föld
légkörének távoli határán kialakuló porfelhőkből lassan kiszelektálódtak az eltérő töltésű
hormonok, a Földdel azonos irányban forgók egy gyűrűbe szerveződtek, eltávolodtak, a
keringési síkjukon összetömörödő állományukból alakult ki a Hold. A gravitációs szelekció is
megtette a hatását, a Földünkkel Gaiával ellentétes irányba forgók szép lassan egyre közelebb
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kerültek a felszínhez, és a tömegméret/keresztmetszet = sűrűségi sorrendben leülepedtek. A
nemlineáris téresemények második főkövetkezménye, hogy a szinte minden portól leseprett
bolygót betakaró por és füstfelhő miatt, a Napból és a környezetből érkező többféle
részecskesugárzás elakadt, kölcsönhatásba keveredett a porgomolyagban, amelybe beépülő
részecskék a későbbi Hold tömegének a növelésére, és mezőbe szerveződésére fordították az
energiájukat. A szülőmező, a Föld ilyenkor éppen csak vegetált a sűrű rétegeken áttörő
nagysebességű neutronok szegényesebb energiájával tengette az életét. A jelentős átmeneti
energiahiány miatt, a Föld az első nagyobb eljegesedési időszakát élte át. Ha már, vagy még
volt víz a környezetében, az valószínűen megfagyott, a felszíni jégtakarókba merevedett.
Lehet, hogy ez éppen a nagy Huron eljegesedést eredményezte, vagy még ez előtt, a keletázsiai tábla ázsiai lemez felé elindulását. A lehűlés mindenképpen megtörtént, a Föld
átlaghőmérséklete nagyon mély szintre sűlyedt. Ha ilyen időszakban, az akár mínusz 80-100
C fok körüli hőmérsékletben minden víz, lemerevedett, és ha időközben érkezett víz a kisebb
jégbolygókkal, üstökösökkel, az az esemény lecsendesedésekor azonnal lefagyott. Ez a hideg
hőmérséklet, talán a sekély tengerek mélyéig lefagyasztotta a vizeket, és az állapot
évtizedekre, évszázadokra, sőt évezredekre konzerválódott. Lehet, hogy ez a nagy jegesedés
több százmillió évig tartott, időközben egykét kisebb eseménnyel a Föld gyakorlatilag a
mostani Vénuszhoz hasonlóan tetszhalott bolygó volt. A holdképződési, és a későbbi
nemlineáris eseményből kicsapódott, többszáz-millió tonna por, (balkezes aminosavak
alapanyaga) és kőzetnek a bolygónkkal ellentétes irányba forgó töltött részecskéi közben
leülepedtek, vastag por és kőzettakaróval vonták be a talajra időközben lerakódott vastag
jéglemezeket. Több alternatíva is lehetséges, hogy e kőzettel letakart jégtakaró alatt nagy és
tartós üregek keletkezhettek.
Az egyik legegyszerűbb szerint, a mostani jégmezőkön lévő kőzettalaj kialakulásához, a jeges
tajgához és Szibériához hasonlóan, a jégre rakódott por és törmelék üledék egyre szilárdabbá
vált, az ionos anyag változása a hidegben lelassult, elkőzetesedett.
A Marson, és a Jupiter Európa Holdján is hasonló porral és kőzetekkel fedett rétegeket
sejthetünk a felszín alatt, amelybe a felszíni víz befagyott, és az idővel leülepedő por és
kőzetek vastag rárakódó kéreggel fedték be. Ha későbbi felmelegedés hatására, a jég jelentős
része megolvadt, e helyszíneken nagy üregek keletkezhettek, amelyekben viszont szinte
minden szükséges feltétel adott egy a kovalens és az ionos szerveződés közötti sűrűségű
életszerű változás kialakulásához. A jéggel könnyű elemek kerülhettek a Föld mélyébe, szén,
kén, bór, alumínium, és lítium, berillium és természetesen Nátrium, kálium, Kalcium és
magnézium is. Már ismerjük, hogy ahol a feltételek az életszerű változásnak kedveznek, ott a
változás és az evolúciós keveredés azonnal kialakul. Azt is ismerjük már, hogy a bioszférát
éltető fényhez hasonlóan, az alsóbb rétegekbe is lehatolnak olyan a fotonoknál kisebb
tömegméretű, de nagyobb sebességű és valószínűen kevésbé töltött, a neutrálishoz közelebbi
anyagok, sugárzások, amelyet e rétegek lakói az éltető fényükként értelmezhetnek, amely a
folyamatos változást lehetővé teszi. Gyakorlatilag nincs akadálya annak, hogy ilyen vegyes,
nem túl nagy sűrűségű nedves rétegek, üregek kialakuljanak. A Földkéreg és a köpeny
különböző rétegei elsősorban a 3-4. Periódusú elemeket tartalmazzák, amely mélyebben zajló
evolúciója akár töretlenül fejlődhetett az elmúlt pár milliárd év alatt. Mivel e rétegek
impulzussűrűsége nagyobb, a változása gyorsabb, lehet hogy a rétegek lakóinak
szerveződései, fejlett társadalmat alkotnak, talán többet tudnak a Földről és a környezetről,
mint a fölöttük lévő felszíni rétegek lakói. Igaz, hogy a lineáris idő e rétegekben gyorsabban
zajlik, de az is igaz, hogy kisebbeket lépdel, sokkal kisebb az a részecskeenergia egységnyi
mérete és energia (tudás) tartalma, mint a felsőbb rétegekben. Az alsóbb rétegek evolúcióját
kevésbé zavarják meg a nemlineáris események. Vélelmezhető az is, hogy neutrálisabb,
nagyobb tudású részecskék képesek e rétegekbe lejutni, akik bár kisebbek, de közvetlenül a
csillagokból érkezhettek és nemcsak aktuálisabb, de nagyobb az információs ismeretük, azaz
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a fénynél akár bonyolultabbak is lehetnek. Okkal feltételezhetjük, hogy a Napból és a
csillagokból származó, nagyobb terjedési energiájú, azaz nagyobb lendületű, de kisebb
háromdimenziós méretű részecskék egységnyi változtató-képessége kisebb, de a
bonyolultsága, a fejlettsége nagyobb is lehet. Ha a feltételezések helyesek, akkor e rétegek
lakói hasonló, vagy nagyobb fejlettségi szintre juthattak el anélkül, hogy az egymás feletti
rétegek lakói a másik réteg evolúcióját felismerték volna.
A Föld alatti életszféra másik kialakulási lehetősége azt feltételezi, hogy a kezdeti kéreg
megszilárdulása után nem sokkal, a beérkező vendégek hatalmas mennyiségű könnyű elemet
hoztak magukkal, amely nemcsak kialakította a korai tengerek feltöltéséhez szükséges
jégmezőket, hanem, hanem át, átütötték a még csak vékony földkérget. Az aszteroidák,
üstökösök által ütött lyukakon, mélyedéseken sok anyag kicsapódott a levegőbe de a
vendégek anyagának jelentős rész a kéreg alá is kerülhetett. A becsapódó hideg anyag
mélyben maradó része átmenetileg akár csökkenthette a változást e rétegekben, amely ettől
megvastagodott, de a későbbi felmelegedés során a kisebb sűrűségű, és alacsonyabb
olvadáspontú anyagok felolvadtak, a felszínre törtek vagy/és elgőzölődtek. Ekkor jelentős
gáztelepek alakulhattak ki, hasonlóan a jövevény szén kőolaj vagy/és földgázzá
átalakításához. Az anyagok keveredtek, a földalatti változás anyagi evolúcióhoz és nagy
üregek kialakulásához vezetett. Néha ezek az üregek, ha elszökött a nyomás összeomlottak,
vagy magmával töltődtek fel, mások megmaradtak és ma olaj és gázlelőhelyként ismerjük egy
részüket. A Föld általunk ismert felszíne alatt számos olyan hatalmas jégmező, üreg
lehetséges, amelybe a fénynél kisebb, de nagyobb energiájú részecskék folyamatosan
lehatolnak, állandó változást gerjesztenek. A fő azonosság e rétegek között az, hogy hasonló
állandó változás, evolúciós fejlődés történik, amely rétegenként eltérő frekvenciájú és eltérő
tömegű, és más összetételű tápenergiára fejlődött ki.
A rétegek közötti közlekedés lehetősége, az adott réteg frekvenciájára hangolódással
lehetséges, amely rétegenként eltérő frekvenciasávot (talán periódusos oktávot) jelent. Ha
ezekre a frekvenciákra hangolódva figyelnénk a környezeti életjeleket, nem lehetetlen, hogy
megtalálnánk azokat a kommunikációs frekvenciákat is, amelyeken a jelrendszer és az
információ beazonosítása után a kommunikáció kölcsönössé válhat. Most úgy tűnik, hogy a
nálunk fejlettebb rétegekben élő szerveződések egyoldalú kommunikációval próbálnak
bennünket kiokítani a várható téreseményekre. E jelek hangolása ez esetben csak nagyon
finom lehet, alacsony tömegméretű, de a célsávra méretezett lendületű.
Elvileg olyan üreges, réteges Föld is kialakulhatott, amelyet egy nagy téreseményt követően
vastag egyenletes jégkéreg fedett, amelyre később vastag egyenletes üledékréteg rakódott. Ha
a mélyen a talajszint alá került jégréteg többsége később elolvadt, akár kettős bolygó is
keletkezhetett, amelyet egy nagyobb nyomású folyadék vagy neutrális gáz, talán kripton,
xenon vagy radon-gázból álló réteg, e környezet lakóinak légkört jelentő övezete választ el
egymástól. Ez megmagyarázhatná a mágneses tengely változásának a zavarait, amelyet a
valószínűen egy kettőnél többpólusú Föld lehetősége kielégítően a helyére tehet. A
gabonaképek között bemutatunk egy összetett ábrát, amely egy Földszerű bolygó Moetrius
által lerajzolt áramlási szerkezetére hasonlít. Az ábrát rajzoló ismeretlen segítőink szerint a
mágneses pólusok nem a tömegközéppontban, hanem a maghéj alsó és fölső
tengelyvonalában találhatók. Ha ez mezőt jelent a mezőben, azaz egy kisebb belső mező
jelenlétét, akkor a két mező nincs időben teljesen azonos szimmetriában.
Lehetséges, hogy a Föld mélyén, bór óceánban összetett F mező elektronszerkezetű gyorsan
fejlődő lények társadalmai fejlődnek. Egy alternatív értelmezés szerint a Föld legbelső
magjában is folyamatos anyagbomlás és épülés történik. A vasmagon belüli rétegekben
nagyon gyors változás folyna akkor, ha nem olyan stabil, nagy szimmetriában álló ionos
anyagok lennének, amelyek az ilyen nyomáson és hőmérsékleten sem bomlanak azonnal le.
Tehát az egyre mélyebb rétegek felé, ugyan egyre nagyobb a gerjesztés, a lineáris idő
percenése, de ezzel szemben egyre nagyobb az ott található változó anyag változástűrő
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képessége. E a felismerés megerősít egy olyan gyanút, hogy egy, egy mezőn egyidejűleg
többféle bonyolultság, de nagyjából azonos, egymáshoz közeli fejlődési szint alakulhat csak
ki. Ha megértjük, hogy az eltérés az egyes rétegeken belül is minimális, akkor megérthető,
hogy egy bolygón sem alakul ki a kifejlődött életrendszerekben túl nagy feszültség, túl nagy
szerveződési szint, túl nagy evolúciós és fejlettségi eltérés. Ez az eltérés azonban még a
szinteken belül is elég nagy ahhoz, hogy a saját szintünkön élő állatok fejlettségét és
azonosságát, kommunikációs lehetőségét sem ismerjük fel, ne értsük, hogy mit beszél a
kutyánk, amikor a hírlánc kiépül egy faluban. Ma már kétségtelen, hogy az állatok is magas
szintű kommunikációt folytatnak egymással, amely talán a fajokon is átível, csak az ember
annyira primitív, hogy e kommunikáció lényegét, az összetartozást nem ismeri fel.
A mélyben folyó gyors változás az anyag lebomlásához, átalakulásához, cseppfolyósodásához
és elgázosodásához vezet. Olyan nagy az anyagot kisebb neutrongázszerű részecskékre bontó,
őrlő változás, hogy az apró neutronba szerveződött párok az anyagmezők határfelületeit is
alkotó sűrű rétegek részecskéi között, azok időrésein át, mint sűrű neutrális radon-gáz
kiszivároghatnak. Ha ez a mikro-méretű részecskékre bomló gáz nyomása a felfelé
áramlásban lendületté alakul, mint nagy sebességre gyorsuló töltések, vagy neutron-párok,
kisebb részecskékre bomló quintesszencia töltésáramlásként a mező fluxus-vonalait,
füzérpályáit kialakítva kirepülnek a mező határrétegein át annak a kisebb sűrűségű
határrétegekbe.
Az ilyen gyors áramlás mágneses jelenséget kelt, mégpedig valószínűen a terjedési irányban
déli mágnesezettségűt. Nem lehetetlen, hogy mélyben csak egymásra figyelő, egymásba
kapaszkodó, emigrálási lehetőséget biztosító töltéscsatornára (időkapura) lelt, neutrálissá vált
töltéspárja, a szerelem hevületében olyan frekvenciára gerjed, hogy ez miatt nem hat rájuk a
gravitációs leszorító erőként működő lendületenergia, és ezért akadálytalanul kirepülhetnek a
mező magasabb határrétegeibe. Az elhangolódás és az antigravitációs lehetőség kulcsa talán a
neutralitásban, vagy a más irányú forgásban (töltésben) keresendő. Az elhangolódási
lehetőség mellett, nem kizárt a materialistább megközelítés sem, hogy olyan autópályaszerű,
soksávos füzérkötegből álló nagy sodrású töltéscsatornába, füzérpályára kerülnek, amelyben
állandó gyorsulás van, amely kirepíti őket a mező mélyéről. Ez esetben a Moetrius által
rajzolt mezőáramlási szerkezet kialakulása valószínűbb.
A felsőbb rétegekben lassabban telik az idő, a felsőbb rétegek lényeinél kisebb az idő
léptetése, de nagyobb a ritkábban érkező egységnyi energia változtató képessége. A felettünk
élő szerveződéseknek a nemlineáris események, akár mannahullást eredményezhet,
táplálékban dúsabb környezetet, és lehetőséget, hogy mindig a legtáplálóbb, legkedvezőbb
környezetű ideális tápanyag-összetételű rétegekbe fejlődjenek. A változás meggyorsulásakor,
a hőmérséklet emelkedésével, az evolúciós fejlődési irány megfordul. A tűz melegében a nem
teljesen egymásban lévő, nem teljesen szimmetrikus, és kisebb sűrűségű könnyebb elemek
hamar felbomlanak, és egyre kisebb szerveződési szintre épülnek le. Az ilyen eseményekkor,
az idő visszafelé lépdel, a magasabb szerveződési szintű anyag bonyolultsága csökken. A
nitrogénből hélium, abból hidrogén keletkezik, az evolúciós lánc megfordul. Az ilyen
időszakban más elemek fejlődése gyorsabb, néha visszafelé bomló evolúció történik.
Ha a felsőbb szinteken fejlődő lények, lassabban öregednek, hozzánk képest nagyon magas
kort érhetnek meg, akár több ezer éves matuzsálemek is lehetnek, míg az alsóbb rétegekben
nálunk rövidebb életű generációk állandóan újjászerveződő nemzedékei váltják egymást.
A Föld és valószínűen más nagyobb mezők belsejében, egy acélkohóban neutrongázzá bomlik
az anyag. E kohóban olyan nagy a változás sűrűség, és a kis részecskéket vasgolyóba záró
határrétegek részecskéinek a sűrűsége, hogy a magányosan keringő részecskék lendülete nem
elég, a belső rétegek részecskéi által alkotott, kifelé az utat lezáró potenciálgátak,
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határrétegek, az időkapuk áttörésére. Ha viszont két részecske összefogása, együttműködése,
a keringő lendületsebessége, véletlenszerűen vagy a spontán párkeltés közben összeadódik, ez
olyan nagy, de kis felületre koncentrálódó gyorsulást eredményezhet, amely már elég a
potenciálgátak áttöréséhez, a belső rétegekből szükséges szökési sebesség eléréséhez.
A gravitációt és a rendezetlenséget legyőző élet a mezők központjában fejlődik. A lebomló
rendezettség újra együttműködő párkapcsolatba építésével újra kezdődik az evolúciós
lehetőség, újra kezdődhet egy alternatív jövő. Az ilyen ismét együttműködésre képes
részecskék új családokba, új kapcsolatokba, új kolóniákba szerveződhetnek, amelyekben az
együttműködés új lehetőségére, a kialakuló káoszból ismételt rend szervezésére újra bizalmat
kapnak. A részecskék egyre nagyobb szerveződésekben egyre nagyobb kollektív tudatba
kapcsolódhatnak. Bennünk is ilyen részecskék kollektív tudata gerjeszti a tudatot és az
információt, amelyet az áramlási minta, a lélek ismét megérthető eseménysorba rendez. A
részecskék energiája azonban kicsi, az csak a tudat alatti energiaszinteken képes változást
előidézni. E változás csak akkor tudatosodik, ha mint információ, ha mint egyre valószínűbb
bekövetkezhető esemény, az energiaszintje megerősödik. Nem lehetetlen, hogy a
környezetünkben élő, változó részecske kolóniák életet eredményező együttműködő készsége
az, amely egyre nagyobb rendbe építi az információs tulajdonságú anyagot. Az élet az
együttműködés rendszere, a bizalomé, a káoszból ismét rendezettséget szervezni képes
részecskekolóniák változási harmóniája. A környezeti részecskék, miként a bennünk élők,
alapjában segítőkészek, jóindulatúak, együttműködők. Valószínűen ők tájékozottabbak a jövő
eseményeiről, és ők súgnak a mi részecskéinknek ha veszély közeleg. Ha a kollektív tudat
képes szoros együttműködést kialakítani egy madárrajban, egy hangya, méh vagy
termesztársadalomban és a tengerek hatalmas halrajai között is, amelyek együtt változtatják az
alakjukat, szétválnak és összezáródnak az akadály vagy ellenség előtt, akkor az egy mezőbe
szerveződött részecskék kolóniái között, magasabb szintű együttműködés is kialakulhat.
Az ember részecskekolóniáinál intelligensebb részecskékből fejlettebb mezőkbe szerveződő
hidrogénszerű részecskemezők, képesek lehetnek élő vagy élettelennek látszó változó
anyagként megjelenni, plazmagömböt képező csészealjként vagy ionos tárgyszerű alakzatba
olyan frekvencián szerveződni, amelyen mi is észlelhetjük őket.
A kolóniába szerveződött részecskék képesek más frekvenciára áthangolódva láthatatlanná,
köddé válva, elszíneződve egy szempillantás alatt eltűnni a csak kölcsönhatást észlelő
érzékszerveink elől.
Az életszférák alattunk is, felettünk is változó lényekkel telítettek, amelyben hasonlóan fejlett,
vagy nagyobb együttműködő készségű lények a talajszint alatt meggyengített gabona
szervezett megdöntésével fejlesztik az elmaradt tudásszintünk. Az UFÓkat nem a távoli
csillagok küldötteiben kell keresnünk, hanem a saját és a szomszédos bolygónk
határrétegeiben fejlődő, tudattal rendelkező részecskekolóniák együttműködő szerveződései
között. E lények valódi időutazók, akik tér és a csillagnyi távolságok átszelésére is képesek.
A nagy tömegű ember és űrhajó, csak az anyag bomlásával gyorsulhatna a fény sebességére.
A tömegnek ehhez csökkennie kell, az alakzatnak át kell szerveződni. Erre csak a kollektív
tudattal együttműködő részecskék képesek. A részecskék mindent elviselnek. A gyorsulást, a
hőt, a végtelen nagy nyomást és szinte a végtelen változássűrűséget is. E részecskék képesek a
fénynél nagyobb sebességgel utazni, fénylényként vagy nagyobb szerveződésként időtlen
távolságokat átutazni, távoli galaxisok változásairól eseményjelentést hozni. E részecskék az
átvett, átadott információkat belénk építik, sulykolják, vagy mint gyengéd érzést, megérzett
sugallatot, vágyat, tudat alatti észlelést jelenítik meg. A távoli eseményekről hírt hozó
intelligens részecskék tömeges térségünkbe érkezésével a tudásunk növekedése, nemlineárissá
fejlődési lehetőséget kapott, és ha élünk e tudással, nemsokára talán elérjük az Univerzum
megértéséhez szükséges szintet. Ha Moetrius intelligens részecskéi által sugallt, megértett
várható események bekövetkeznek, részecskéink felszabadulva beutazhatják az Univerzumot.
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Az UFO kérdésre egy megoldási lehetőség
1968 augusztus 2.-án, az ESA 7 műhold fényképeket készített a sarkvidékről. Az egyik
fényképen, egy 2700 km átmérőjű lyukat fényképezett le. A lyuk nem állandó, de az Apolló
16 felvételein is látható, amely valószínűen dimenzió kapu a Föld mélyebb rétegeiben élő,
változó életszférák felé, vagy azok által nyitott időutazók dimenziókapuja. Egyre több az
olyan magyarázatlanul maradt környezeti esemény, amelyek arra utalnak, hogy nálunk
fejlettebb szerveződések élnek a környezetünkben, akik egyre többször behatolnak a
bioszféránkba. Az emberek tudatában évtizedek óta fejlődő jövő egyre több olyan érzést,
tudat alatti emlékezést, és a tudatba beugró gondolatot kelt, amelyet sokszor fantasztikumnak
hiszünk, nem értjük, és sokszor magunknak sem hisszük el a hiányzó ismeret miatt. Az
újmexikói marhacsonkítások, az egymás után bekövetkező nem emberi építésű légijármű
balesetek egyre több, de eltitkolt eseményt vetnek fel. A tudomány inkább eltemeti, amit nem
tud megmagyarázni, a kormányok eltitkolják, mert nem merik beismerni a
kiszolgáltatottságból megértett hatalmas hadikiadások céltalanságának az értelmetlenségét.
Az arizonai és a dél-amerikai események egy kapcsolatépítés kezdetei, amelyet hozzánk
hasonló sorsú, de jóindulatú intelligens lények kezdeményeztek, az összefogás és a következő
változások megismertetésére.
Az alábbi képen bemutatjuk egy már több helyen megfigyelt UFO fényképét:
A képen ábrázolt csészealj, valójában egy intelligens plazmalény, szervezett fénylény, amely
részecske kolónia szimbiota rendszerbe szerveződött fejlett változó mezőnek is tekinthető. A
mezőnek kollektív tudata van, amely mellett igen magas fokú értelemmel is rendelkezik. E
lény képes az alakját és az összetételét, a részecske kombinációját is változtatni, nemcsak
térbeli, hanem fizikai és kémiai, szerkezet és szervezésbeli variációi is léteznek, E lény képes
ionos anyagokba, fémekbe, titánba stb. szerveződni, de képes vonalas rendbe szerveződve a tű

Intelligens plazmalény:
Verőcei Ernő Villamosmérnök által
is megfigyelt intelligens plazmalény,
azaz szimbiota részecske kolónia. Jól
megfigyelhető a képen a belső
áramlási rendszer és a belső
szimmetria tagozódása. Nemcsak
tengely, hanem mezőszimmetriába
van szerveződve, amely ismerős
lehet azoknak, akik a Föld áramlási
rendszerét már ismerik.
fokának a milliomod részének megfelelő átmérőjű lyukon, térhézagon átbújni. Lehet
csészealj, vagy plazmagömb, felvehet emberi, állati vagy akár űrhajó alakot. Képes a fénynél
nagyobb sebességgel a térben elmozdulni, és képes azonnal irányt változtatva bármilyen
térirányba helyzetet változtatni. A lény tömege, azaz a kölcsönható-képessége az általunk
keltett kölcsönhatási frekvenciákon lehet nagyon magas, és lehet nagyon kicsi, gyakorlatilag
elhanyagolható. Ez a lehetőséget a szervezetten áramló részecskék frekvenciájának a
változtatásával éri el. Amely frekvenciára hangolódnak e kolóniába szerveződött részecskék,
azon a frekvencián magas a kölcsönható képességük. Ha rakétát, lövedéket lő ki rájuk a
légvédelem, a frekvencia áthangolásával a lövedék, rakéta anyagát egyszerűen szűrés nélkül
áteresztik. A légvédelem és az elhárítás tévedése a védekezés ellenük, mert ez csak félelmi
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motiváció, a hatalom és a vagyon félése. E lények lényegesen magasabb együttműködési
kultúrával rendelkeznek, ezért nem támadók, legfeljebb védekezők. A kozmikus tudat már
régen együttműködésben utazik, és nem ismeri az alá és fölérendeltséget. A térszerveződés
célja és iránya, az együttműködés a magasabb szimmetria és stabilitás felé, amelyben minden
szabad, amely a kollektív megmaradást, a szervezettséget segíti, és minden tiltott, amely ez
ellen hat. A lény déli kiáramlási pólusán megfigyelhető a mező (szaggatott vonallal kiemelve
bemutatott) belső áramlása miatt kidomborodó sarkitest halvány körvonala, amely a
tengelyszimmetriába szerveződés reakcióterülete. A mező e részén fejlődik a jövő!
Az ábra Carlos Diaz kevésbé ismert fotóinak közreadott másolata, amely a képet rögzítő Diaz
Úr szerint is Intelligens részecskék plazmába is szerveződhető kolóniájának tekinthető. E
szerveződések, átalakulhatnak ismert anyagokká, ötvözetekké, fénnyé szerveződhetnek vagy a
számunkra láthatatlan frekvenciára áthangolódva elkerülhetik a kölcsönhatási kapcsolatot és
ezzel az észlelési lehetőséget. A csészealj alakzat nem véletlen, hiszen ez a stabil
szimmetriában álló áramlási mezők klasszikus elrendeződése. A belső áramlás folyamatos
információcsere, kommunikáció, amely a környezeti változásokhoz szükséges reagálás
parlamenti értelmezése és végrehajtási utasításai folynak. Minden részecske informálja
valamennyi társát a változásokról. Ez nemcsak részecske kolónia, hanem magasan szervezett,
fejlett és egyenrangú részecskékből álló együttműködő társadalom, egyenrangú
részecskelények önkéntes kollektiv tudatba szerveződése. Carlo Diaz fényképe tipikus
áramlási mező, a Földi légkörre és a magneotonszférára is jellemző szimmetriának megfelelő
tagozódással.
Carlos Diaz fényképein a Verőcei Ernő által is felismert intelligens plazmagömbök
észlelhetők, amelyeket egyre többen megfigyelhetnek, mert e lények megtanultak
kölcsönhatásba lépni, jeleket és információkat közvetíteni.
A könyv végén bemutatjuk azokat a már (Moetrius által) talán megértett gabonaábrákat,
amelyek nálunk fejlettebb, de segítőkészebb és együttműködésre képesebb lények rajzolnak a
bioszféránkra, okítva bennünket, földhözragadt lényeket az Univerzum törvényszerűségeiről.
Nemsokára, még a mi életünkben egy új világ kezdődik, amely a káoszba fordult
társadalmunk romjaira új életvirágot, új világot épít. Az életszerű változás az új életperiódusban nagyobb szimmetriában, több szeretetben, nagyobb együttműködésben és talán
több békességben szerveződhet.

23. fejezet:

A nemlineáris térváltozások következményei:
Lokális következmények:
A lokális következmények a helyi változások energiaszintjétől függenek. Ha ez a szint nagyon
kicsi, az atomi energiaszint alatti változásoknak felel meg. Az ennél kisebb szinteken
bekövetkezhet az esemény kisebb energiaszintű analóg változata. Közepes szinteken, az
atomi, a fehérje szinten, a szerveződésünk megújulásának, a programozott sejthalállal elhaló
sejtek pótlását biztosító természetes szaporodásának tekinthetjük. Ha nagyobb sejtcsoportok
halnak el, vagy kerülnek mély kómába, ezt reumatikus betegségnek, vagy bénulásos
következménynek tekintjük. Az esemény tartósága és nagyobb szerveződési szintre hatása
csak akkor érvényesül, ha az érintett szint nem tud teljes egészében regenerálódni, a korábbi
szimmetriába kerülni.
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Ma már képesek vagyunk egész szervek változását kijavítani, újra indítani, de ezek általában a
nagyobb szerveződési szintünkre, az egészségünkre maradandó következménnyel járnak. A
nagyobb rendszerek egyensúlya és szervezett változása megszűnhet, ha olyan létfontosságú
szervet, csakrát érint helyreállíthatatlan torzulás, amely az egész harmóniához
nélkülönözhetetlen az egyensúly fennmaradása szempontjából. A változások, emberi
megközelítéssel közepes energiaszintjén, az emberek, mint az egész részeinek az elhalása
hasonló lokális következményekkel jár az elhunyt családjában, fájdalom, érzelmi hiány és a
családi egység, harmónia megbomlása. A forradalmak, rendszerváltások társadalmi szinten
bekövetkező diszharmóniája ismert, nem kell kihangsúlyozni, amely nemzetek, népek
országok polgárainak a hontalanságát, bizonytalanságát válthatja ki. A nagyobb energiaszintű
változások nemlineáris következményei, - bár voltak kezdetleges ismereteink, mint nem igazán
befolyásolható, kicsi valószínűséggel bekövetkező események - nem kerültek kihangsúlyozásra.
Mintha a szőnyeg alá söprés, a homokba dugott fej egyúttal az esemény lehetőségét is
elvenné. Ez az elhallgatás érdekeket szolgált, amelyek érdekeltjei a gazdasági vagy politikai
hatalom kisajátítói. A megbízással felruházott hatalom felelőséggel jár, a közmegbízás és a
közérdek szolgálatával. A megbízottak ezt sokszor elfelejtik, és a kölcsön kapott hatalmat,
mint egyéni érdemet gyakran kisajátítják, a közös érdek helyett gyakran az egyéni érdekek
céljára használják. A végtelen hatalom, egy világ kisajátítása felé közeledünk. A tőketerror
gazdasági ereje az ember és a kisebb társadalmi szerveződések, a régiók, nemzetek és ország
érdekek fölé nőtt. A tőkemonopólium kisajátítói által megszerzett vagyon, tőke, felhalmozás,
a megszerzőivel együtt könnyen egy nemlineáris esemény martalékává válhat. A
felhalmozók, a hatalmat kisajátítók egyre jobban félnek. A félelem, ellenségkereséshez, ha
nincs, csináláshoz vezet. A tőketerror, terrort szül, az ellenség keresése ellenséget teremt. A
társadalmi kiegyezéstől, a tudás általánossá válásától csak azoknak van féltenivalójuk, akik a
többiektől túl sok kölcsönt vettek fel. Csak nekik van vesztenivalójuk. Az együvé tartozás, a
szeretet, a közösségi érzés a nincstelenek érzései megmaradnak. Ha Isten megelégeli a
mocskot és szennyet, amely a Földre rakódott, könnyen nemlineáris eseménnyel tisztíthatja le
az aszimmetrikussá vált világot. A nemlineáris események a kisebb kötésű szerveződéseket
nemcsak lenullázzák, felbontják, hanem tisztává teszik a bolygókat, az eltorzult fejlődés
helyén új társadalmi szerveződés lehetőségek csíráit hintik el. Az események után leülepedő
por nem élettelen, hanem élő, együttműködésre kész részecskék leülepedő keveréke.
A térben lévő rendszer egy részecskékből álló gázfelhő, amelynek a porszerű részecskéi
életszerű változással állandóan átrendeződnek. A gravitációs mezők kialakulásával, a
részecskék leülepedése a változás lecsendesülését eredményezi, amely az életszerű változás
leállását eredményezné akkor, ha a rendszer nem tudna megújulni. A változás csökkenése
nem tartós, mert nemlineáris gerjesztések biztosítják a rendszerek megújulását. A térben
evolúciós keveredés történik, a kevert anyagok, mezők további átkeveredései, amelyekben a
kialakult új változatok megmaradását az időben tovább tartó, nagyobb stabilitás, egyensúly és
szimmetria elérése teszi lehetővé. Az ilyen szerkezetek változó lehetősége tovább
megőrizhető, az egyenletes keveredési lehetőség tovább fenntartható.
A szimmetria nagy törvény, az egyensúly az Isten törvénye, amely változatlanul küzd a
rendezettséget elrontó aszimmetriával. A keveredés törvénye azonban nagyobb úr, amely a
két fél küzdelmében a kérdést eldönti. Akár lassú lineáris változás, akár a szimmetriát idővel
elrontó nemlineáris változás történik, a keveredés, az újabb és újabb változó mezőket,
keverékeket kialakító evolúció irányába hat. Az idő, a változás gyorsasága, amelyet a
környezet határoz meg. Változóképes tér esetén, a környezetváltozással mindig szinkronban
áll a globális vagy lokális térrész, a mezők közötti határrétegek eseménysűrűségével, az
életszerű változás ritmusával. A megismert törvényszerűségek bár érthetővé teszik a
folyamatot, nem magyarázzák meg, csak tisztábbá teszik a kezdet kérdéseit. Az anyag és a tér,
nem születhetett ősrobbanásból, az csak egy nemlineáris téresemény újabb nagyobb térben
történő átalakulása, amely előtt az anyag és a részecskék hasonló folyamatokban változtak.
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A változás örök. A tér, amelyben e változás zajlik részecskékkel és élettel telített. A
nemlineáris változások az élő rendszer magasabb fraktálszintjén bekövetkező életjelenségek
következményei. A rendszer összefüggő, és bár látszólag lokálisan elkülönült, a nemlineáris
események, az életciklus-váltások kapcsolják össze. A nagy világvallások tanításai, igazak és
a valóságból fakadnak. A tér és részecskéinek az összességét, Istennek tekinthetjük, amely
létrehozott egy önfenntartó rendszert. E rendszer tökéletesnek látszik, bár ez megközelítés,
szubjektivitás kérdése. Az Isten mindenhol jelen van, a részecskeangyalai működnek,
befolyásolják az életünket, a mindennapjaink változását, de nem érhető tetten a
beavatkozásuk, azt diszkréten teszik. A részecskéket a nagyobb stabilitás vágya, a végtelen
tudás és örök élet megszerzési lehetősége tüzeli. Ha valamely határrétegben, mezőben,
régióban ez nem sikerül tökéletesen, egy új variáció kialakítására részecskéink a lehetőséget
újra megkapják, az életűk nem, csak a szerveződési kombinációjuk véges. A nemlineáris
események, miközben a szintek természetes eseményeinek tekinthetők, egyúttal
megváltoztatják az alsóbb szintek keveredési lehetőségeit. A sejtjeink állandó megújulása
szükséges a szervezetünk környezeti változásokhoz alkalmazkodó stabilitásának a
megőrzéséhez. A bolygóink megújulása a magasabb energiaszintű szerveződések sejtjeinek a
megújulását eredményezi. Nem látjuk át, a tér kisebb és nagyobb energiaszintű változásait,
amelyek észlelése a mindennapos változásainkhoz nem szükséges.
A tér egy összetett porfelhőnek is tekinthető, amelyben a különböző sűrűségű részecskék
összetapadása nagyobb tömeg és sűrűség kialakulásához vezet, de ez sem nőhet a
végtelenségig. A tömeg és a sűrűsödés túlnövekedése a mező összeomlásához és
újrafelfúvódásához vezet. Ez a kezdetben talán csak véletlen törvényszerűség rendszerré
fejlődése életet lehelt a változásba és az anyag szerveződésébe. A tér ezzel több lett,
életszerveződésé alakult, amely maga a részecskéinek a változásában él, megtestesült. A
részecskék változása célok kitűzését eredményezte, amely törekvést, akaratot, gondolatot és
szeretetet, vágyakozást ébresztett az aktuális célok elérése felé. Hitet keltett a jobbá válás
lehetősége, a több szeretet, és a vágy, az isteni állapot, a tökéletesség lehetősége felé. A Hit
nélkül a rendszer értelmetlen, lélektelen anyagi massza véletlenszerű keveredése, amelynek
nincsen tudata. Az ember tudata és lelke bizonyíték arra, hogy a lélek, a szeretet, és a tudat
létezik, a Hit szükséges. A környezetünk megértése nem semmisíti meg a Hit és a cél
lehetőségét, és szükségességét a tökéletesedés felé. Az Istenre és a tökéletesedésre, mint célra
is szükség van, a vágyat, a hitet nem szabad feladni. Az összefogás és az együttműködés
rendezettséget növelő eredménye az, amelyben az előttünk feltárult rendszert érdemes
követni. Az élet tülekedése a teljes térben és minden szinten hasonlóan történik. A nyugalom
csak ritkán és csak a végtelen szimmetria állapotában adódik meg, de ez nem elég változatos a
változáshoz szokott rendszernek. A nemlineáris változások erre nyújtanak alternatívát és
orvosságot. A természet rendjébe szinte minden belefér, ami a változás és a megmaradást
segíti. Az élet maga a változás, a változás pedig a megmaradás. Ha a változás lecsökken, az
élet ellaposodik, unalmasabbá válik, amely az élet értelmét megkérdőjelezi.
A tér, az életszerűen változó részecskék nélkül üres és rideg közeg, amelyet a változó
részecskékkel kitöltése tesz élő szerveződésé. A változás hőtermeléssel, forrongással,
buborékképződéssel jár, amelyben a részecskék célra törekvése, súrlódása, küzdelme maga az
élet. Csak a változás képes fenntartani azt a részecske-ritka buborékszerű állapotot, amelyben
a gondolat szabadságán kívül a változásból fakadó átalakulás szabadsága is lehetőségé válik.
A neutronkristályba bezárás, a gondolkodó lénnyé száműzés kicsi energiaszintű változással
járó nagy térsűrűségű állapot, amely bár sok részecske ,,békés,, együttélését teszi lehetővé, ez
az életszféra az emlékek béklyóiba száműzi a változás lehetőségét.
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24. fejezet:

Az összetett evolúciós rendszer fejlődési iránya:
Az anyag kétségtelenül egy fejlődési sorozaton megy keresztül, amely nemcsak lineárisan,
apróbb kicsi lépésekkel halad valami másféle változási állapot felé, hanem többféle
nemlineáris ugrást is végrehajt. A lokális lehetőségeket, az anyagszerveződés, keveredés
törvényei időnként rövid idő alatt nagyméretű egységekkel is megkeverik, amely a
megszokott lelassuló változást feleleveníti. Az anyagszerveződés térbeli kialakulását
bemutató ábrán megérthettük, hogy az életszerű változás, sokféle különböző nyomású
rétegben is hasonlóan történik, tehát nem kötött a mezők felszínén uralkodó különleges
körülményekhez.
Ha a tér különböző pontjain, vagy az Univerzum különböző rétegeiben fejlődő élet
lehetőségnek a fejlődési azonosságait keressük, észlelnünk kell, hogy a tömegbe sűrűsödő
anyag, változása a tömeg, a nyomás és a hő növekedése, a változás gyorsulása és a gravitációs
szelekciós rendezettség növekedése felé halad. A mezőkre rárakódó anyag folyamatosan
növeli a tömeget, és az alsóbb rétegek egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A nyomás
növekedése, gyorsítja a réteg változását, ez pedig hőfejlődéssel jár, amelyet az anyag
megszaladó robbanás nélkül, csak az esetben tud elviselni, ha folyamatosan csökkenti a
feszültséget, az egymás mellett fekvőanyagok eltérő tulajdonságait, a másságát és az
ellentétét. A nagy nyomásban keveredő anyag, szelektálódik és homogenizálódik, a mássága
felbontásra és megszűntetésre kerül. Miközben a nemlineáris eseményekkor egyre lejjebb
kerül a nagytömegű mezők mélyére, a hőmérséklet és a változásnövekedés ellenére,
folyamatosan nő az anyag rendezettsége és a szimmetriája. Az anyag részecskéinek tekinthető
buborékokból, a növekvő nyomású rétegekben egyre több kerül egymásba, egyre több
nyomódik át egy-egy potenciálgáton, azaz a nagyobb buborékok részecskéi között azok
belsejébe.
A nagy nyomáson fejlődő anyag szintén a szimmetria, az összeépülést segítő azonosság,
valamint az ellentét és a bontódás, az elkülönülés felé kényszerítő változás között őrlődik. Ha
a két erőben a szimmetria győzne, a mező fejlődése megállna, az anyag besűrűsödve és
lehűlve egy hideg hőhiányos halálba kerülne. Ha a feszültség győz, amely egy fejlődési
stádiumban mindig bekövetkezik, az anyag újabb szelekciót, elkülönülést, átrendeződést hajt
végre. Ha a feszültség értéke meghaladja az építő, megtartó erőt, az anyagi mezőben addig
egyensúlyban álló folyamatok hirtelen felborulnak, a korábbi rendezetlenséget a káosz váltja
fel. Ez minden mezőben, függetlenül a szerveződési rétegektől, nyomástól és körülményektől,
az addigi változás, fejlődés, az evolúciós keveredési szakasz adott periódusának a végét
jelenti.
A szervezettség és a rendezettség felborulása végtelen változás sűrűséghez és
nyomásnövekedéshez vezet, amelynek a következménye nagyobb tömegszinten egy hatalmas
robbanás, fejlődési ciklusváltás. A mező felrobbanásának a folyamata az anyag részecskéinek,
buborékjainak az ismételt szelekciójához, a térbeli besűrűsödéséhez és a megritkulásához, a
szétválásához vezet. Ilyenkor az adott mezőben lévő anyag egy része, az ősrobbanást fejtegető
részben leírtak szerint fele részben a Makrokozmoszban, azaz a külső környezetben
szétszóródik, lehetővé téve az újabb variációkba keveredést, más fele pedig egy
mikrokozmoszt alkotva befelé tömörödik. A térosztódás szimmetriájában a makrokozmosz
szabadabb változásával a mikrokozmoszba merevedett változatlanság áll szimmetriában. A
mikrokozmoszban a változás részecskék közé rejtett áramlási mintába tömörül. A sűrűségbeli
elkülönülés eltérő térfogathoz is vezet, de az anyag ilyenkor elkülönülő mennyisége,
energiatartalma kezdetben valószínűen megegyező. Ha evolúciós fejlődésnek tekintjük, az
újrakezdődő folyamatot, akkor be kell ismernünk, hogy ez az elkülönült anyag kicsit
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másképpen megismétlődő tömegnövekedésével folytatódik, azaz a korábbiakhoz nagyon
hasonló, de sohasem azonos ciklus újrakezdődik. Mivel a robbanást követően a korábbi
fejlettség, a kialakult rendezett állapot a mezők felszínén megszűnik, az evolúció Morffy
szabályait betartva az ionos állapotig visszafejlődik, és innen indul új életvirágok
kikeverésére. Az evolúció ilyen folyamatokban periodikusan fejlődik, nem valamilyen
meghatározható végállapot felé, hanem jellemző állapotok között. Ez a két végállapot egy
pulzációt, pontosabban nem önmagába záródó körciklust alkot, amely az anyag elkülönülése,
részbeni szétszóródása, az újbóli keveredés lehetősége, és a nagy azonosságú közös mezőkbe
tömörülés. E folyamatok arra utalnak, hogy a fejlődés és a változás csak akkor ér véget, ha
olyan nagy azonosságúvá válik minden részecske, hogy köztük lévő feszültség megszűnik,
hogy bármilyen nyomás és térállapot közé kerül, ugyanolyan bonyolultságba épül. Ez
azonban nem lehetséges, mert bármilyen nagy legyen a nyomás, a mezőbuborékok egymásba
építése, miként a szétválasztása is kényszerített térállapot. Az anyagnak tekinthető részecskék
feszültségének a csökkentésére az egyik rendezési lehetősége, ha az egymás mellé kerülő
részecskemezőknek csak nagyon kicsi a tulajdonság, azaz a dimenzió eltérésük, a másságuk.
Mivel nem lehetséges az anyag egy dimenzióba tömörítése, ezért mindig eltérő tulajdonságú
és nyomású részecskék is lesznek a tömegben, amelyek feszültségtűrő és alkalmazkodó
képessége is eltérő. Ez pedig elégedetlenséghez, a feszültség növekedéséhez, és újra robbanó
részállapothoz vezet. Isten tökéletességre törekvő játéka még eltarthat egy ideig, amelyben a
tökéletességre törekvő vágy az összeépítő erő, és az engedetlenség, az egyént kollektívába
kényszerítő elnyomás ellen fellépő individuum szabadság vágya a fő szétbontó erő.
Isten munkája csak akkor lesz sikeres, ha minden mező, bolygó, lény, sejt, atom és részecske
megérti, hogy a többiekkel összetartozó. Csak akkor alakulhat ki béke, ha a részecskék a
szervezettség alkalmazkodási kényszerűségét az elnyomottság helyett a változás
kényszerének a lecsökkenéseként, végtelen szabadágként élik meg. Ez csak a nagyon nagy
szimmetriában álló mezők lehetősége, amelyek a bármely irányú változása, a kis mértékű
aszimmetriába kerülése a megszűnés veszélye nélkül lehetséges. A pont és térszimmetria
növekedése csökkenő változást eredményez, a dimenziós értékek, mint tulajdonságok
tartósabb megmaradását, nagyobb kollektív azonosságot, de csökkenő személyi, egyéni
szabadságot, a függetlenség jelentős mérséklődését. A szervezettség növekedése a
spontánizmus csökkenése felé vezet, egy nagy demokratikus diktatúrához, amelynél az egyéni
mozgástér és akarat a kollektív akaratnak és feladatnak van alárendelve. A nagy tömeg közös
harmóniájának az ára, a személyi szabadság csökkenése, a közös, rendezett, magasan
szabályozott, de magasan korlátozott szabadság kialakulása. Ha ennek értelme látszik, a
részecskéink ezt is elviselik. Ez a szabadság az egyéni döntés lehetőségét csökkenti és
változást egyre jobban csak emlékekben engedi. Az ilyen nagy harmóniába kerülő
rendszerben a változás csökkenésével a dinamikus élet beszűkül, egyre kisebb térbe
kényszerül. Lehetséges egy átmeneti statikus lét, egy tetszhalál állapot, egy csak emlékeiben
élő harmonikus kristálymező. Az emlékek azonban érzelmeket és ezzel feszültséget váltanak
ki, amely különbséghez, nyomásnövekedéshez vezet. Az anyag keveredését ismét lehetővé
tevő változási vágy újra egy robbanáshoz, ismétlődő anyagkeveredéshez, újrakezdődő
evolúcióhoz vezet. A változást lehetővé tévő életszakaszok, a körforgáshoz vezető ciklusok
újrakezdődnek. Az Univerzum és az anyag él, pulzál, érez, változik, fejlődik, de materialista
szemlélettel csak keveredik.
Egy bizonyosság viszont felismerhető, amely a Hit erejét megmutatja.
A változást és a szerveződési törvényszerűségeket megértők, a káosztól és a szenvedéstől
elfáradottak, az újabb lehetőségekben és az Istenben hívők az evolúciós ugrásokkal járó
elmúlást, a szerveződési átalakulást, megnyugvásként, szenvedés nélkül,
megkönnyebbülésként és felszabadító érzésként élik át.
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A hitetlen materialisták, az anyagi javak kisajátításában és felhalmozásában hívők,
félelemmel, rettegéssel és szenvedéssel fogadják az általuk meg nem értett elmúlást.
Moetrius, az aspektusaiban leírta az általa szubjektívan észlelt Világ és anyag felismert
szerveződési lehetőségeit. A küldetése az Univerzum törvényszerűségeinek a bemutatása,
megismertetése, a félelem eloszlatása, a sorsunkat meghatározó törvények megértetése, aki a
várható változás miatt kialakuló félelem lecsendesítésére a harmónia és a Hit szükségességét
hirdeti.
Moetrius a tudatlanságot, a félelmet, az ismeretlentől való rettegést csökkenteni igyekszik,
hogy a Világunk korai káoszba fordulása helyett, tudás, a szeretet a Hit és a békesség
gyertyáját gyújthassa meg. Az események túlgyorsuló felpörgésekor, amelyeket már nem
tudunk követni, csak az egyszerűsítő Hit az, amelynek a segítségére mindenkor számíthatunk.
A Tisztelt olvasóra bízza a szerző, hogy a leírtakról milyen következtetésre jut, hogy a
véleménye kialakulásával az állítottak mellett, vagy ellene állást foglaljon, a Hit és az
összefogás szükségessége mellett a szabad akaratából egyéni véleményt formáljon.
Pécs 2004-04-25

Moetrius

A felismert összefüggésekből levont következtetések
Epilógus
A tudás, és a rendezettség, az ok és okozat, a hatás és a következmény eseményrendjének és
eseményláncának a törvényszerűségei, az eseménysor megértési lehetőségét tartalmazza. Ha
hasonló sorrendben és hasonló körülmények között történő eseménysor hasonló
végeredményt eredményez, akkor az eseménylánc, a történet bármikor történő újra
lejátszódása, hasonló állapotváltozást eredményez. A hasonló események ismétlésének nagy
az esélye, mert a valóság lehetőségek látszólag végtelen mennyisége valószínűen kevesebb,
mint a már megtörtént események. Ez ismétlődésekhez vezet, hasonló események rövidebb
hosszabb ismétlődéseire. Ha azonos térállapotok alakulnak ki, hasonló sorsú és körülményű
mezők körül, vagy mezőkben, a térben lévő véges lehetőségű hatásmodulok állapota és ennek
a változtatási képessége is véges. Ez miatt nagyon sok esetben az állapotváltozások nagyon
nagy azonosságúak, hasonló alaphelyzetről hasonló végállapotra vezetnek. Ha a hasonló
térállapotú és tömegű stb. azaz azonos tulajdonságú részecskének tekintett valamilyen méretű
részecskecsoportra ismert és azonos tulajdonságú részecskecsoport hat, a hatás
következményei, a bekövetkező állapotváltozás hasonló végeredményre vezet. Ha kellő
számú ismétlés alapján meggyőződtünk a következtetés helytállóságáról, megtanultuk az
adott állapotváltozás eseményrendjét. Ez esetben sokszor nem szükséges tudnunk, hogy
milyen alapállapotról, vagy milyen eseménysoron következet be az állapotváltozás, ha a
végállapot analógiáját felismerjük a köztesállapotokra és az alapállapotra is
következtethetünk. Mivel élő és analóg rendszerrel van dolgunk, ezért az eltérés lehetőségét
mindig figyelembe kell venni, de ha a statisztikai állandó igazolja az eseménylánc analógiáját,
a tanulásunk tudásként történő alkalmazása eredményre vezethet. A tévedés lehetősége annál
nagyobb, minél összetettebb az állapotváltozás, minél nagyobb bonyolultság változott még
bonyolultabbá. A térben, vagy annak egy mezőjében megismert állapotok, tulajdonságok,
(eredők) a korábbi állapotváltozásokat kiváltó ok okozatának a következményei. A hatás, egy
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állapoteredő, egy meglévő tulajdonságokkal körülírható mező tulajdonsága, amely azonban
csak viszonyban értelmezhető. Bár ismert tulajdonságú anyagokkal, elemekkel, modulokkal
számolhatunk, azonban ezeknek a vegyítése, keverési következménye csak a másik anyagnak
tekinthető mezőrész térállapotának az ismeretében határozható meg. A kölcsönhatás
lehetséges körülményeinek a megismeréséhez, szükséges ismernünk a keverendő, egymásba
vegyülő, kölcsönható anyagok kölcsönhatás előtti tulajdonságait, alapállapotát, töltöttségét,
belső feszültségét, azaz a jelenben érvényesülő állapotának a valóságát. Ha ezeket ismerjük,
elvileg bármely keverékről, vegyületről megmondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel milyen
végállapotok várhatók, de a természet élő rendszere miatt, az ismert tulajdonságok alatti
energiaszinteken fel nem ismert, figyelembe nem vett eltérések miatt csak statisztikai
eredményeket jósolhatunk meg. Az élő rendszer néha egészen másképpen viselkedik, a figyelt
energiaszint alatti energiájú részecskék állapota, érzelmei sokszor megváltoztathatják a várt
végeredményt. Ennek ellenére, a statisztikai valószínűség elegendő számítási alap, hogy az
egyes részletek ismerete nélkül a végeredményre, az eseménylánc lehetséges
következményláncára következtethessünk. Az eltérő emberekben eltérő következtetési
rendszerek és eltérő ismeretek, eseményláncok (tudás) raktározódott el, amely miatt ugyanazt
az eseményeket az ismereteink torzításában, relatív ismerettel szemléljük. A változásokról és
azok következményeiről is eltérő a tudásunk, és ráadásul sok esetben nincs egyedüli
kiválasztott helyes megoldás. Nagyon sokszor előfordul, hogy azonos alapállapotokra ható,
látszólag azonos következmények eltérő végeredményre vezetnek, és az is gyakori, hogy
azonos végeredmények eltérő alapállapotok, eltérő változások következményeként alakulnak
ki. Vannak egyenletek, amelyeknek többféle megoldása létezik, és a tér és anyag, az
életszerveződés egyenletei ilyenek. Ezzel együtt, az élő rendszerek, modulok változása és
reakciója is nagy eséllyel és elegendő pontossággal (de sohasem teljes biztonsággal)
kiszámíthatók, a térváltozás állapotaira a megtanult következtetéseket, a tapasztalt
ismereteinket felhasználhatjuk.
Van olyan kialakult tudás, amely precíz, aprólékos, amely a felismert modulokat sorrendbe
rakva elvezet egy következtetési lehetőséghez. A statisztikai valószínűség sokszor igazolja e
következtetések jogosságát, és eredményre vezet. Az ilyen pontról pontra haladáskor
valamivel kisebb az esély a tévedésre, de ehhez sok kicsi felismert részletet kell egymáshoz
hézagtalanul illeszteni. Ha az ilyen kutató hiányos hézaghoz érkezik, oda Adu Jokert helyez,
azaz paradoxonnal is képes továbblépni a fel nem tárt ismeret hiányokon. Az ilyen
behelyettesítések elfogadása, bizonytalanná teszi a felhalmozott tudásrendszert, a Dzsolinál
könnyen vakvágányra szaladhat az ismeret. A könyv kezdetén Tisza László idézete ma is
aktuális. A paradoxonokat nem szabad elfogadni. A tudás vára nem építhető feltételezett
téglákra, ha az eredmény a valóság rendszerébe nem illeszthető. A hiányzó megoldás, tégla
beépítése csak akkor adhat csak stabil alapot, ha a z átlépett lépcső a valóság hídjához vezet.
A másképp gondolkodók, a szemléletet váltók többnyire nem akadnak el az axiómák zavaros
ellenmondásaiban, azokat átlépni, helyettesíteni és feloldani igyekeznek. A nem lineárisan
gondolkodók, nem az eseménylánc aprólékos hatásláncát követik, ezért nem akadnak el azon
hiányzó tégláknál, amelyek helyére a részecskéi által súgott ötleteiből az alkalmasabbat be
tudja építeni.
Az ember által használt írásos információ betűi síkra rajzolt kétdimenziós alakzatok, amelyek
pontok sokaságából álló analóg szerkezetű ábrák. Nem szükséges, hogy a pontok térhelyzete
teljesen azonosan álljon, elég, ha az arányuk, az egymáshoz képesti elrendeződésük analóg.
Ez teszi lehetővé, hogy elolvassuk mások írását is, és néha a sajátunkat is felismerjük. (A
pillanatnyi állapot is befolyásolja az írás állapotát, amelyet gyakorlott grafológusok hamar
felismernek.)
A térben és analóg szerkezetekben gondolkodni tudók azokat az azonossági pontokat ismerik
fel, amelyek a betűk, és az ennél is bonyolultabb három és négydimenziós térszerkezetek
azonosságait képezik. A részecskéikre figyelők sokkal könnyebben találnak összefüggéseket,
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de ezek gyakrabban vezethetnek téves következtetésekhez, ezért a logikai rendszerben
gondolkodók bár nagyobb összefüggések felismerésére képesek rendszerint többet hibáznak.
Az ilyen emberek a tér háromnál többdimenziós állapotváltozásait hamarabb és könnyebben
felismerik.
Ha az emberiség megtanul a részecskékhez hasonlóan egymással együttműködni, akkor a
térlátók és az aprólékos tudás művelői együtt nagyot alkothatnak, sikeresebben megfejthetik a
tér titkait. Az aprólékos részletek összeillesztéséből álló tudás kisajátítása nem kedvez az
együttműködésnek. A tudomány az objektív lencsétől nem ismerte fel a környezet szubjektív
szemlélési lehetőségét a teljesebb és összetetebb valóságot.
A valóság nemcsak objektív ismeret, amelyet ha ki akarunk egészíteni az érem másik
oldalával, a lineáris tudással rendelkezőknek össze kell fogniuk a térbeli összefüggéseket
könnyebben felismerőkkel. A tér és anyagszerveződési vázlatot azoknak kell felrajzolni, akik
a vázlathoz szükséges összetartozó pontok együvé tartozását felismerik. Az aprólékos lineáris
ismeretekkel rendelkezők dolga, a térvázlatokat a pontosabb részletekkel, színekkel,
szagokkal, ízekkel kitölteni.
A sikeresen szintetizált tudás is csak felszínes, mert a felismert, felrajzolt kép felbontása csak
az emberi képességhez alkalmas eredményre elég. Nagyobb felbontásban, a részletek mélyén,
mindig rejtőzhetnek olyan kisenergiájú hatások, amelyeket az emberi élőmező nem képes
közvetlenül megismerni, de ha kiépítjük a kapcsolatot a kollektív tudatunk értelmes
részecskéivel, a legkisebb bennünket érintő eseményekre is választ kaphatunk.
A tudás és ismeret finomabb és nagyobb dimenzióit a részecskéink és a csillagtéri mezők
részecskéi ismerik. Ha megértjük, hogy a körülöttünk lévő rendszer határok nélküli, amely a
legkisebb változástól a legnagyobb térátalakulásáig élő és gondolkodó, megérthetjük, hogy
Isten részecskéi vagyunk, akik a számunkra kijelölt bioszférában és határok között
változhatunk. Az Isten, maga a változó rendszer, maga az állandósult változás, a harmónia és
a béke egy személyben. A halhatatlan részecskék finom kicsi változata, mint Isteni információ
előre jelzi a nagyobb energiaszintű későbbi események lehetséges valószínűségeit.
Megismerhetjük a tér és az életszerveződés szabályait, az Isteni igét, amely a szűk tudásból
fakadó lehetőségeinket a végtelen lehetőségek felé nyitja, de a sokkal nagyobb energiaszintű
változások következményeit kivédeni nem, esetleg csak elkerülni tudjuk.
A megismert törvényszerűségek Univerzálisak, Isten szorgalmas részecskéi segítették az Író
értelmi fejlődését, de ez csak térszerveződési vázlat. Az idő és a gravitáció törvényei című
könyvben, az Aspektus 4 második oldalán egy oldalt idézett általa ismeretlen szerzőtől. A
zseni lehetőség nem ajándék, az kötelesség, sok munka és sok tévedés lehetősége. Egyéni
alkat, egyéni tudás, korlátozott, nem végtelen, amely sok más hiányossággal is telitett. Az író
a megismert tudását az egyensúly és a harmonikusabb változás szolgálatába szeretné állítani.
Ez a szimmetria sem teljes, amelynek a kiegészítéséhez a másokban meglévő tudásra és
együttműködésre van szüksége. Isten úgy teremtette meg az Univerzumot, hogy csak azok a
részecskék világa maradhat egyben, amelyek képesek a tudásukat összeadva kollektív tudatba
halmozni. Az ember képes erre, de az idő és a lehetőség véges. Ha nem rakjuk időben össze a
tudás részleteinek a kockáit, a lehetőséget elszalaszthatjuk. Az időnket és a testünk, mezőnk
anyagát csak kölcsönbe kaptuk. Ha nem sikerül időben a tudást kellő összetettségbe, nagyobb
rendezettségbe juttatni, Isten az adott kölcsönt hamarosan visszaveszi.
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Függelék:
Gabonaábrák bemutatása:
Néhány gabona ábra, amellyel kozmikus információt továbbítanak az emberiség
felé, annak a fejlődését támogató, de közvetlenül még be nem avatkozó lények,
amelyek Moetrius szerint évtizedek óta töltik a Noé bárkáját.
Az ábra nemcsak bonyolult
gabonakör, hanem egy történet, a
becsapódási esemény elbeszélése
rajzban. A folyamat került
bemutatásra, a hold kialakulása.
A sötét rész a valós
láthatóanyagot, a világos rész a
kozmikus por és gázanyagot, a
Quintesszenciát jelenti, ez látható
a központi Napnál beérkező és
kiáramló szimbólumként. A kép
időre vonatkozó információt is
tartalmaz az ekliptikai síkhoz
képest, de sajnos egy jelentős
információ a fényképező
helikopter árnyéka miatt nem
látható. Más ábrákon több, az
esemény idejére vonatkozó
információ található.
Intelligens lények által Borsod
megyében, Onga községben rajzolt
gabonakör, amely az arányait és az
elrendezését tekintve vízmolekula,
vagy héliumszerkezet is lehet.
Az ábra egyértelműen
információközlés, amelyben mintha
tesztelni szeretnék, hogy ismerjük
ezen ábrát?
Az ábra, kérdés: Ismeritek?
Bármilyen tömegarányú részecskék
kapcsolódnak egybe, ez H2O is lehet,
de zavaró a hidrogénatomok eltérő
irányú (töltésű) forgásának az
ábrázolása. A kémikusok feladata
lehet az ábra jelentésének a
beazonosítása, a méretarányok és a
forgási iránnyal jelzett
töltésdifferencia megértése!

Ha az ábra H2O, akkor az oxigénatom
telítettebb, sűrűbb ábrázolása megérthető.
Ez esetben, a Hidrogénatomban csak kerületi
irányú részecske áramlás van, azaz sokkal
kevésbé összetett buborékszerkezet, mint az
Oxigénatom.

Az ábrát, a Hufor Hálózat anyagából merítettük, a Színes Ufó magazinnak
beküldött Fürtös Katalin anyagából.
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További összetett gabonaábrák bemutatása:
Az ábra egy Földszerű tengely és térszimmetrikus
áramlási mező, amely hasonlít Moetrius áramlási
szerkezetéhez. A csillagpontban a keresztáramlás,
a rendeződést irányító lélek látható. Ez a
keresztáramlás működik a DNS-ben és ez a
következő (nem gabona) ábrán látható
keresztállatkában. A képen látható áramlás
működik a csillagokban is és valószínűen a
legkisebb áramlási mezőkben is. A képen jól
láthatók a mágneses pólusok és a határrétegek.

A képen látható gabonaábrán egy kisméretű
áramlási mező, talán egy atomszerkezet
került ábrázolásra. Ugyanez a szerkezeti
elrendezés sokkal nagyobb szinteken is
kialakulhat, molekuláris, fehérje, bolygó
vagy/és naprendszer és galaxis szinteken is.
A rendszerben lévő nagyobb tömegű
buborékok forgási szimmetriában állnak a
kisméretű valószínűen ellenkező irányban
forgó elektronszerkezetű mezőkkel. Középen
neutrális, térszimmetrikus buborék található.

A gabonaképen egy összetett, valószínűen
galaxis szintű áramlási rendszer látható,
amely a korábban bemutatott fénylények
áramlási rendszerbe kapcsolódásával
alakulhatnak ki magas tömegértékű
mezőknél. Minden kar egy fejlődési időút,
egy spirálszakaszt életút lehetőségét
tartalmazza a spirálon végigsodródó mezők,
áramlási szerkezetek részére. A szerkezet
nemcsak tér, hanem időszimmetriában van.
A szerkezet a Fraktál rendszerre jellemző
szabályismétlődés kiváló példája.
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A képen látható gabonaábra az idő-utat, a fejlődési
spirált mutatja be, a mezők stilizált bolyongási
lehetőségével. A sugárirányban kisebb hasonló
szerkezetek (lásd kis csiga) befolyásolják az
életfejlődés, a bioritmus változását. A szerkezet
arányos fraktál ábra az Univerzális szabályrendszer
analógiáját és ismétlődését is bemutatja. Az életszerű
mezőváltozás minden szinten hasonlóan és arányos
rendszert eredményezve működik.

A képen nem gabona ábra, hanem egy ma is élő
keresztállatka látható, amely, amely egy kialakult
keresztáramlásra utal. Hasonló áramlás látható a
Kromoszóma, a centroméra szerkezetében és a
nagyobb mezők áramlási rendszerében is. A mező
központjában lévő nagy szimmetriában álló lélek,
mint áramlási minta határozza meg a mező
felépítési szerkezetét, az áramlási rendet.

A centroméra áramlási szerkezete:
A keresztáramlás mikrobiológiai feltárása során a Napba
beérkező anyagáramlási spirál, a nap DNS-eként már
bemutatásra került. A kromoszómákban ellapított
szerkezetébe több szinten ugyanez az áramlási rendszer
határozza meg az anyag szerkezetbe épülését.

A képen ismét egy gabonaábra került
bemutatásra, amely egyértelműen
atomszerkezet, bár a naprendszert és az Ort
övezetet, vagy a belső Naprendszert is
ábrázolhatja. Az áramlási rendszer stabil
szerkezet lehet, közel a térszimmetriához.
A szimmetria részbeni hiánya a belső
buborékok, áramlási mezők helyzetéből
látható, de a rendszer aszimmetriája
egymást kiegészítő magasabb szintű
szimmetriát, nagyobb harmóniát és időben
tartósabb változási lehetőséget alakít ki.
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Magyarországi gabonaábrák bemutatása:
A nagyobb szerveződésbe épült, az embernél a kozmikus ismeretben nagyobb tudású
lények, összetett kozmikus információt továbbítanak az emberiség felé, amely jó
szándékú információs oktatásnak tekinthető. Az összetett ábrák mellett, évente sok
tízezer egyszerű ábra is érkezik, amely valószínűen a Föld felé gyorsulva lebomló,
elgázosodó buboréklények maradványainak tekinthető. Az alábbi képeken néhány
magyarországi gabona ábra, látható, amelyek keletkezése megérthető.
Az ábrákhoz hasonló anyagbecsapódás évente több ezer keletkezik a Föld felszínén.
A Naprendszer Fotonövbe, időspirálba érkezése miatt a Föld környezetébe sok a
gravitációt okozónál jóval nagyobb tömegű, a Fotonnál is nagyobb egységméretű, már
buborékszerű szerkezetbe épült részecskeszerveződés érkezik. Ez a szerveződési méret
már a Földön is ismert hidrogenoszóma felé átmenetnek tekinthető. A részecskék
összetett két vagy többrétegű buborékszerkezetbe épültek, amelyek forognak
egymásban. A belső buborékszerkezet többnyire tömör, nagyobb sűrűségű, amelyről a
légkörben a külső buborékot alkotó részecskék lebomlottak a Föld felé áramlásuk
közben. A lebomló határréteget alkotó részecskék már nem mindig láthatók, de a
belsejükben lévő és kiszabaduló nagyobb sűrűségű szerveződési egységek
maradványainak a lendülete forgó gázlenyomatot hagy a beérkezési helyszínen. Mivel
a forgó gáz töltött részecskékből áll, amelyek mágneses momentummal is
rendelkeztek, ezért a gabonaábrákba helyezett iránytű a gabonában és a földben
elnyelődött, még mindig forgó erőterű elektromágneses töltések jelenlétét érzékeli. Ez
azt jelenti, hogy a részecskelények élve, nagyobb egységekben átvészelték a landolást.
Az összetettebb ábrákat már ismét egybe szerveződött, a földön új és nagyobb
bonyolultságba és plazmaszerű szerveződésbe épült intelligens részecske kolóniák
készítik. Ehhez nagy energia és nagy tudás szükséges, amelyre azonban a kollektív
tudatú intelligens részecskék is képesek. Éppen ezért gondolkodásra késztethet
mindenkit, hogy a gabona ábrák nem a föld felszíne fölött, hanem a felszín alatti 1-2
mm-es rétegekben gyengültek meg, de nem törtek el?

MAGYARORSZÁGI GABONAKÖR ADATBANK
(1961-2000) RYUFOR Alapítvány
Forrás: Magyar UFO Kutatási Központ Alap és Archívum, RYUFOR Alapítvány.

Az áramlási minta mezőmag maradékáról a
külső határfelületek védőbuborékot képező
részecskéi lebomlottak kevésbé sűrű
részecskéi már lebomlottak, szétszéledtek. A
mag nyújtott alakját a nem merőleges irányú
beérkezés okozza, amely többnyire keletnyugat irányú, de esetenként eltérő is lehet.

Karcag
A kör felfedezésének ideje: 1961.július A kör keletkezésének helye:Karcag, "Villogó határrész", Szolnok megye
A kört alkotó növényzet: búza A kör méretei : 18-20 m (átmérõ) Az örvénylés iránya : o.j. ellentétes<=
- a szárak összesodródtak, fonódtak - a felfedezõ Mészáros István polgári lakos.
- reggel 5 és 11 óra között keletkezett, száraz idõben
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Döbröntepuszta
Az ábra nem tehető pontos időrendbe, mert nem
ismert a keletkezés napja, de feltételezhetően
későbbi állapotot mutat be. Az esemény arányait
tartalmazhatja, és jelzi, hogy a becsapódáskor a
gázburok, a mag körüli határréteg még egyben
volt. Ez már nagyobb egységben beérkezett
szerveződésre utal, amely körül még elekronok
keringtek, de tudatosan rajzolt eseményábra is
lehet.
A kör felfedezésének ideje 1992. július A keletkezésének helye: Ozora mellett Döbröntepuszta, Tolna megye
A kört alkotó növényzet : búza A kör méretei : 13 m (átmérõ), 50 cm-es gyûrû +egyenes
Az örvénylés iránya : o.j. megegyezõ <= - a kör közepén összecsavarodott, álló csóva
- a kör közepétõl egyenlõ távolságra négy kis kerek bemélyedés - 50 centiméter széles gyûrû vette körül a kört
- a körbõl kiindult egy 4 méter hosszú, kb. 1 méter széles sáv - a gabonaszárak dõlésének irányába forgott az
iránytû - a kör négy negyedre oszlott szinárnyalat alapján - a kör szélén álló szárak kifelé dõltek
- Kránicz Ferenc mezõõr elõzõ este egy bordó szinû gömböt látott a terület fölött, amibõl "csápokat" látott
kijönni.

Enying
Ez már tudatosabb irányított ábrának tűnik,
amellyel információt kaptunk. Lehetséges,
hogy ez egy várható esemény becsapódási
irányát jelzi. Ha ez a Föld, akkor az irány, a
43-45.fok környéke, New York, Párizs, Róma
Pisa, és a Görög félsziget. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a szétszóródó töredékek ne
okozzanak egész Európában széles szóródást
és súlyos katasztrófákat.
A kör(ök) felfedezésének ideje : 1992 június 29. Az örvénylés(ek) iránya(i) : o.j. ellentétes <=
A kör(ök) keletkezésének helye : Enying, a helyi tsz 64-es sz. út melletti árpatáblája, Fejér megye
A kör(öke)t alkotó növényzet : tavaszi árpa A kör(ök) méretei : (6 m), ....8 m.. (átmérõ)
- a kört Pajor Lajos éjszakai gépészeti ügyeletes fedezte fel - a körtõl 150 m-re egy 3m*3m*3m-es háromszög
- Enyingen illetve Balatonbozsokon különleges fényjelenségeket láttak,- nyomokat nem találtak

Hőgyész
A lebomlott határfelületű mező
védelem nélkül maradt beépült
részecskéi kiszabadultak a
szerveződésből, de a sűrűbb
mezőmagok lenyomatai
megmaradtak.
A kör(ök) felfedezésének ideje : 1992 július A kör(öke)t alkotó növényzet : búza
A kör(ök) keletkezésének helye : Hõgyész, Á.G. ter., Ürgevár és Tárkánypuszta között, Tolna megye
A kör(ok) méretei : 1-4-5-12m Az örvénylés(ek) iránya(i) : mindkét verzió
- a körök Ürgevár és Tárkánypuszta között keletkeztek (több száz) - a helyszinen egy "aszfaltkör" is keletkezett
- a körökben rádióvételi zavar volt - az iránytû a dõlés irányába forgott lassan, - égési nyomok, letört ágak
- a kalászok és a szárak épek voltak - a körökhöz nem vezettek nyomok - a szárak a felszin alatt voltak eldõlve a körök átlagosan 30-40cm széles körspirálok révén alakultak ki - a körökben automata fényképezõgép nem
mûködött.
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Az energia áramlása:
Az energia és az információ áramlásakor az élő szerveződés számára kétféle lehetőség
adódhat: Ha zavartalanul engedi az áramlást, nem kerül kölcsönhatásba, és ekkor általában
nem érinti meg az információ szele. A másik lehetőség az, hogy beleavatkozik, belekerül az
információ, az energia áramlásának az útjába és ezzel kölcsönhatásba is kerül, azt
megváltoztatja, de az rajta is változtatni fog.
A beavatkozó, kölcsönhatott személynek további két lehetősége van, az információs
energiaáramlást módosítani.
Segítheti annak a terjedését, amelykor a segített áramlás energiája nem támogatja, hanem
befektetést kíván, energiát von el a segítőtől. Az ilyen segítőkész beavatkozók tartósan
átirányított energiaáramlás esetén elszegényednek.
A beavatkozás másik lehetősége, hogy az áramlás lendületét akadályozzák, azt a maguk
hasznára, a saját áramlási rendszerükön átengedve, át terelve befolyásolják.
Az energia áramlásába a maguk hasznára beavatkozók képesek az áramlás elterelésével a
energia lendületének egy részét a saját hasznukra fordítani, az eláramlás segítése helyett az
áramlás energiájából, feltorlaszolt lendületéből részesedni. Az áramlást sikeresen terelők,
tartalékot, energiát, lendületet, és ezzel vagyont gyűjthetnek. Az információs energiaszintű
vagyon felhalmozását tudásként ismerjük, amely nem mindig váltható kenyérré és pénzzé, de
alapot adhat az energiaáramlás törvényeinek a megismerésére, és ezzel a folyamatos
részesedés lehetőségére.

A közenergia és a közinformáció áramlásába be nem került, nem alkalmazott
nem hasznosított tudás haszontalan és meddő! Isten a Talentum egyéni és közcélú
hasznosítását várja el, a tudás csak ekkor kamatozik!
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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
ISBN: 963 430 991 7
ISBN: 963 216 640 x
ISBN: 963 217 693 6
ISBN: 963 219 036 X
ISBN: 963 219 037 8
ISBN 963 87297 0 8
ISBN 963 87297 1 6
ISBN 963 87297 2 4
ISBN 963 87297 3 2
ISBN 963 87297 4 0
ISBN 963 87297 -6-0
ISBN 963 87297-7-4
ISBN 963 87297-8-1
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ISBN 963 87669-1-5
ISBN 963 87669-2-2
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ISBN 978-963-87669-6-0
ISBN 978-963-87669-7-7
ISBN 978-963-87669-8-4
ISBN 978-963-87669-9-1
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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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Szintézis könyvismertető!
Az Univerzum és az anyag története az ősrobbanáson alapul. Az elmélet két legerősebb támasza az
észlelt tágulás és az univerzális háttérsugárzás. Egy egyéni megközelítésű új térszerveződési elmélet
született, amely alternatív megoldást állít háttérsugárzással és a vörös eltolódással indokolt tágulás,
az anyag és az életszerveződés kialakulására. Az elmélet a hagyományos fizikai ismereteket
felhasználva leegyszerűsíti a sokféle ismeretlent tartalmazó téregyenleteket, egy arányos, a
szimmetriára alapuló összefüggésrendszerre, és megoldási javaslatot ad az egyesített térelmélet főbb
összefüggéseire. A rendszerelmélet egy objektív gravitációt mutat be, amely a szimmetria hiányán
alapul. A térben lévő mezők gravitációként ismert tulajdonságát az izotróp lendületnyomás
megbomlása okozza. A tér anyagi mezők közötti része nemcsak intersztelláris részecskékkel, hanem
nagyon kicsi méretű, 0.1 sokadik hatványának megfelelő méretű neutrális részecske párokkal telített,
amely miatt a csillagközi tér is sok, de eddig nem kellően figyelembe vett energiát tartalmaz. Az
izotróp térnyomást, e neutrális részecskék lendületnyomása okozza, amelyet a nagy változás és
impulzussűrűségű mezők, a csillagok, fekete lyukak bocsátanak ki, az anyag felbontása és a kisebb
tömegméretű részecskék stabil neutrális párokká történő egyesítése során. A csillagközi térben az
izotróp téregyensúly a teljes frekvenciatartományra érvényesül. A mezők bemeneti anyagforgalmának
a jelentős részét a neutrális pároknál nagyobb tömegű és töltötté vált részecskéknek az árnyékolt
mezők felé forduló gravitációs lendületösszegződése eredményezi. Ez az állandó energiaáram nemcsak
jelentős lendületenergiát közvetít a bolygók, csillagok felé, hanem a mezőkön található anyagot az
árnyékolásra jellemző gravitációs gyorsulással a mezőkre szorítja. Az anyagmezők gátolják a térbeli
részecskegyorsítókban felgyorsított neutronok lendületét, amely miatt a lendületszimmetria a mezők
közelében, megbomlik, és körkörös torlódás alakul ki. A mezők anyagával kölcsönhatásképes
frekvenciákon, a mezők közvetlen közelében tovább romlik a téregyensúly, amely a neutronáramlás
lokális felerősödésével jár. A lendületszimmetria megbomlása következtében az adott frekvenciákon
alacsonyabb lendületnyomású árnyékoló mezők, anyagi testek felé állandó részecske áramlás folyik.
Ez a részecskelendület minden kölcsönhatásképes frekvenciájú anyagot rászorít a mezőre a sűrűségi
központja felé ható erővel. Az így megértett gravitációt kiegészíti néhány hatás, amelyben a jellemzők
és tulajdonságok azonosságnak jelentősebb szerep jut. Az új gravitációs megközelítés alapján a tér és
anyagszerveződés sok eddig nem kielégítően megválaszolt kérdésére választ kapunk, többek között az
időparadoxon, az Olbers paradoxon is feloldásra kerül. A térelmélet átláthatóvá teszi az anyag és
energiaszerveződés átalakulásának az eddig nem ismert folyamatait, megérthetővé és kiismerhetővé az
evolúciót mozgató időszervező automizmusokat. Az evolúció lineáris szakaszai időben végesek.
Megérthető törvényszerűségek szerint nemlineáris események élénkítik a változást, amelyeknek sokféle
következménye válik megismerhetővé. A lineáris evolúciót megszakítva, időnként nagyobb nemlineáris
események történnek, amelyekben a tér korábbi, múltbeli eseményei egy másféle, változatban
megismétlődnek. A tér és a mezői a nagyobb térszimmetria, a tökéletesség, a végtelen harmónia és
tudás felé fejlődik. A mezők fejlődése a mindenhatóság, és a halhatatlanság felé mutat.
Az Univerzumban a látható anyag csak melléktermék. A főterméket, a gravitációt okozó, neutrális,és
nagy azonosságú, kloonrészecskék képezik, amelyek a nagy bontó-gyorsító mezőkben épülnek össze.
Az anyag a sikertelen összeépítés eredménye, az a selejthányad, amely csak annyira szimmetrikus,
amely még létezhet. A tökéletlen anyagot folyamatosan bontják a nagy gyorsítók, amelyből kisebb
méretű, de nagyobb alkalmazkodó és tűrőképesebb neutronpárokat hoznak létre. Az átalakítás még
tökéletlen, sok a selejt. Az összeépítés során a kevésbé szimmetrikus, tulajdonságokkal, jellemzőkkel
rendelkező töltött részecskék is képződnek, amelyeknek nagy az affinitásuk az ellenkező töltésű
részecskék felé. E tulajdonságokkal rendelkező részecskék is felépítettek egy külön világot, az általunk
megismert világegyetemet. A mi világunk, a teljes szintézis felé halad. A szintézis célja a tökéletesség
elérése, de ha az Univerzum eljut a tökéletesség harmóniájáig, unalmas lesz, amely a gondolatban
változó mindenható mezőkben feszültséghez vezet. Az evolúció célja a rendezettség és a tökéletesség
növelése, de a csak félig tökéletes élő anyag is újra termeli önmagát, és ezzel fenntartja a viszonylagos
rendet, a rendezetlenséget, a tökéletlenséget és az anyagi gyarlóságot. A tökéletesség, kényszer, amely
kiemelkedő tulajdonság és érzelemhiányosabb eseménytelenebb állapot, amely unalmas egyforma
klónokat eredményez. Minden csak félig tökéletes (gyarló) élő rendszer, a mérsékelt tökéletesség felé
törekszik. Az élő rendszer célja, vágya, a tökéletességtől kicsit eltérő, de nagyobb változatosságot
ígérő egyéni tulajdonságok szimmetriaközeli állapotába kerülni. A tökéletes világegyetem, a
részecskék vágyakozás miatt robban fel, akik a tökéletesség unalmából a távolról vonzó,
tökéletesebbnek látszó másik szerveződésekbe vágyakoznak. A szomszéd kertje mindig zöldebb!

