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Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önt egy új világ küszöbén!
Ön az Aspektus térelméleti könyvsorozat 9. könyvét tartja a kezében, amely a korábbi könyvekkel együtt
a már általunk is megismerhető Mindenség működését mutatja be.
A könyvsorozat, még ebben az összefüggésben nem ismert, nem összegzett életrendszert tár fel, egy
mindennel sokkal összefüggőbb világot, mint amit eddig megismertünk. A megismert valóságot eddig
csak emberi aspektusból szemléltük, az ember szubjektív látószögéből, amely nem engedte látatni azt,
amellyel nem volt igazolható kölcsönhatásunk. Az elméleti rendszernek tekinthető nagy anyag nem
összegezhető egy könyvbe, a mindenség működésének a megismertetése túl sok új információt, túl sok új
összefüggést tár fel, amelyeket a ráépíthető alapokkal nem rendelkezőknek több aspektusból körbejárva
is be kell mutatni. Az anyag ráadásul nem mindig a hagyományos lineáris rendezettségben van építve,
hanem időnként a nehezebben bemutatható dolgoknál a tényleges körfolyamatok eltérő aspektusaiból is.
A leírt dolgokat egyből megértőknek esetleg egyes részletek ismétlődéseknek tűnhetnek, de e könyvek nem
csak egy speciális ismerettel rendelkező rétegnek, hanem a szélesebb közönségnek, az emberi
részecskéknek íródtak. A könyvek anyaga a korábbi ismertetekre épül, de az egyes önálló részletek, a
novella terjedelmű fejezetek önmagukban is megérthetők. A túl nagy anyag miatt a sorozat könyvei
magukban és összességükben sem lehetnek teljesek, és több olyan részlet, hivatkozás, információ lehet egy
könyvben, amelynek a kifejtése esetleg a sorozat más könyvében lelhető fel. Az oktatáskutatás igazolta,
hogy csak azokat az anyagokat értjük meg teljes egészében, amelyek ráépíthető alapjaival, az
összefüggések ismeretével már rendelkezünk. Az emberi tudatba az információ csak akkor tud beépülni,
ha már ismert azonossági részletekkel, olyan alapokkal is rendelkezünk, amelyhez az új információ
megértésként hozzákapcsolódhat. Az eredményes megértés érdekében az a javaslata az írónak, hogy ha
az olvasó, a többszöri olvasás ellenére általa nem megérthető részlethez érkezik, keresse meg a részlet
valamely könyvben fellehető kifejtését, ismertetését, és csak az alapok felépülése esetén folytassa az
olvasást.
Az információs anyag két alapra épül, egyrészt a hivatalos tudomány által feltárt és elismert, már
publikált információkra, másrészt a környezetünkben tapasztalt szubjektív és objektív megismert
valóságra. A tudomány sokat feltárt a környezeti valóság részleteiből, de nem merte összegezni azokat
a felismeréseket, amely az ember mindenhatóságát ledönthetné az általa emelt piedesztáról. Az emberi
tudat fő pillérei, az egyediségünk és a fejlettségünk kiemelkedése, a szerveződési lánc csúcsára helyezett
ember magasabb rendűsége.
A könyvek olyan összefüggéseket tárnak fel, amelyek a tudatunkat kitágítva bemutatják a körülöttünk
lévő Mindenség működését, az anyag és az élet sokszintű fraktálrendszerbe épült szerveződését. Az
életszerveződést, a Mindenség törvényeit és összefüggéseit, már többen megkísérelték bemutatni és az
emberiséggel megértetni, de vagy nem vették elég komolyan, vagy olyan vallásos köntösbe öltöztették,
amelyet a vallások lényegét meg nem értők, átgondolás nélkül kapásból elutasítottak. Ilyen anyagnak
tekinthető, Nostradamus ködös intelmei, jóslatai, és ilyen a János evangéliumaként, apokalipsziseként
ismert Jelenések könyve. Mindkét író olyan jelenéseket, észleléseket írt le, amely információkat akkor
kapták, amelykor a világ zajától elvonulva, a belsejükben folyó kisebb energiaszintű életre, a személyi
individuum tudatára, a lélek hangjára tudtak hangolódni. Ha a mikrokozmoszunkban, az emberben a
szív, a tudat és a lélek összhangba és harmóniába kerül, mindenki képesé válhat a saját részecskéi, a
lélek üzenetét megérteni, ez nemcsak Moetrius és a nevezett írók, médiumok kiváltsága.
A mindenségről szóló információ részletei mindannyiunkban benne van, de az összefüggések
egybekapcsolása, a kis energiaszintű üzenetek megértése eddig sokunknak nem sikerült. Moetrius, az
Aspektus könyvekben megkíséreli elmondani az általa megismert, megértett összefüggéseket, de
tudomásul veszi, hogy az emberi másság már olyan távolra sodort bennünket egymástól, hogy sok
esetben egymást sem értjük.
Az a kérés, azokhoz, akik a leírtakat megértik, hogy fordítsák le a környezetükben, az életterükben élők
által értett nyelvre, és ha egy – egy részletet, vagy összefüggést az írónál jobban értenek, javítsák ki,
egészítsék ki, tegyék jobbá és teljesebbé az anyagot.
Magyarország, Pécs 2005-06-02

Moetrius
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Aspektus könyvsorozat az élet történetéről, szabályairól és szerveződéséről

Az idő rendje
A könyv az élet históriájának és a periodikus evolúciónak (Aspektus 8) a folytatása

Bevezető
Az élet és a tudásunk a nagyobb összetettség felé halad, a nagyobb bonyolultság és az egyediség felé.
A szelekcióként ismert differenciálódás különbséget hozott létre, a személyi és társadalmi különbség
folyamatosan növekszik. Míg egyes népek még a nagy azonosságú ősközösségi állapotban élnek, addig
a fejlett társadalmunk már a teljes megosztottságban és a káoszban szerveződik. A világunkban az
eltérő fejlettség sokféleségében a kommunizmus ősközösségszerű állapota és a diktatúrák
vadkapitalista változatai is megtalálhatók. Miközben a világ a Globalizáció, a világunk egységbe
épülése, az együttműködés felé halad, a múlt kísértéseként sok helyen új határok alakulnak ki. Éppencsak leomlott a Berlini fal, máris épült helyette új Izraelben, a megosztottság és a feszültség növekedés
darabolja a terünk és az időnk. Miközben még a gyökereinket és a múltunkat sem ismerjük, és nem
merünk szembenézni a jelen fejlődésével, az űrkutatás a múltnak tekinthető csillagközi teret és időt, a
biotechnológia a jövőt ostromolja. A tudományos kutatás már sok nagyságrenddel a jelen előtt, és a
távoli ősrobbanás múltjában jár. A tudásunk különbsége olyan nagymértékben differenciálódott, hogy
egyes hivatásszerűen gyakorolt szakmák a hosszú és gyakran ismételt fogalmak kiváltására,
egyszerűsítésre, algoritmusokat és külön nyelveket hoztak létre. A latinul beszélő orvost már nem érti a
beteg, amely miatt titokként kezelheti az egyén érdeke szempontjából a legfontosabb információkat. A
szinte csak algoritmusokban és főleg angolul beszélő tudományos nyelv és gondolkodás, oly messze
szakadt a hétköznapi ember fogalmi eszköztárától, szóhasználatától, mintha külön világokban élnének.
A tudomány művelése, a nép képviselői által adott megbízás olyan lehetőség a precíz valóság kutatásra,
amelynek a célja az ismeret bővítése, a múlt és a jelen feltárása a jelen és a jövő hasznára. Az
emberiség azért kutatja a múltat és a jövőt, hogy a jelenben adódó oksági problémákat ki tudja védeni.
A kutatás célja a körülöttünk szerveződő, változó valóság kialakulásának a megismerése annak
érdekében, hogy a jelenben adódó problémákat, az életszerveződés zavarait sikeresebben megérthessük,
kivédhessük. Az emberiség - a fejlődése során nem először - eltévesztette a célt, elfelejtette, hogy honnan
indult, és már nem képes objektívan szembenézni azzal, hogy hová érkezett. A társadalmi tudásunk
visszaérkezett az eredethez, az origóhoz, az Alfa és Omega közös pontjához. Ma azokat a tudományos
eredményeket, amelyek a valóság tükrét objektíven mutatják, már nem veszik figyelembe, a szót és
lehetőséget kapó publicisták csak a kenyeret adó gazda által elvárt eredményeket produkálják. A múlt
és a jelen kialakulásának a magyarázata csűrt-csavart, érdekekkel szépített, módosított. Akiknek be
kellene mutatni az objektív valóságot, már nem mernek a túl nagy változásigényt feltáró valóság
egzisztenciális veszélyébe sodródni. A könyörtelen sors az objektív képet adó gondolati tükröt egy
szubjektív, de a dolgokat sok aspektusból objektívan szemlélni képes komplex fehérjére, Moetriusra
ruházta. Bár az író tisztában van azzal, hogy e megtisztelő végtelen feladatot csak a saját szerény
képességével és személyi hibáival tudja megoldani, de bízik abban, hogy az általa fogalmazottakat és
leírtakat mégis sokan megértik. Az író széles sávú, találékony elmével rendelkezik, de a csapnivaló
memóriája miatt küszködik a hagyományos gondolkodásnak megfelelő információ egységes anyagba
rendszerezésével. Mivel Moetrius azonossága a nem mindig lineáris rendben változó természettel egyező,
ezért sokszor nem lineáris, hanem periodikus körforgás mentén tárja fel a tér és idő közötti
összefüggéseket. Az író csak azon az áron tudja a rengeteg információt észlelni, kezelni és rendszerezni,
hogy az emlékezése csapnivalóvá, szitává lyukadt. Az életszerveződés történetét tartalmazó könyvek
megírása nem Moetrius feladata lenne, de azok, akik a leírt információkkal rendelkeznek nem érdekeltek
a káosz megfékezésére, a rend növelésére. A sors szócsőnek használja az írót, aki automatikus írással,
és sok kifogásolható hibával írja a könyveit, de a megértők között bizonyára lesznek olyanok, akik
később kijavítják, kiigazítják, és javuló tartalommal továbbadják az információkat.
Pécs 2005-06-02

Moetrius
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Aspektus 9

Az idő rendje
1 szakasz:

Az anyag és a lélek:
A gravitáció szerkezete:
Ismert, hogy egy általunk még nem kimutatható méretű részecskékből álló közeg, az élő anyag
folyamatosan a nagy változássűrűségű mezőközpontok felé áramlik, amely a különböző
változássűrűségű rétegeket elválasztó határfelületekre szorítja a vele kölcsönhatásképes, a
lendületet elnyelő anyagot. Ha az emberi gondolkodás aspektusából szeretnénk megérteni a
lokalizált határok közé elkülönülést, az eltérő fejlettségű életet határokkal elválasztódó
élettereket jelent.
A fizikai ismeretek megerősítették, hogy a gravitáció olyan szelektált hatás, amely a nagyobb
részecskesűrűségű, nagyobb változás-sűrűségű anyagokra nagyobb leszorító erővel hat.
A korábbi ismeretek a tömegvonzást folyamatos vonzóerőként határozták meg, amely csak
akkor lehet, ha a mezőközpontokban folyamatosan hiány alakul ki a nagyobb
változássűrűségre képes, nagy azonosságú élő anyagból. A gravitációs terek a nagy
változássűrűségű mezők központjai folyamatos energia átalakítóknak tekinthetők, amelyek a
beérkező, nem elég azonosságú anyagot, információt, életszerveződést felbontják, és részleges
fúzió közben kisebb energiaszintű, nagyobb azonosságú szétbomló részecskékre és nagyobb
energiaszintű új életre képes új szerveződésre differenciálják. A mezőközpontok
szelekciójában a kisebb sűrűségűre és energiában elszegényedettre bontódott anyagból állandó
többlet keletkezik, de ezek a kisméretű részecskék át tudnak hatolni a nagyobb energiaszintű
részecskék hézagai között, ezért a mezőközpontoktól távolabbi térrészekbe, határrétegekbe
húzódnak. A nagyobb változássűrűségű mezőkben ezért a kis energiaszintű részecskékből
folyamatos hiány, a nagyobb sűrűségű, gazdagabb, részecskékből folyamatosan egyre több
keletkezik. Ez azonban szelektált hiány és többlet, valójában differenciálódás, a nagyobb
változássűrűségű (fiatal, nagy lendületre képes) anyagból keletkező hiány egyúttal a kisebb
sűrűségű, a változás sűrűséget már nem jól viselő (idős) anyag többletét eredményezi. Ez csak
akkor lehet, ha a nagyobb változássűrűségű térrészekben folyamatosan kisebb sűrűségűre,
kisebb tűrőképességűre bomlik, elöregedik az oda érkező nagyobb sűrűségű (fiatal) anyag. Ha
élő rendszernek tekintjük a körülöttünk változó mindenséget, akkor ez megfelel a nagyobb
energiára és változatosságra vágyó élő anyagnak a meggazdagodásra vágyás miatti a nagyobb
forgalmú helyekre áramlásával, és a nagy változássűrűségű térségekben, élőrétegekben változó
statisztikai többség elöregedésével, elszegényedésével. A bolygó és csillag fejlettségű mezők
egymástól határokkal jól elválasztott élőrétegeiben a nagy változássűrűségű központi térbe
áramlik a környezetből a szerveződésekbe (együtt változó közösségekbe) tömörülve fejlődő
élő részecskeanyag. A mezőközpontokban a leggazdagabb, nagy sűrűségű, magas
energiaszintű részecskemezők változnak, amelyek a nehézfémek és az arany időben stabil
gazdagságáig is eljuthatnak. A mezők központjában zajló nagyobb változássűrűségű élet tehát
különbséget alakít ki a külső határrétegekben élőhöz viszonyítva, amely miatt az élet
értelmével és kíváncsisággal rendelkező, és a fény és a változás csábító vonzalmának engedő
részecskék, - mint a fényre a lepkék - tömegesen áramlanak e mezők mélye felé. A gravitációs
erőhatást a (részecske) tömeggel rendelkező, nagyobb energiaszintű szerveződésekbe
tömörülő élő anyagnak a fejlődési, változási és gazdagodási vágya, a mezőközpontok felé
lendületes áramlása váltja ki. Az élőrétegekben meggazdagodók a többség által vágyott
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fényűző életmódot folytatnak, amely alkalmas arra, hogy odacsábítsa az erre éhező tömeget. A
tömegvonzást a jobb, könnyebb és gazdagabb élet vágya táplálja. A fennmaradásért vívott
harcban, a változásban elszegényedők, az energiát jelképező vagyonuktól megfosztottak
rákényszerülnek a drága fényűző élet és a mezőközpontok elhagyására, a kisebb
energiaforgalommal járó szegényebb rétegbe költözésre.
A Fővárosok és/vagy a fejlettebb államok anyagsűrűsödése hasonló folyamat. A színes
változatos élet a központokba csalja a gazdagságra és gyorsabb életre vágyó részecskéket. A
szegények beáramlását, a migrációt csak akkor veszik észre, ha egyszerre túl sok érkezik, ha a
beérkezők tömege túl sok a helyi igényekhez, az elosztás és a rendezettség megtartásához
képest. A gazdag beérkezőket, az energiát, életet és a változatosságot hozókat, a valamely
dologban látványos egyediséggel rendelkező betelepülőket látványos üstökösként, felragyogó
tehetségként kezelik, amelyekre felfigyel a befogadó közösség. Az ilyen egyedi rendezettségű
élő anyag beérkezése látható, a befogadók aspektusából is észlelhető. Az energiában dús élő
részecskeenergia beáramlása a fejlett régiókba folyamatos, észlelhető, a nagyobb energiaszintű
tömeg lendületes kölcsönhatását leszorító erőként észleljük. Más a helyzet az eltávozó, a
mezők számára veszteséget jelentő élő energiával. A természet rendje szerint csak annak az
energiának az eltávozása észlelhető, amely gazdagodva távozik, amely tömeggel együtt
kivándorol. A mezők számára ez veszteség, amelyet igyekeznek fékezni, meggátolni. A
természet rendje úgy alakult ki, hogy a beáramló élő anyag energiája – ha az nem túl nagy
tömegben és nem túl hirtelen érkezik, - nem gátolt, az a mezők nagyobb változássűrűségének a
fenntartásához folyamatosan szükséges. A mezőkbe érkező élő anyag addig változhat, amíg a
lendületétől, a vagyonától meg nem foszttatik, amíg el nem fárad, amíg el nem szegényedik. A
vagyonától a kisebb energiaszintű részecskéitől, a változtató és hatóképességétől, az
egyediségétől megfosztott, kisemmizett, elszegényedett részecskék a központi régiók számára
elértéktelenednek, nemkívánatossá válnak, kiközösítődnek és kiszorulnak a központban
gyorsabban változó nagyobb energiaszintet kívánó drágább életből. Az ilyen
,,elértéktelenedett,, részecskék kivándorlását, emigrációját nem veszi észre a gazdagabb és
nagyobb energiaszinten változó tömeg, ez az ionos anyagi mezőkhöz hasonlóan kevésbé
észlelhető. Az ionos élőszerveződésekből, az emberekből, a bolygókból, a csillagokból és a
szerveződésekből kiáramló elszegényedett, a vagyonától és az életlehetőségétől megfosztott
élő anyag, hasonlóan láthatatlanul távozik. Ha a mezőkbe, szerveződésekbe beáramló élő
anyag, energia utánpótlás folyamatos, az eltávozó kisebb energiaszintre bomlott energiát senki
sem veszi észre. Bár a kisebb egységre bontódása miatt kevésbé észlelhetően, nem
látványosan távozik, de amíg a távozók mennyisége arányban áll a beérkezőkkel ezen senki
nem ütközik meg. Amíg azonban a beérkezők nagyobb egységekben, gazdagabb állapotokban,
látványosabban érkeznek, addig a kivándorló közösségek családokra, egyedekre bontódva,
elszegényedve távoznak el. A mezőkbe, szerveződésekbe beáramló élő energia a mezők
központjában élő rétegek gazdagodását, energiában sűrűsödését eredményezi. Az anyag, az élő
energia változtató képessége a központokban folyamatosan sűrűsödik, de ehhez folyamatos
energia beáramlás, és elvonható energia többlet, energia körforgalom, anyagcsere kell.
A beáramló élő energia magával hozott kötési, vagyoni energiája adja azt a többletet, amely a
mezőkben statisztikai állandósággal elvétetik, a nagyobb változássűrűségű régi állapotának a
fenntartására fordíttatik.
Nézzük meg, hogy miként alakult ki a tömegvonzás, az élő anyag evolúcióként ismert,
továbbfejlődött körforgásából, és mi tartja fenn a fizikai hatásokban kétségtelenül ma is
érvényesülő, a gömbszerű mezők élőrétegeibe lokalizáló következményrendszert?
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2. szakasz:

A határfelületek és az élőrétegek kialakulása:

Ha egy vezetőben, áramlási pályán nagyobb a töltések áramlási sebessége, mint a pálya
áteresztő és vezetőképessége, a pályán torlódás keletkezik, a lágy vezető meggörbül, hurok,
hullám alakul ki. Ha egy vezetőben, pl. egy közúton az áramlás a töltések (vagy a vezető
anyagának az) inhomogén eloszlása miatt nem egyenletes, akkor a vezetőben áramló töltések,
(részecskék) sűrűsödéseket és ritkulásokat hoznak létre, nem egyenletes sebességgel
áramlanak. Ilyenkor longitudinális hullámok jönnek létre, hasonlóan, mint a torlódásos
szakaszokat tartalmazó autópályákon. Ha a feltorlódott részecskék egy része türelmetlen,
mindenképpen haladni szeretne, kerülő utakat keres, amelyeken bár nagyobb utat kell
megtenni, de az utazás ideje rövidebb lehet. Az áramló egységeket, töltéseket, autókat,
gyalogosokat tartalmazó utak, pályák ilyenkor hullámos áramlásokkal egészülhetnek ki, amely
hullámokon haladók kikerülik a torlódást okozó akadályokat. Az ilyen utakat választó
,,részecskék,, csoportjai hullámszerűen haladnak, nem a lehető legegyenesebb, de kevésbé
akadályozott pályán. Ha sok kétirányú közlekedési utakat tételezünk fel a térben, amelyek
nagy része forgalommal telített, akkor az ilyen utakon gyakran előfordulhat, hogy a szemből
azonos pályán jövő kölcsönhatásképes, (tömegben és lendületben is) nagy azonosságú
közlekedők torlódást okoznak egymásnak. Ha egy szűkülő keresztmetszetben, egy rossz
közlekedési csomópontban rendszeresen torlódás alakul ki, a forgalom lelassulhat,
állócsomók, közlekedési dugók alakulhatnak ki.
A fizikai tanulmányainkban megismertük, hogy a térben egy szálon pl. kötélen kialakuló
hullámmal szemben indított hasonló erejű, rezgésszámú de ellentétes haladási irányú hullám
állócsomókat hoz létre, egy viszonylag fix, a környezetnél lassabban változó pontot a folyton
változó húron, egy kis tartósságot, időben állandóságot a folyamatosan változó mindenségben.
E pont azonban csak a rajta átadódó erőhatásokhoz viszonyítva fix, más, a rendszeren kívüli
pontokhoz viszonyítva a pontot létrehozó húrokkal együtt el tud mozdulni a térben. Az ilyen
csomópontok közös mezőben, közös rendszerben vannak, amelyek a rendszeren kívül álló
(lévő) csomópontokhoz képest együtt mozdulnak el.
Ha a végtelen térben felrobban egy véges, de nem pontszerű kiterjedésű mező, a mező
felrobbanáskori állapota, és mérete dönti el, hogy egyes részei milyen sokáig haladhatnak
közel azonos sebességgel és azonos irányba. Az azonos irány (cél) felé elröpülő részecskék
lehetőségei végesek, amelyek az összetartó szögtől a párhuzamosig terjedhetnek.
Lásd az első ábrát: Tételezzük fel, hogy a robbanás körzetében nem működik a gravitáció,
amely miatt az azonos irányba haladó részecskék mindaddig megtartják a röpirányukat, (az
azonos irányú célúkat), amely ideig valami külső hatás ezt meg nem változtatja.
Ragadjunk ki egy tetszőleges irányt, célt, amely felé elrepülő részecskék sorsát, röppályáját
kövessük figyelemmel.
1. ábra

A párhuzamos és a széttartó részek elvileg (direktben)
sohasem találkoznak, nem zavarják egymás célját.

Az életszerű folyamatban változó
részecskemezők és az iránybeli
rendezettség kialakulása:
A kiválasztott
irány statisztikai
főiránya:

Régen

később

a közelmúltban

most

a jövőben

Az összetartó irányú, a közös tömegben együtt haladó részecskék idősorozatot képező eseménysorozatban
változnak, egyre nagyobb tömegbe épülve nagyobb közös lendület energiára tesznek szert mindaddig, amíg a
keresztező vagy ellenirányú részecskék le nem rontják a lendületüket, az azonos cél felé haladási lehetőségüket. Az
elöl járókat mindig több akadály fékezi, ezért a repülő ék rotációja alakult ki. Az együtt utazó főtömeg
rendszeresen utoléri, regenerálja, kicseréli az elől járókat, a célt mutatókat, a célhoz közelebb járó fejlettebbeket.

Ha a felrobbanás helyétől azonos lendülettel eltávolodó, de összetartó irányú pályára kerülő
repeszek, anyagdarabok, részecskék lehetőségeit vizsgáljuk, olyan impulzus sorozat
lehetőséget kapunk, amely egymás utáni eseményekben hasonló, analóg változásokat kelt.
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Ezek az egymás utáni események olyan egymást követő, közel azonos ritmusú változási
sorrendet alkotnak, amelyet időként ismerünk.
2. ábra

Az térben átalakuló nagy impulzus sűrűségű helytől
azonos lendülettel, de más (sugár) irányba tartó részecskék
azonos sebességgel távolodó, táguló, ekvipontenciális
gömbhullámokat keltenek, amelyek azonban csak addig
gömb alakú hullámok, amíg valami meg nem bontja ezt az
egyenletes azonos sebességet, a tágulási szimmetriát. Ha
ez, a külső rendszer fékezése, vagy a belső növekedése
bekövetkezik, az ekvipotenciális gömb is torzul. Ilyen a
Szaturnusz torzult gyűrűinek, és a fák évgyűrűinek és az
ember gömbszerkezettől (a nagyobb és teljes
szimmetriától) eltorzult alakja.

Az ekvipotenciális felületek azonban csak akkor tudnak kifelé tágulni, ha a haladásukat nem
gátolja semmi. Ha a környezeti térben hasonló analóg rendszerek alakulnak ki, amelyek
tágulási iránya a lokális rendszerből kifelé haladókkal ellentétes ezek megállíthatják a
határfelületeken kiáramló részecskék áramlását, az adott élettér tágulását. Nagyobb külső
erőhatások, nagyobb lendülettömegű idegen részecskék az ekvipotenciális felületeket befelé, a
nagyobb belső változások, a koncentrált lendülettömeg vagy a külső tér ellenállásának a
csökkenése a határfelületeket kifelé torzíthatja. Ha a lendületenergiák viszonylag egyenlők,
állófrontok, időben és állapotban tartósabban stabilizálódó állóhatárok, a térben állófelületek,
az eltérő időpontban indult, (született), eltérő fejlettséget elért részecskéket egymástól
elválasztó közeghatárok alakulhatnak ki. A térben kitolt határok védelmére, fenntartására
folyamatosan részecskéket, védőket, kell szállítani, amelyek utaztatása a belső térben történik,
de ha a nagyobb ellenállású, akadályokhoz, közeghatárhoz érnek e részecskék, a kisebb
ellenállás, a haladási lehetőség felé elkanyarodva kikerülhetik a torlódásokat, az előttük lévő,
útba eső szerveződéseket, változó mezőket és a kialakult frontokat is.
Ha a térben keletkező az áramlási akadályokat észlelő és kikerülő közlekedési hullámok
longitudinális, vagy transzverzális hullámokban haladnak, a közlekedés folyamatossága esetén
az egy rajban haladó közlekedők hullámai a leszakadóktól elkülönülten követhetik egymást.
Ilyenkor látszólag azonos (de nem radiális) irányba haladó közlekedési, áramlási hullámok
haladhatnak a térben. Ezek a hullámok akár longitudinális egységekben, akár az akadályokat
együtt kerülgető transzverzálisegységekben haladnak, amelyek egymáshoz viszonyítva nem
sokat változnak, látszólag változatlan hullámokban terjednek. Ha nem a környezethez
viszonyítjuk az azonos irányba közlekedőket, hanem egymáshoz, akkor egymáshoz képest
viszonylag álló hullámoknak is tekinthetők, amelyek az azonos irányú haladás alatt
egymáshoz képest nem sokat változnak. Ezeket az együtt haladó, táguló hullámokat,
egymáshoz viszonyítva akár álló hullámoknak, együttfejlődő részecske hullámoknak is
tekinthetjük. Ha a mozgással, nyomással, feszültséggel stb. létrehozott ellentétes irányultságú
hullámok nem longitudinális, egy szálon, pályán, húron egymással szemben összegződő
hullámok, hanem ekvipotenciális, buborékokon, (gömbszerű), a kisebb ellenállású térrészek
felé táguló felületeken terjednek, akkor a környezetben keletkező hasonló ritmusú, de
ellenkező irányú változásokkal ütközve, egymáson feltorlódva állófelületeket, ekvipotenciális
érvényű, közel azonos energiaszintű gömb jellegű, felületű közeghatárokat alakíthatnak ki.
Ezek az állófelületek az állócsomókhoz hasonlóan olyan viszonylag stabil, egymáshoz képest
lassabban és együttváltozó részei a mindenségnek, amelyek az őket létrehozó környezeti
térrészekkel együtt változnak. Az állófelületeken torlódó részecskék erő és
lendületegyensúlyba kerülve besűrűsödhetnek, a környezetnél nagyobb sűrűségű, azzal
együttváltozó részecskemezőkbe, időfolyamatban és életszerűen változó lényekbe
szerveződhetnek.
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Az ekvipotenciális felületek olyan egymáshoz viszonyítva viszonylag lassan változó majdnem
álló-felületek, amelyek a gömbszerű (ideális) állapottól eltorzulhatnak. Az ekvipotenciális
felületek lényegében az egymáshoz közeli, de eltérő evolúciós fejlettségű részecskemezőket
egymástól elszigetelő, ütköző zónáknak, egyformán védett közeghatároknak, államhatároknak
tekinthetők. Ilyen nagyobb változás sűrűségű, de a környezetéhez képest kevésbé változó,
látszólag azonos energiaszintű, azonos fejlettségű ekvipotenciális felület a növények látható
anyagi része, az emberi bőrrel határolt analóg rétegű területek, és ilyenek a települések, az
élőrétegek, a város és államhatárok, a bolygók különböző életszféráit egymástól elválasztó
határfelületei. E felületek, az államhatárok, a mezőhatárok hosszú ideig stabil, a helyzetében
azonban a rendszeren kívüli dolgokhoz, a környezeti hatások állapotváltozásához képest
időben és a térben, tehát az állapotában is változók. Ha az egymás mellett lévő különböző
fejlettségű életszférákban nincs nyugalom, e határok egymáshoz képest, vagy más, a
rendszeren kívüli határokhoz képest elmozdulhatnak, az állófelületek viszonylag stabil
határfelületei az erőviszonyok, a nyomásviszonyok módosulása szerint változhatnak. Ha egy
határfelülettel körbezárt, időben változó térben, élettérben a változás sűrűség a környezethez
képest növekszik, ha az adott térben a környezethez viszonyítva több változás, több impulzus
történik, ekkor a tér hőmérséklete és ezzel a kiterjedése, a kevésbé változó, kisebb
ellennyomást biztosító környezet rovására növekedhet. Viszonylag jól azonosítjuk be a
határfelületeket akkor, ha az élettereket védő határőrök által rendszeresen járőrözött, a
különböző lokális élőtereket a határai mentén elválasztó, védő határőrpályáknak tekintjük.
Joggal tételezzük fel, hogyha egy élettér határokkal van védve, akkor a határokon kívül más,
többnyire eltérő kultúrájú, eltérő fejlettségű analóg szerveződések, hasonló életterek lehetnek.
Mivel a más életterek eltérő fejlettségű lakói is védik a területük, ezért okkal tételezzük fel,
hogy a határaik mentőn ők is járőröztetnek határőröket. A viszonylag stabil, a lokális
rendszerekhez képest az időben csak kevésbé változó határfelületek, a közös határt legalább
kettős lamináris (a határral párhuzamos) áramlással védett felületeknek tekinthetők. Az ilyen
felületek térbeli változása kevésbé látványos, radiális irányban áramló energiában ritkább,
amelyen keresztirányú lamináris rétegáramlás, rezgés és hőt termelő rezonancia alakul ki. Ha
egy élettér a közeghatárok mögött stabilitásba, és a környezettel is tartós egyensúlyba került,
az élettérben rezisztencia, ellenálló és visszaverő képesség alakul ki az őt redukálni,
megszűntetni akaró támadó jellegű hatások ellen. A csillagközi tér egy része ilyen, magasabb
és tartósabb szimmetriában változva hőt termel, fenntartja a bolygók, csillagok körüli
térrészek, határfelületek stabil gáz állapotát. Ha körbejárunk a Föld görbületi síkján, az
életszféránkban kialakult, az eltérő fejlettségű életrétegeket egymástól elválasztó
államhatárokkal találkozunk. Hamarosan olyan csomópontokhoz érkezünk, ahol nemcsak két,
hanem több eltérő fejlettségű élettér határa ér egybe. Ha a magasság és a mélység felé
kiterjedő három dimenzióval rendelkező életszférákra figyelünk, a madarak és a halak
birodalma felé, akkor észlelhetjük, hogy ezek is körkörösen védik az életterük. Ha az ilyen
lények elkülönülését, elszigetelődését segítő, a rezervitóriumokat övező, az élőtereket
elválasztó határokra gondolunk, akkor megérthetjük, hogy e határok nemcsak a síkban, hanem
a térben is találkoznak egymással, azaz körkörösen, gömbszerűen, ekvipotenciálisan védettek.
Természetesen a térbeli kiterjedésű többdimenziós határfelületek is elmozdulnak egymáshoz
képest, amelyek határfelületei térbeli rácsot, az eltérő fejlettségű életszférákat egymástól
elkülönítő kristályrácsot, közös de a térben és az időben változó feleket egymástól elszigetelő
határfelületeket hoznak létre. A térben és időben elmozduló állófelületek és más
változórendszerek körül kialakuló hasonló energiaszintű közeghatárok időben gyorsabban
változó ionrácsot, térrácsot alkotnak. Az állófelületek az ionrácsok térbeni közeghatárok. A
közel azonos energiaszintű ekvipotenciális felületek között elkötelezett határőrökkel védett
hatásegyenlőségi szimmetriafelületek találhatók. Ezek a határfelületek lokalizálják,
elválasztják a tér különböző változássűrűségű részeit, az eltérő frekvencián változó élő
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lényeket egymástól. A határokon belül lévő a térben, az egymáshoz képest lokalizált
közegben, azonos-közeli frekvencián, időben és folyamatban viszonylag együtt változik.
3. szakasz

A határfelületek és az életzónák kialakulásának alternatív aspektusú megközelítése:
Közelítsük meg a hatás terjedési lehetőségét, a terjedést gátló körülmények átgondolásával.
A fénysebesség azért a megismert legnagyobb sebesség, mert a jelenlegi átlagos térsűrűség az
általunk már mérhető energiaszintű (tömegű) hatás gazdaságos terjedését ezen a sebességi
szinten, életfejlődési gyorsaságra maximálja. Mint tudjuk, a közegellenállás a sebességgel nem
lineárisan, hanem exponenciálisan növekszik. Ha bármilyen csekély tömegű, de nem azonos
irányba áramló közeget, részecskéket, csillagport, quintesszenciát tartalmaz a tér, ez az
áramlásokat fékezi. Ha nagyon nagy sebességű az áramlás, de a környezeti közeg nem áramló,
fékező és ellenirányú részecskéket is tartalmaz, akkor a fékeződés, az exponenciálisan
növekvő közegellenállás miatt, a közeg átlagos sűrűségétől, fejlettségétől, a részecskéinek a
tömegétől és azonosságától függően maximálhatja a terjedés lehetőségét. Ez viszont elvben
azt is jelenti, hogy ha teljesen üres, vagy azonos irányba rendezett áramló térben történik
a nyomáshullám kiterjedése, az áramlás sebességét nem korlátozza semmi a fény
sebességére. Hasonló a helyzet az olyan kicsi méretű, és kicsi tömegű, kis tehetetlenségű
részecskék esetén, amelyek a csillagtéri por lassan változó részecskéi között, és minden más
gyorsabban változó részecske rendszeren át, radiális irányban is áthaladhatnak. E részecskéket
csak a hozzájuk hasonló, de eltérő irányba, vagy kisebb sebességgel áramló részecskék
gátolják. Az ilyen részecskék áramlási, kiterjedési sebességét kevésbé gátolja a számukra
átjárható szabad hézagokkal rendelkező a nagyobb energiaszintű környezeti tér, de az útidő az
akadályok kerülgetésével meghosszabbodik, és a fénynél gyorsabb haladás is csak a fényhez
közeli radiális (egyeneshez közeli) irányú statisztikai átlagsebességet eredményez. A tér
azonban a kis energiaszintű részecskékkel telített, ezekből túlnyomás és közöttük átlagosan öt
számjegy pontosságú izotróp lendületszimmetria van. A térizotrópia azonban nem teljes és
időben változó intenzitású. Miként a telitett térben lévő anyag a kisebb hőmérsékletű, kisebb
változás sűrűségű térrészekben kicsapódik, kristályosodik, és szilárd struktúrákban egymástól
elhatárolódva megszilárdul, a nagyobb változássűrűségű magasabb hőmérsékletű térrészekben
elfolyósodik, elgázosodik és kevert, amorf, határok nélküli rugalmasabb struktúrákba épül. A
magasabb hőmérsékletű, időben gyorsabban változó térbe több részecske is feloldható, több
részecske sűríthető azonos térrészbe. Ez azonban a zsúfoltabb élettérben nagyobb feszültséget,
és magasabb hőmérsékletet eredményez. Amikor a nagyobb energiaszintű és időben
gyorsabban változó mezőkben a felhalmozódott feszültséget megváltoztató változás, a
különbség forradalma kitör, a kis tömegű részecskék egymást követő, utolérő energiahullámai
nagyon nagy sebességgel kiáramolhatnak, és a környezeti nyugodtabb tereket is nagyobb
változásra gerjeszthetik. Ha a nyugalomban lévő tér ellenállását a kitörés legyűri és az izotróp
közeget áramlásra készteti, a rendezett irányba áramló részecskéket tartalmazó térben a később
induló részecske hullámok sokkal akadálytalanabbul, és a korábbi hullámoknál nagyobb
sebességgel haladhatnak. Az azonos irányba nagy sebességgel áramló részecskék utolérése
után az előőrs sebességét jelentősen meghaladó gyorsaságú részecskék áramlása már a nem
áramló közeggel fékezett, ezért maximum a fénysebességű lehet. (Lásd az Óriási
csillagrobbanás volt a cunami másnapján, című anyagot később). A lendülethullám eleje és
vége között a terjedési sebesség a fényénél sokkal nagyobb is lehet. A terjedési sebesség
lehetőségét egy rövid ideig (nagy térben) csak az maximálja, hogy mennyivel a második
hullám előtt és milyen sebességgel halad az első hullám, és mennyi idő és tér áll a
rendelkezésre ahhoz, hogy a kezdeti (a környezeti és az izotróp közeg ellenállását már
meggyengítő, letörő) hullámot a később indult részecske hullámfront utolérje. Ha az
energiahullámok kiáramlása folyamatos, a később induló részecskehullámok kezdeti
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sebességét csak az indulási térben kialakult feszültség időbeli felfutásának az értéke, és a
kezdeti sebességet meghatározó felgyorsuló tömeg eszmélési tehetetlensége korlátozza le.
Ha az A hullám terjedési sebessége a fényhez közeli tartomány, amely a terjedési térből
kisöpri, és azonos cél, irány felé áramlásra kényszeríti a terjedési térben lévő, ellenálló
részecskéket, akkor a később keletkezett B hullám az A hullám utoléréséig a fénynél gyorsabb
sebességgel is terjedhet. Ha az A hullám már a fénysebességgel terjed, a B hullám sebessége
ennél nagyobb lehet. Ezt igazolták az Internetes (Indexes) idézetekben hivatkozott
tudományos eredmények.
Kaotikussá
váló térrész

A külső téri közeg ellenállása miatt maximum fénysebességgel táguló tér és
ilyen sebességre gyorsult, rendezett irányba áramló részecskék előőrse.

A
B
3. ábra

Az időben később induló, később
születő részecskehullámoknak egyre
gyorsabb a fejlődési lehetősége.

A nagy és kaotikussá váló buborék összeomlása és kitágulása nemcsak széttolta a teret, hanem
rendezett, kifelé irányuló áramlásra kényszerítette e lokális térrész részecskéit is. Az ilyen
térrészben a robbanás által összenyomott, kaotikusra gerjesztett, a változás első hullámok által
fel nem bontott, a térrészben maradó nagyobb tömegtehetetlenségű mezők összenyomódnak,
majd időkésedelemmel lebomlanak, felrobbannak. (Lásd az Aspektus 8-ban, az Élet
históriájában a Születő galaxisok a háttérsugárzásban c. részt). Az időben későbbi
térátalakulásból a már kialakult kisebb ellenállású tágulás irányába terjedő nyomáshullámok a
fénynél nagyobb sebességgel tágulhatnak a kezdeti hullámok utoléréséig. Az egymást utolérő
nyomáshullámoknak ritmizáló szerepe van. Az átalakulási terekben bekövetkező gyors
változásokból, az azonos irányban haladva összegződő, és ezért halmozódó nyomáshullámok a
szétszóródás ellenére a lendületben megerősödnek, de időben ritkulnak. A távolság
növekedésével a hullámfrontok az időben (és a ritmusban is) egyre ritkábbá válnak, és a térben
való szétterülés miatt gyengülnek. A frontok középhadának a főirányokba ható áramlási,
terjedési sebessége, a rendszeres utánpótlást biztosító hullámok erősítése miatt, nagyon nagy
távolságokra is csak lassan csökken. A galaxisok központjában lévő fekete lyukakból
viszonylag kis ritmusú basszushang érkezik, amely az emberi fül számára nem halható, a
mezőktől távol lévőkhöz már csak alacsony frekvencián megérkező frontok kiáramlását
jelenti. Ezek azok az azonos irányba kiterjedve egymást utolérő energiahullámok,
részecskehullámok, melyek főleg a környezeti tér azon helyein hallhatók, amelyek a
lendületben is összegződő lendülethullámok interferenciájának, a hullámok többszörösének
megfelel. A nagy mezőkből kiáramló előőrsök és az utánpótlást szállító hadtápok a frontokon
egyesülnek, és az egyesült, együtt haladó energiahullámok karakteres lökéshullámokat
eredményeznek. A környezeti mezőkre ható gerjesztés ezért nem folyamatos, hanem a
hullámokat kibocsátó mezőkre jellemzően ritmizált periódusokban érkezik. A
részecskehullámokkal gerjesztett mezőkben a hullámokban, ritmizálva érkezett a gerjesztés, az
időkésedelemtől, a reakció késedelemtől függő ritmikus visszahatást, periodikus ellenirányú
frontok kiáramlását eredményezi. Az időben változó mezőkből kiáramló hullámok
ellenfrontjainak legalább két változata lehetséges. Az egyik, hogy a mező anyagánál, a
részecskék közötti hézagoknál nagyságrenddel kisebb részecskék ellenállás nélkül
áthatolhatnak a mezőkön, és azok túloldalán a természetes ritmusban haladnak tovább, a velük
szemben érkező nagy azonosságú kültéri részecskéket gerjesztve. Tehát az áthaladó, kifelé
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haladó kisebb részecskék azontúl védik a változómezők részecskéit. A mező
részecskeállományára jellemző, hasonló, analóg fejlettségű, energiaszintű, és a kevésbé fejlett
analóg részecskék azonban nem tudnak a számukra túl bonyolult, túl nagy, számukra nem
megérthető és nem feldolgozható, egyszerre több dimenzióban változó, nagy változássűrűségű
mezőkön, rétegeken áthatolni, ezért a mezőkben eltérülnek, elszédülnek, felbomlanak vagy/és
visszaverődnek. A felbomló, eltérülő vagy/és visszaverődő, kifelé szálló, egyre nagyobb
sebességre gyorsuló részecskék kifelé áramlanak a mezőkből, menekülnek a számukra túl
nagy változássűrűségű pokolból. Az egymással szemben haladó, tömeggel rendelkező
feszültséghullámok, a részecskék lendületével terjedő frontok között az interferencia szabályai
érvényesülnek. Az azonos lendület (kinetikai) értékű, de egymással szemben ható irányú,
összeütköző részecskefrontok főcsapatainak a frontvonalában lendületkompenzáció alakul ki.
Ha a frontok lendületértéke nem egyenlő, az azonos értékű lendületenergia kompenzálódása
után csak az eltérülő, megmaradó különbség haladhat tovább. Ez mérsékelte a többlettel
rendelkező frontok haladását, és teljesen megszűntette akkor, ha a lendületi energia, a kinetikai
energia éppen egyenlő értékű volt. (Ez csak idealizált, materialista megközelítése a valóságnak,
mert az élő részecskehad feltételezése esetén, a kinetikai lendületértéket módosította és befolyásolta a
részecskék fejlettsége, a problémamegoldó képessége is.) Ekkor állóhullámok, torlódások alakultak

ki, a frontok lemerevednek, a térben és időben viszonylag stabil, a mezők körül
ekvipotenciális közeghatárokat eredményező torlódások, határfelületek alakultak ki. E
határfelületek mezők felőli oldalán a mező részecskéinek a csapata és határőrsége terelődött a
torlódás után keresztirányú rétegáramlásba, míg a határfelületek külső oldalán a támadó
mezők csapatai terelődtek lamináris rétegáramlásba. A nagyobb lendületű, neutrálisabb
előőrsök áthatolhattak a védők és a támadók állóhullámait eredményező frontvonalakon, és
külső, vagy belső határfelületeket, ekvipotenciális, (azonos értékű zónahatárt) állóhullámokat
létrehozva sokrétegű határfelülettel veszik körbe a változó mezőket. A közeghatároknak
tekinthető határfelületeken ütköző zónáiban, állóháború, kaotizált és folyamatosan felbontott,
időben gyorsabban változó élőrétegek alakultak ki. A környezetnél gyorsabban változó mezők
határfelületei tehát megismerhető térállapotokat, megismerhető és megérthető határrétegbeli
fejlettséget eredményezett. A nagyobb változássűrűségű mezők és a határfelületek, a
közeghatárok között olyan lassabban változó, gömbréteg-szerű ekvipotenciális határrétegek,
élőzónák, életszférák alakultak ki, amelyekben a változás sokkal lassabban, egymástól
megkülönböztethető sorrendben, megérthető oksági rendben, időrendben történik. A nagy
mezők körüli rétegekben, a különböző életszférákban, lassabban múlik az idő, ezért
megkülönböztethetők egymástól az egymás után ok és okozati rendbe állítható, és ezért a tér
változó szereplői által megérthető események. Ha az egymás utáni eseményekben fejlődő
kölcsönhatási sorozatot, nem borítja fel nemlineáris téresemény, a határrétegekben az élet
evolúciós ciklusokká fejlődhet, és az élet szimbiózisba szerveződő organizációja magas
bonyolultságig is eljuthat.
Gondoljuk tovább, hogy mi történik a hatásszimmetriába került mezők közötti
frontvonalakon, a határfelületeken?
Az azonos, hasonló energiaszintű analóg részecskéket nem tartalmazó térrészekben az
indulóenergiától és a tömegtől függően magas sebességű, kis ellenállású áramlások
alakulhatnak ki. A nagyon nagy sebességű, de impulzushiányos azonos irányú áramlásban a
tér lehűl, a változás sűrűség és a nyomás csökken. Ha az áramlás egy hasonló energiaszintű,
hozzá mérhető kinetikai értékű, téreloszlású részecskeáramlás irányára merőleges, és ellentétes
és egymást keresztező irányokban a változássűrűség (impulzus sűrűség), a nyomás és a
hőmérséklet is megnövekszik. Ezzel áramlási kereszt, és az irányában, olyan eseményben és
időben is rendezett folyamat alakul ki, amely az élet kialakulásához vezetett.
A lendülettel és tömeggel rendelkező áramlások torlódásaiban keresztirányba elterelődő
lamináris áramlások egymást követő hullámai, a környezetet rendezett irányú áramlásra
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kényszerítve akadálytalanabbul felgyorsulhatnak, a nagy mezők közelében velük azonos
irányba áramlásba hozott közegekben a fénynél is nagyobb sebességekkel áramolhatnak.
A fénynél akár nagyobb sebességű rendezett irányú áramlás, lehűlés,
nyomás csökkenés, és időspirál, ekliptikai sík alakulhat ki.

4. ábra

A nagy mezők között ütköző kisebb mezők között torlódás, elterelődés, magasabb
hőmérséklet és nagyobb eseménysűrűség, időben gyorsabb változás alakul ki.
Ha az ilyen kisebb mezők belső egyensúlyát a külső térnyomás, a külső támadó részecskék
lendületnyomása és a belső taszító, felbomló, kiáramló erő egyensúlya biztosította, akkor a
külső tömörítő lendületerő lecsökkenése az egyensúly megbomlását és a belső taszító erők
győzedelmét eredményezi. Ha az előbb felrobbanó nagyobb térbuborékban csökken az addig
lokalizáló nyomás, akkor az addig a mezőben a nyomással, kényszerrel összeszorított kisebb
részecskék a közös mezőbe kényszerítő erő lecsökkenése miatt némi időkésedelemmel,
fáziseltolódással felbomlanak. A nagyobb térbuborékban, a mezőben felbomló kisebb mezők
sokféle kölcsönhatással gerjeszthetik egymást, de az egymáshoz közel lévő és egymással
esemény szinkronitásba, és ezzel valamilyen szintű tér és lendületszimmetriába kerülő mezők
körül rendezett áramlási kereszt, az életfolyamat alapja alakul ki. Ez a Szent kereszt, amely a
kaotikus térben felrobbanó, az önmagát újrateremtő tűzmadárrá, főnixmadárrá változó
térben az életet, a változást újabb rendezett eseményciklusba, életfolyamatba szervezi.
5. ábra

Nagy sebességgel beáramló, a
lendületben összegződő lehűlő ág,
amelyben a kicsit töltött, neutrális
részecskék párkeltődéssel gyors
neutronokká alakulhatnak.

Ekliptikai szimmetriasík
A két egymással ellentétes irányú
áramlás mágneses póluspárt képez,
amely a mező közepén szerveződő
nagyobb változássűrűségű, fejlettebb
lélek által elterelve, keresztirányú
lamináris áramlásba terelődik.

A felbomló mezőkből kiáramló, részben egymással szemben haladó kisebb, lendület, dinamika
és kinetikai szimmetriába kerülő részecskéi a mezők közötti hatásegyenlőségi térrészekben

13

ütköznek, és nagyobb impulzus sűrűségük miatt a köztes 8szimmetriába kerülő térrész
nagyobb hőmérsékletre melegszik. Az azonos irányban áramló, ellentétesen forgó, nem teljes
szimmetriában lévő, de egymással nagyobb szimmetriába kerülő részecskék töltéspárt képezve
összekapaszkodnak, és az egyesült összegződő lendületi eredővel melegövezetet, egyenlítőt,
ekliptikát képezve kiszóródnak a mezőkből. Míg a hozzámérhető tömegű részecskékben és
ezért impulzusokban hiányos, azonos irányú rendezett áramlásban lehűlő ágakban az egyre
nagyobb sebességgel áramló, a kisebb nyomású áramlási csatornákban a befelé utazó
részecskék felaprózódnak, differenciálódnak és felbomlanak, addig a központi bontótérben és
a keresztirányú melegövezeti áramlási csatornában, az ekliptikai szórási sávban a részecskék
egy része összegződhet, nagyobb tömegbe és párkapcsolatba épülve elterelődve. Ha a
részecskeátalakulást eredményező térszimmetria nagy térre és nagy időre terjedt ki, az
áramlási kereszt tartósan, hosszú ideig kialakulhat. Ez irányba rendezett áramlást, egymás után
keletkező, az időben és az eseményekben ezért megkülönböztethető, megérthető
időfolyamatot, az együtt utazó részecskéknek életfolyamatot eredményezett.
6. ábra

4. szakasz:

Az azonosság felismerése és az értelem kialakulása:
A kezdeti azonosság a lendület, az irány azonosságként nyerhetett értelmet, az én-tudat, az
önazonosság kialakulása, az én változom, a velem történik felismerése után. A velem utazó,
együtt áramló, a rendezettségemet és a megmaradásomat segítő részecske hozzám tartozónak,
a hatása számomra jónak bizonyult, kialakult és értelmet kapott az önazonosság, az öntudat, az
én és a más, a környezet fogalma, a jó és a rossz alternatívája.
Az információ és a megértés az események és a megértett térhelyzet változások következtében
fejlődött ki. Egy közeli változó részecske észlelése, léte vagy nemléte, a van, vagy nincs
állapotot eredményezhette. A létezés egy dimenziója, a van vagy nincs állapot észlelése, a
térhelyzet további információival bővülhetett. Az események dimenziója, és egymás utáni
rendje az idő, a felém jön, és hatni fog rám, a jövő, vagy már tőlem távolodik, változtatott
rajtam, és már elmúlt felismerésével folytatódhatott. Hasonló információt jelenthetett a felém
jön és erősödik, a tőlem távolodva gyengül, amely az időben későbben bekövetkező várható
események irányának, erősségének és tömegének, a dinamikájának a megkülönböztetési
lehetőségéhez, és az emlékezet kialakulásához vezetett.
A két részecske észlelése már többet jelenthetett. E részecskék egymáshoz viszonyított, és a
megfigyelőt jelentő harmadik részecskéhez képest lehetséges állapotai, jellemző tulajdonságai
többfélék jelenthettek. A már éntudattal, önazonossággal rendelkező (megfigyelő) harmadik
részecskéhez képest mindketten közeledhettek, egymáshoz is közeledhettek, és ha azonos
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irányban, akkor az egyesülésükkel erősödhettek, lehettek erősen vagy gyengébben egymásra
vagy a megfigyelőre, egy harmadik részecskére kölcsönhatók. A részecskék számának és
egymáshoz képest eltérő helyzetének, sebességének és tulajdonságának az eredője egyre
nagyobb bonyolultságot eredményezett, amely a jelentés variációs lehetőségeit, a helyzetek
információként megérthető lehetőségeit tovább bonyolította. A nagyobb azonosságú
részecskék egymásra hatása hasonló, analóg téreseményekben hasonló, megérthető analóg
következményre vezettek. Míg a kevesebb számú eltérő részecskéből álló mezők változási
lehetőségei kevesebb kombinációból álló tulajdonsági variációkat eredményezett, addig az
egyre több részecskéből álló, egyre kevertebb, összetettebb, eltérőbb részecskékből több
mélységben keveredő, vegyülő szerveződések bonyolultsága egyre nagyobbá válhatott. A
bonyolultságban nem mérce az energiaszint, bár a magasabb energiaszintű mezők sok magas
bonyolultságú többlépcsős fraktálrendszerű apróbb részecskéből is állhatnak, de ezek eredő
bonyolultsága, a fejlettségi eredő magas értéke nem törvényszerű. Ha az alacsony
energiaszintű részecskék a mező tudati eredőjében kisebbségben maradnak, a mező
gondolkodását, tudati állapotát nem nagyon befolyásolhatták.
A fény részecskéje a foton energiaszintje kisebb, mint az elektroné, amelynek az
impulzusban foganó gyermeke lehet. A foton akkor keletkezik, ha az elektron energiaszintű
részecskemező ellentétes lendületirányú, (forgású) részecskével impulzusba kerül,
összeütközik és megtermékenyül. Ilyenkor a forgási iránya, a lendülete megváltozhat, a
neutrálisabbá válik és egy nagyobb energiasűrűségű foton kibocsátásával új részecskének ad
életet. A bonyolultság az egymástól eltérő, különbséggel rendelkező részecskék keveredésének
a növekedésével növekszik. Mivel a kisebb tömegű szerveződések gyorsabban fejlődnek nem
törvényszerű, hogy az alacsony energiaszintű részecskék alacsonyabb fejlettségi szinten
álljanak, mint egy sokkal nagyobb tömegszintű, de kevésbé rendezett, nem jól organizált
nagyobb energiaszintű, több részecskét közös rendszerben tartó lény. Ha az elektron vagy
atomi energiaszintű részecskemezők, lények alszerveződéseinek és részecskéinek
(tapasztalatainak) a száma magasabb, mint egy emberé, a tudásuk és a tapasztalatuk is
magasabb szinten állhat. A kisebb energiaszintű szerveződések azonban abban közösek, hogy
általában a részecskéik azonossága és ezért az együttműködése, a szervezettsége magasabb
szintű. Az ilyen szerveződések gyorsabban döntenek, fejlődnek, a nagyobb azonosságúk miatt
az organizáció is magas szintű. Ha e részecskék egy fejlett, a saját evolúciója végén járó mező
központjából kerülnek ki, a tudásuk előrébb járhat, mint amely mezőbe (rétegbe),
szerveződésbe beépülnek, de a nagyobb tömegszámú szerveződés a többségükben a múltabb
életrégiókból származó konzervatív részecskék sokkal nagyobb száma az eredő tudásszintet,
az eredő fejlettséget leredukálhatja. A statisztikai eredő határozza meg, hogy a részecskék
kolóniáiból szerveződő mezőkben milyen tudás összegződik milyen energiaszintet képvisel. A
tapasztalás szerint az alacsonyabb energiaszintű részecskék jellemzően kevesebb információs
variációt jelentenek, amely eredményeként az időben gyorsabban zajló evolúciójuk
könnyebben megismerhető és kiszámítható változási folyamatsort eredményez. Az elektronok
és az atomok viselkedése az analóg életfolyamatot eredményező szerveződési folyamat, ezért
megismerhető, és kiismerhető, hogy mely tulajdonságú szerveződések mely szerveződéseket
segítik, melyeket gátolják. A hatásmechanizmus életszerű folyamatokat, egymással
azonosságban és különbségben, ellentétben lévő eredőjű áramlási rendszerek együttváltozó,
életszerű változását eredményezték. A magasabb energiaszinteken hasonló, analóg
folyamatokban az azonosság vonzalmat erősít, a másság és az ellentét elválaszt, eltávolít. Ha a
megfigyelés relativitását is megértjük, akkor megérthetővé válik, hogy az azonosságokra
figyelés érzelmekben közelíti a szereplőket egymáshoz, az ellentétekre figyelés eltávolít,
feszültséget szít.
A magasabb energiaszintű részecskemezők tudatossága a mezőkben szerveződő részecskéket
kormányzó lélek (alapító elődök genetikai anyagának a fejlettebb, magas szimmetriába került
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maradvány ősrészecskéi), a részecsketársadalom tudati eredőjét, a lény egyensúlyát
kormányzó lelkét képezi. A magasabb energiaszintben sok kicsi egység véleménye fejlődik
egy fraktálláncon feladott közös döntést segítő eredőbe. A lélek mélységéből, a részecskék
elképzeléséből fakadó alacsony energiaszintű jelzés így jut el a tudatos döntéseket hozó
agyhoz, (a kormányhoz) és a döntéseket jóváhagyó parlamentális lélekhez. Ha a mezőben
kifejlődött nagyobb energiaszintű tudat nem képes az alacsony energiaszintű részecskék
jelzéseit és hangját, hatását megérteni, a lény a környezet finomabb változását, a folyamatok
anyagi szintre erősödése előtt nem fogja megismerni. Az ilyen szerveződésben kevés lesz a
lélek hatása, materialista szemmel és tudattal épül fel, és csak a nagyobb energiaszintre
kifejlődött hatások változását képes lesz felismerni, megérteni. Az élet előre haladtával
azonban az élet eseményeitől a lélek finomodik, a mezők részecskéi egyre jobban több apró
tapasztalatot halmoznak fel, miközben anyagcsereként részben elporladnak. Ez egyre
alacsonyabb energiaszintű hatások, változások, az alacsonyabb energiaszintű (egyszerűbb)
részecskék megérzése, a folyamatok kifejlődése, megerősödése előtti lehetőségek
megértéséhez vezet. Az emberek többsége az élete vége felé megtapasztalja és megérti az
alacsonyabb energiaszintű lélek rezdüléseit, a kisebb energiaszintű részecskék közös tudatnak
feladott hatásait. Nem véletlenül válik a legtöbb ember az élete vége felé vallásossá.
A vallások által hirdetett és a lélek által belülről erősített információ az élet során
megtapasztalódik. A megérzés, az életet adó anyagunk finomodásával, az életfolyamat alatti
elporlásával javul, egyre több olyan alacsony energiaszintű változást érzékelünk meg, amelyet
a közös tudatunk, (a saját tudatunk) addig nem fogadott el. A lét csatájában a közös mezőbe
épülő részecskelélek tapasztalása, és vele az átélt érzés a tudatba épül, megerősödik.
A nagy világvallások, a legendák alapja valós, az megtörtént és a részecskéink ősei által átélt
folyamatokon, valós eseményeken alapul. A Földről és az emberekről, az evolúcióról
tanítottak túl sok fals információt tartalmaznak, a történelem sok eleme hiányos vagy hamis.
A valóság csak most kezd kibontakozni, hogy közeleg a nagyéves ciklus sorsfordítója.
Isten a bárányok lehetőségeként megadja a jövő megismerésének a lehetőségét, amely a soros
áldozatok lehetősége. Az egységnyi energia fogyása, a káosz és a változás növekedése azt
jelzi, hogy egy nagyobb rendszer olyan élőszférájához közeledik a bolygónk, (vagy ilyen
mezők közelednek felénk), amelyben megtermékenyítő képességű, tehát Gaiához mérhető
energiaszintű mezők fejlődnek. A bolygónk egy Cassini-féle réshez, egy nagyobb rendszer
határfelületéhez közelít. A Vízöntő elérkezésével a Föld megtermékenyítése és jégkorszak
beköszönése várható. Ha sikeres lesz a megtermékenyítés, a Földnek még egy Holdbabája
lehet. Gaia alszerveződéseire jelentős redukció, talán kipusztulás vár, de ha a köztudat a
folyamat megértése helyett a káoszba menekül, a kipusztulás biztossá válhat.
A túlélés lehetősége és Isten tanácsa azt erősíti, hogy mindenki tegye a dolgát, a túlélési esély
csak ezzel növekszik. A megértés megkönnyíti a bárányok sorsát, az elmúlás félelmét a
túlélés, és az utódainkban megvalósulható örök életbe vetett hit, feloldhatja.
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5. szakasz:
A kovalens alapú élet időben változó határfelületei:
Az Aspektus könyvek is megerősítették, hogy a térben történő változáskor a határfelületeken
keletkező impulzusokban, a közel egyenlő, de ellenkező lendületű, irányultságú, időben
változó anyaghoz kötött energiadifferenciálódás, életminőséget elkülönítő szelekció folyik. E
szelekcióban az egymással a célazonosság ellentéte miatt ütköző részecskék elkülönítése
folyik. Amíg a közeli, azonos életpályán, áramlási pályán azonos irányba áramlik a másik fél,
,,részecske, egyén, (tömeg), amíg velem együtt azonos irányba, azonos cél felé jön, az
együttműködő. Ez könnyen megérthető támogató, segítő, jó fogalommá válhatott. Az
együttműködő, a jó, akivel közös a cél, az én célom is könnyebben elérhető. Az azonos
irányba, azonos cél felé haladók akár olyan közös vállalkozásban együttműködőknek
tekinthetők, amelyek a közös célként ismert szekeret és azonos irányba tolják. Ilyen sikeres
emberi szerveződések a vállalkozások és ezek nagyobb energiaszintű szerveződései az ipari
parkok, amelyek elvileg egymást segítő, de mindenképpen azonos áramlási pályákon,
célterületeken együttműködő laza szerveződésű de azonos célban érdekelt konkurens
közösségek. Más a helyzet, ha az azonos irányban, azonos pályán áramló kiválik a
szerveződésből, és már nem a közös megszerezhető és felosztható célért, hanem az azonos
torta véges számú szeletéért száll harcba. Ilyenkor érdekellentét keletkezik, a segítőből
ellenérdekelt vállalkozó és konkurens vállalkozás válik. Ha a találékony és az egyediség felé
sikeresen fejlődő részecskék sikeres pályákat (termékeket) találnak, sokat fejlesztenek,
újítanak, és konkurens nélkül sokáig monopol lehetőségekhez juthatnak. Ilyen külön pályákat
találóknak, fejlesztőknek kezdetben fejletlenebbek a vetélytársai, a konkurencia gyenge, az
egyedi termék, szolgáltatás ára magas lehet. E részecskék jobban élnek, nem kell kiélezett
versenyben másokkal konkurálva, hadakozva haladni. Az egyediség keresett virágát más
mezőkbe szállítók többnyire szívesen látott vendégek. Más a helyzet azon részecskék számára,
amelyek nem rendelkeznek eredeti ötletekkel, újítóképességgel, és nem képesek egyedi
pályákat kialakítani. Az ilyen egyedek vagy másban jobbak, vagy ha az önazonosságuk, az
önismeretük nem fejlődik ki, csak sodródnak, és az eredeti ötleteket másolló, többnyire
gyengébb terméket készítő konkurenciává, silányabb produktumot készítő, terjesztő
ellenérdekelté, konkurenssé válnak. Az ilyenek rontják a monopol lehetőségeket, megosztják a
piacot, lenyomják az árat. Az azonos pályákon maradó, de az ellenérdekeltség miatt a pálya
hatásfokát rontó szerveződések a tevékenységet és a produktumokat többnyire olyan nagy
versenyhelyzetre kényszerítik, hogy az egymással szemben áramlók egy idő után
közömbösítik, a versenyhelyzetben kaotizálják, és rekombinációban tönkreteszik egymást. Ha
túl nagy versenyhelyzet, túltermelés alakul ki, és a változás, a rossz termék előállítása az
eladható produktum, az energiahalmozódás elvezetődése helyett energiát fogyaszt, és
haszontalan hőt termel. Ha az ilyen állapotba kerülő szervezet, közösség, vállalkozás nem tud
újítani, megújulni, terméket, szemléletet váltani, akkor elöregszik, versenyképtelenné válik,
elhal. Ha az organizmus már nem bírja a versenyt, a közös céllal szimbiota mezőbe
szerveződött részecskék közössége felbomlik, a részecskéi szétszélednek, a szerveződés elhal.
A szerveződés tönkremenése, felbomlása olyan szelekció, amelyben a megújulásra és egyedi
keresett termékek, hatások előállítására képes részecskék új szerveződéseket, sikeresnek
ígérkező új vállalkozásokat alapítanak, vagy ilyenekhez csatlakoznak, míg a megújulásra már
nem képes, elmerevedett, korszerűtlen szerkezetűvé, versenyképtelenné válnak. A természet
rendje szerint ezek a szerveződések feladják az életért, a szervezettség növeléséért folytatott
harcot, felbomlanak, az élet színpadáról kivonulnak, Morffy kisebb egységeire esnek szét. A
szelekcióban a korábbi szerveződésben együttműködő közösség megoszlik, és a kisebb térben,
nagyobb (változás) sűrűségben és feszültségben is élni, (túlélni) képes, továbbra is a nagyobb
gazdagodásra, (az erkölcsi értékében romlottabbá) váló szerveződésekre, és az egyediségért
folytatott harcot feladó, a rekombinációt eredményező impulzusokban (korszerűségben,
erőben, versenyképességben) vesztes, az organizált szervezett közösséget elhagyó, elhaló
szerveződésekre bomlik.
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6. szakasz:

Az életterek szaporodása, az egyediség felé ható szelekció differenciálása:
A lokalizált térbe kényszerített, és az információs energiaszintű mássággal, életprogrammal
beoltott megtermékenyített tojásban, petében, életverseny, szakosodás és rekombinációban a
konkurenseit megsemmisítő részecskék között szelekció kezdődik. A zárt térben változó, egy
idő után már egymással szemben áramló, túl azonos termékeket előállító, túl nagy azonosságú
közösséget megosztja, a differenciálásként ismert szelekció, korábbi változást folytató, és a
jövőbeni szelekciót és termékeket, az életet másképpen elképzelő ellenzéki részecskékre. Ez a
zárt téren belüli differenciálódáshoz, az eltérő célok szerinti elkülönüléshez, barázdálódáshoz,
a zárt téren belüli újabb, sejtközi lokalizációkhoz, az élettér megosztódásához, ekvipotenciális
határok kialakulásához vezet. A pete és a tojás, a zigóta barázdálódni kezd, a tér feleződik,
negyed, majd nyolcadrészre stb. bomlik. A dinasztia alapító ősök egyre nagyobb eltéréssel
(mássággal) rendelkező leszármazottainak a folyamatosan megosztódó, de még egymással
nagyobb azonosságú közössége sejthatárok, közeghatárok mögé elkülönül, és egymástól
eltérően fejlődik. Mivel a zárt, de a környezeténél gyorsabban változó és ezért kívülről
fényesnek és vonzónak látszó, az anyagcsere miatt energiát kibocsátó térbe vágyó és bejutó
kisebb energiaszintű, kisebb méretű részecskék a térben valamely már szelekcióval elkülönült
térrészbe, rétegbe kerülhetnek, ezért az adott érdekkör befolyása alá, ellenérdekeltségű
konkurens harcba kerülve szelektálódnak. A térrészbe kerülő élő anyag változássűrűsége, a
változás nyomása, a lokalizált térrész hőmérséklete és a fejlődésre vágyó kisebb energiaszintű
részecskék számára vonzódást keltő fényessége növekedni kezd, amely tovább növeli a térrész
felé áramló kisebb energiaszintű (dolgozók) energia hordozók befelé irányuló áramát. A
beáramlók tömegének a növekedésével, a rétegek, lokalizált élőterek változása növekszik, az
anyagcsere állandósul, a környezetnél gyorsabban változó élettér tömege növekedni kezd. Az
élettérben a differenciálódás miatt a kisebb sűrűségűre és kisebb méretre bomlott, energiában
elszegényedett, elhalt részecskék anyagcsereként kiszivárognak a lokalizálást biztosító
közeghatáron, a szerveződést védő külső határfelületekre kerültek, míg a határon belül
maradók anyagként is ismert változtató képes részecskékben, szerveződésekben, energiában
feltelnek. A lokalizált térben és időfolyamatban együtt változó részecskék együttes tömege
tovább növekszik. A differenciálódás életprogramszerű folyamattá, mikrokozmoszi evolúciós
folyamattá alakul. A viszonylag stabil állófelületek között, időben eltérően változó, egymástól
közeghatárokkal lokálisan elkülönülő térrészek alakulnak ki, és a fejlődésként ismert szelekció
- a térrészek közepe felé irányuló, nagyobb energiaszintű, állandósult áramlás miatt - a
központi zónákban felgyorsul.
Gondoljuk át, hogy mi okozza az anyagcseréhez, az információt tartalmazó élő részecske
cseréhez vezető szelekciót, a nagyobb sűrűségűvé váló, energiában gazdagodó részecskéknek
a nagyobb változássűrűségű, fényesebb mezőközpontok, és a kisebb sűrűségűvé váló,
elszegényedő, elhaló részecskéknek a szabadabb tér felé irányuló áramlását, az
energiahordozó, változtató-képes élő anyag körforgását?
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7. szakasz:

A változássűrűség differenciáló képessége:
Az élőrétegeket elválasztó, a határfelületeket létrehozó célellentét tehát kikerülhetetlen
evolúciós versenyre, konfliktusra, impulzusra kényszerít, energiaszint, hatékonyság,
találékonyság, szervezőképesség és információs tudás, egyensúlyban szerveződés szerint, és
még sokféleképpen differenciál. Ha feltételezzük, hogy a lokalizált térrészekben viszonylag
egyenletes az impulzussűrűség, akkor a szelekció csak elkülönít, a nagyobb energiasűrűségű,
lokálisan zárt és időben gyorsabban változó térrészekbe kényszeríti az élő részecskeanyag
alkalmazkodásra és a folyamatok eseményrendjét még követni tudó tűrőképes részét. Ha az
anyagtechnológia és a fizika aspektusából nézzük, hogy mi történik, azt is mondhatnánk, hogy
az élet nemesítése történik. Az élő anyag szelekciójának az egyik cél lehetősége az ellenálló és
tűrőképességének a növelése. Miközben a változássűrűségű mezők, rétegek poklában a kisebb
tűrőképességű élet, mint az acélban a szennyeződés kiég, a nemesített, nagyobb
változássűrűséget, több feszültséget, nagyobb versenyt és a pokoli körülményeket is elviselő
tiszta (ördögi) képességű élő anyag fejlődik ki. E részecskék szelekciója olyan nagy
feszültségtűrésű élethez vezet, amelyek egy csillag változássűrűségével rendelkező mezőben is
képessé válnak a változással járó körélményeket elviselni, és a mezőből elmenekülve a
változtató képes fejlett egyedi energiát, a környezeti térbe életet adó fotonokként eljuttatni.
Ha a terek átlagos változássűrűségét az egységnyi méretű zárt térben lévő részecskék száma
határozza meg, akkor a várható átlagos változás sűrűség képletét a térfogat és a benne lévő
részecskék számának szorzata határozza meg. Ez esetben az időegységre jutó változássűrűség
Delta/t = n / V. Ha a térben lévő részecskék száma, vagy/és energiaszintje (a tömege)
duplázódik, akkor azonos térfogat esetén a változás értéke is duplázódni fog. A terek
változássűrűségét mégis az határozza meg, hogy a benne változó, lendületes áramlást követően
impulzusba kerülő részecskék által termelt hővel, feszültséggel mi történik. Ha a változás
szervezett, azonos irányba rendezett, viszonylag kevés konfliktus, kevés impulzus alakul ki.
Ha az áramlási irányok szervezetlenek, sokszor keresztezik egymást a célok, a szokásosnál
több impulzus, differenciálódást eredményező konfliktus alakul ki. Ilyenkor az adott élőterek
feszültsége és hőmérséklete, a változás nyomása növekszik. Ha a határok túl zártak és a
feszültség, a túltermelt azonos termék nem tud eltávozni, az élettér hőmérséklete egyre
nagyobb ütemben változóvá, nemlineárissá válva megszaladhat.
Ha az egyes részecskék, mint egyedi tulajdonságok hordozói meghatározott áramlási pályákat
töltenek be, és a zárt terekben keringésre, körpályákra kényszerülnek, akkor nagyon sok,
azonos, analóg tulajdonságú, azonos pályákon áramló, de időben későbben indult részecske a
korábban indultakkal azonos területen, azokkal szemben áramlik. Ilyenkor természetes az
eltérő célú, eltérő generációk rendszeres összeütközése. A fiatal növelni akarja a változást, ki
akar teljesedni, az idő már mérsékelt ütemben égetné az élet gyertyáját. Ha az adott
mennyiségű részecske kisebb térbe kényszerül, és a termelt hő, produktum már nem tud a
keletkezés ütemében elvezetődni, a változás már nem teljesen arányosan növekedik.
A kiegyenlített, nagyobb termelő- fogyasztói szimmetria élet esetén, a következő oldalon
bemutatott változási függvénynek, van egy 1/1 arányú átlagos lineáris szakasza, és van két
exponenciális szakasza. Az egyre kisebb térfogatba, vagy azonos térfogatba kényszerített
egyre több részecske változássűrűsége egy értéken túl nem lineárisan, hanem exponenciálisan
növekszik, (lásd a belső égésű motorok sűrítő kompresszióját) és a lokalizált mezőben
termelődő hő elvezetődésének a hiányában tartós hőfejlődés, ebből kölcsönös gerjesztés,
rezonancia következik be. Ha a környezetből beáramló energia folyamatosan növekszik, de az
adott élőréteg, szerveződési szint nem képes kellő konkurenciájú egyedi rendezettséggel az
élettér hőfejlődését, energia és produktum többletét elvezetni, a belső változás sűrűség és az
egymás hatását lerontó kaotizmus növekedni kezd, növeli a réteg feszültségét.
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Az élet históriájából, (az Aspektus 8-ból) átvett rész.
Tételezzük fel, hogy a változó és alkalmazkodó, valamint tanuló képességgel rendelkező részecskék
éppen olyan élőlények, mint mi emberek, amelyek helyi elszaporodása, nagyobb tömegsűrűsége
feszültség növekedést és migrációt, elvándorlást vált ki. Az elvándorlással a lokális térben
felhalmozódott feszültség a tömegsűrűség növekedését eredményező helyekre áthelyeződik. A változási
eseményben keltődött feszültség, a kölcsönhatás növekedés, az észlelési, megértési, feldolgozási idővel
növelve, időben kicsit később, de a hatással azonos ritmusban ad válaszreakciót. Ha az események
gyorsulása miatt a válaszreakció időbeli eltolódása növekszik, a változás, a hatás – ellenhatás
megkülönböztetése, a folyamat megértése zavart szenvedhet, és fokozódó időzavar alakulhat ki. Ha a
gerjesztés nem túl tartós és nem folyamatos, akkor a nyugalmi időszakban a feltornyosult időzavar még
ledolgozható. Más a helyzet akkor, ha a feszültség keltődés és a válaszreakció aránya tartós időbeli
eltolást eredményez. Ha e két függvénytényező változásának az aránya az 1/1 aránytól jelentősen vagy
tartósan eltolódik, akkor a korábbi lineáris függvény, meredekebbre, vagy parabolikus,
exponenciálisra, nemlineárisra fordulhat. Ilyenkor már igen kis gerjesztés növekedés lényegesen
nagyobb időzavart, feszültségnövekedést alakíthat ki, amelyet a mező már nem képes feldolgozni. A
legkönnyebben a túlterheléssel szemléltethető a helyzet. Ha egy nagy halat, vagy egy jó élsportolót
tartósan túlterhelünk, a kifáradás miatt el fog jönni az a pillanat, amikor már nagyon gyenge erejű
ember is képes fellökni, vagy a halat könnyedén a parthoz húzni. Hasonló történik a fémdróttal, ha
előtte sokáig hajtogatjuk. A hajtogatás miatt kifáradt, túlterhelt helyen már kis erőhatás is elég a
vastag drót eltöréséhez. Ilyen helyzet alakul ki a tőzsdén a krahh-kor, vagy a tömegben az egyébként
elegendő keresztmetszetű kijáratnál, ha valami miatt pánik tör ki. Ha a feldolgozó képesség jelentősen
túlterhelődik, az áteresztő keresztmetszet beszűkülhet. Ha a kijáratnál normál ritmusban 10 ember
képes kiáramlani, és a fokozott vészhelyzetben harminc, akkor a pánikban már két-három emberrel
több, 32-33 ember eldugaszolhatja a kijáratot, amely ezrek bennrekedését eredményezheti. Az ilyen
változás nemlineáris, amelykor a helyi áteresztőképességet túllépő, már akármilyen kicsi gerjesztési
többlet, lényegesen nagyobb hatáskövetkezményt, nagy helyi feszültséget és ezzel térsűrűségi
átrendeződést vált ki. Ha ezt a változási állapotot ábrázoljuk egy függvényen, akkor olyan parabolikus,
nemlineáris görbét kapunk, amelyen az egyik érték kis növelése a másik értéket jelentősen felemeli. Ez
exponenciálisan változó görbét eredményez.
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Az ábra a feldolgozó-képesség / gerjesztés
arányait jelzi.
Látható, hogy az 1/1 arányú kölcsönható lineáris szakasz
elhagyása után, már nagyon kicsi kölcsönhatási többlet, vagy
áteresztőképesség csökkenés lényegesen nagyobb
feszültséget gerjeszt. Ilyenkor a helyi értékek kicsi
emelkedése nagyon nagy feszültségváltozást eredményez. Az
ilyen túlfeszített, túlspannolt tér nagyon könnyen időzavarba,
káoszba kergethető, amely miatt csak reagál, védekezik,
folyamatosan energiát veszít. Az ilyen részecskék
produktum, anyag helyett csak feszültségnövelő hőt
termelnek. Az időzavarba kergetett, állandó változásra
kényszerített részecskék nem érnek rá a saját
elképzeléseikkel, problémáikkal foglalkozni, a
kényszerhelyzet miatt mindig az alkalmazkodás kényszere, a
mások által diktált tempó köti le a figyelmüket, vonja el az
idejüket és energiájukat.

7. ábra:

Káosz

Nem lineáris
változás

Lineáris változás
lehetősége

A kölcsönhatás növekedése, és az áteresztőképesség csökkenése
A zölddel jelzett lineáris változási terület a tartós változó folyamatra az élethez alkalmas
függvénytér! Az alsó nemlineáris szakaszban, az anyagba épülő élethez túl kicsi a változás sűrűség.

Ha a mezőkön átáramló információs energia, (részecske), gerjesztés időbeli és/vagy
energiabeli aránya a mező vagy réteg feldolgozó képességével arányos és kiegyenlített, akkor
a mezőben lineáris változás folyhat, amely életszerű folyamatba rendezett esemény sorozat is
lehet. Ha a beáramló energia és ezzel a belső tér változássűrűségének az aránya átmenetileg
növekszik, akkor bár a mezőben a nyomás és a feszültség megnő, de időbeli eltolással,
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késedelemmel növekvő kiáramlást, ellenhatást és ezzel feszültség csökkentést válthat ki. Az
ellenhatás a helyi feszültségérték csökkenését eredményezi, és a változásra alkalmas
tartományon belüli feszültség, a normál ritmus némi ingadozás után helyreállhat. Megváltozik
a helyzet azonban akkor, ha a gerjesztés, a beáramlás tartósan meghaladja a kiáramló
mennyiséget, ha a kiáramlás lehetősége leszűkül és a kijáratok eldugulása miatt a mezőben
lévő részecskék között pánik tör ki.
Ha egy élőmezőt stresszhelyzet, fájdalom, egyszerre túl sok vagy túl nagy súlyú, gátló, rossz információ
ér, az eseményt feldolgozni nem tudóban jelentős feszültség halmozódik fel. A feldolgozatlan feszültség
az időzavarba kerülőben emóciót, fájdalmat kelt. Ezt lelki fájdalomként éljük meg. Ilyenkor nem
akarunk szembenézni valamely hihetetlen, számunkra kellemetlen tényekkel, nem akarjuk elfogadni a
fájdalmas valóságot. Az energiaáramlás ilyenkor valamely részecskekeringési rendszerben akadályt
szenved, eldugul, blokkolódik. A dugulási helyhez érkező részecskék felhalmozódnak, szűkület, helyi
túlnyomás, nagyobb impulzus sűrűség, gyulladás és emóciós fájdalom alakulhat ki. A környezetben a
céljuk felé haladó más részecskék igyekeznek kikerülni a közlekedési torlódásokat, a lokális
akadályokat, amely miatt a kerülő pályákra, a helyszínt elkerülő utakra terelődve, tönkreteszik,
túlterhelik a környezetet, eldugítják az alsóbb rendű útvonalakat. A helyi túlnyomás túlterheli és
deformálja a szervezetben a közeli áramlási pályákat, amelyeket megváltoztatva nemcsak lokális,
hanem nagyobb területre, a szervekre, a tartóssága esetén az egész testre és a lélekre, az egyensúly
felügyelő szervre ható zavart kelt. Ha ilyenkor a lelki traumát nem oldjuk fel, a tartós elzáródás és a
környező áramlási körök tartós túlterhelése, a kis energiaszintű lélek betegsége valódi fizikai
megbetegedéssé fajul. A test megbetegedését a sokkal kisebb energiaszintű áramköri zavar, a lélek
fájdalma, a trauma miatti lokális energiaáramlás elzáródása váltja ki. Az érzelmi blokk miatt kialakuló
lelki fájdalom nemcsak testi fájdalmat okoz, hanem a dugulási helyen a lény részecskéi magas
feszültségbe, nagy impulzus sűrűségbe kerülnek, (ütköznek a rendellenességet okozó torlaszolókkal) és
ez miatt idő előtt aprózódnak, porlódnak. A porlódó, felbomló és a blokkolási helyről eláramló
részecskék megzavarják a környező áramlási rendszerek, csatornák kialakult, korábban kiszámítható
áramlási harmóniáját, amely miatt az érintett (kölcsönhatott) szervekben még lokális problémából,
nagyobb területre, nagyobb energiaszintre kiterjedő zavar, láz és gyulladás alakulhat ki. A lelki trauma
így alakul fizikai testi betegséggé.

A mezők, életterek, sejtek központjába áramló, egyre kisebb térfogatba kényszerülő, az
élettérben növekvő számú részecskék egységenként azonos változása miatt a lokálisan zárt
térrész változássűrűségre addig növekszik, amíg átáramlási egyensúly, harmónia nem alakul
ki. Ha feltételezzük, hogy az egyenletes változássűrűségű (kívülről nem gerjesztett) térben
azonos az időegységre jutó impulzus szám, akkor ennek az a következménye, hogy izotróp tér
alakul ki. Az ilyen térben a lokális változásból nem fejlődik ki túlzott különbséghez,
áramláshoz vezető összegződés, azaz nem alakul ki a hatások halmozódásából eredmény,
kiterjedés. A rendszer energia mérlege, az anyagcseréje a nullához közelít. Az ilyen helyen a
lokális többletek és hiányok helyileg kiegyenlítik egymást, egyensúlyba jutottak. Ismerjük,
hogy a Mindenségben az átlagosnál nagyobb sűrűségben változó terek közötti térrész
jellemzően ilyen. Az eltérés csak nagyon kicsi különbségben nyilvánul meg, ezért a különbség
terjedése is kicsi energiaszintű, alacsony hőrezgésben nyilvánul meg. Az ilyen nagy térben
eloszló alacsony intenzitású hőrezgés a fekete testre jellemző háttérsugárzást eredményez.
Hasonló dolog alakul ki, ha a térrészben a részecskék számát vagy gerjesztését csökkentjük,
vagy a térrész méretét növeljük. Ilyenkor az átlagos változássűrűség exponenciálisan csökken,
a változás nyugalomra szenderül, a tér lehűl. Az előbbi ábrán, a rózsaszínnel jelölt alsó rész a
folyamatban változó nagyobb energiaszintű anyagot építő élethez nem elégé gerjesztett. Az
ilyen, csak információs energiaszintű táplálékon élő, vegetáló életközösségek nagy azonosságú
közös szerveződése az angyalok élőhelye, a mennyek birodalma.
Ha a lokális térben valahol eltérés, másság, és ezért a környezeténél nagyobb változássűrűség
alakul ki, a nagyobb változássűrűséggel rendelkező térrészekben azonnal differenciálódás
kezdődik. Ha az eltérés lehetőségének a híre szétterjed, az egység és azonosság megbomlik. A
túl nagy azonosságú részecskéket tartalmazó mennyei környezetben, és a hasonlóan túl nagy
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azonosságú részecskéket tartalmazó rétegekben céllá válik a másság, az eltérés, a különbség
kialakulása. Az ilyen környezetben nagyon alacsony szinten változó, nem áramló, vegetáló
lélek másra, nagyobb változásra vágyik. A Lucifer sugallatával kezdődő különbségre gerjesztő
vággyal elkezdődik a szelekció. Az ilyen részecskék már azonosságtudattal rendelkező tudatos
lényeknek tekinthetők, amelyek eddig cél nélkül, vágy nélkül a paradicsomban és nagy
azonosságú ősközösségben éltek. A részecskéket nagy azonosságúra, uniformizáltra
kényszerítő államokban, a kommunizmus és az ősközösség felé visszatérő társadalmakban a
másság egészen alacsony energiaszinten jelenik meg, vágyakban, elképzelésekben, a kitűnni és
feltűnni vágyó fiatalokban, és a nők apró egyediséget kihangsúlyozó trükkjeiben.
A gyorsabban változó mezőközpontoktól távoli térrészekben, a még ősközösségben a
paradicsomi körülmények között változó, kisebb és szegényebb de egyenrangú részecskékkel
kitöltött tér lakói, a környezethez viszonyítva valamely tulajdonságában, jellemzőjében,
vágyában, céljában kiemelkedően más, tehát az adott környezetben az átlagosnál egyedibbnek
tekinthető részecskéket,– azok mássága miatt – kivetik, kiközösítik magukból. A kiközösítés
információs energiaszinten megy végbe, kibeszéléssel, kiutálattal, apró pici energiájú
hatásokkal, ráutaló magatartással. A másra, többre vágyó és ez miatt a lokális területen
kisebbségbe kerülő részecskék, az őket szüntelenül gerjesztő hatások miatt elkülönítődnek és
kiszorulnak a nagy azonosságú, együtt élő közösségből, és e közösség nagyobb
változássűrűségű, hasonlóan eltérő részecskék által lakott peremvidékére sodródnak,
vándorolnak. Ez feltételezi, hogy az izotróp tér környezetében, vagy belsejében nagyobb
változássűrűségű térrészek alakulnak ki, amelyek a gyorsabb változás miatt események
sorozatában a környezetnél gyorsabb időbeli fejlődésbe kezdenek. Ha az elkülönülten fejlődő
közösségek sikeresebben és gyorsabban halmoznak egymáshoz eseményeket, azokat
megfelelő rendezettségbe sorolva kedvezőbb életteret, a szaporodáshoz alkalmasabb
környezetet hoznak létre, és a kedvezőbbé, eltérőbbé váló környezetbe sok erre vágyó
részecske utazhat. Az így növekvő méretű, növekvő lélekszámú közösségek, élőterületek
nagyobb változássűrűségbe és térbeli tágulásba, terjeszkedésbe kezdhetnek az izotróp mennyei
térrész rovására. Ha az egyediség felé haladó gyorsabb fejlődés, a másság lehetőségének a
sikere hírként szétterjed, egyre több részecskében tudatosulhat az eltérő lehetőségű élet, amely
miatt az időben és a térben kiszélesedő vágy terjedhet ki a másság kipróbálására. Az
egymással minden információt kicserélő, a változásra éhes, pletykás angyal részecskék
valószínűen azonnal továbbadták az anyagot és testet építő lehetőség információját, és egyre
többen csatlakoztak Lucifer zászlaja alá, a másféle gyorsabban változó, színesebb és fejlett
élet ígéretéhez. E részecskék, a velük több azonos gondolattal rendelkező, nagyobb
tulajdonság azonosságú részecskékkel összebeszéltek, szövetkeztek, és új együtt változó
közösségekbe vándoroltak, a nagy ősközösségtől térben és időben elkülönülő, eltérő, gyorsabb
ritmusban fejlődő szerveződésekké váltak. Ezzel áramlási irány alakult ki a mindenségben, a
nagy azonosságú térből az új élőterek felé irányuló áramlás. Kialakult a különbség, a hiány
és a többlet, a sűrűségben és információban, energiaszintben, tudásban, és a fejlettségben való
eltérés. A gyorsabban változó közösségbe vágyók a kiközösítés, állandó gerjesztés hatására a
már kialakult ilyen közösségekbe kezdtek áramlani, amely miatt a már kialakult nagyobb
változássűrűségű térrészekbe egyre többen lettek, és ez miatt egyre nagyobb változásra, egyre
nagyobb fejlődésre kényszerültek. Míg az együttváltozó közösség társadalmában a mást
akarók, az eltérő kevesebbek kisebbségbe kényszerültek, a nagyobb azonosságú kisebbséget
tartalmazó élettérben az ettől való eltérés vált kisebbségi hatássá, réteggé. A gyorsabban
változó réteg lakóihoz képest időben kevesebbet változó, kevésbé fejlettek szintén kisebbségbe
kerültek ezekben az életterekben, és mint mások, kiközösítésre és megbélyegezésre kerültek.
Így alakult ki a hagyományaihoz és a családjához jobban ragaszkodó zsidóság, cigányság
kiközösítése a fejlettebb Német és európai demokráciában, hogy azután az Izraelben már ők taszítsák ki
a közéjük keveredő, hozzájuk képest elmaradottabb, nagyobb eredetiségű, nagyobb azonosságú palesztin
kisebbséget.

22

Ha a valóságnak megfelelően feltételezzük, hogy (valamely), a kezdetben nagy együttváltozó
tér, az Isten demokráciája és nyája töltötte ki a mindenséget, ez esetben az új nagyobb
változássűrűségű térrészek, (akár, mint elkülönítő, átnevelő bűntető táborok) csak benne
alakulhattak ki. A nagyobb változássűrűségű új élőtereket közrefogó külső térből, a
mennyországi környezetből a gyorsabban változó térrészekbe igyekvő, a közös cél felé haladó,
egymással összefogó kitaszítottak, ekkor már minden irányból, az ellenkező irányokból is az
eltérés lehetőségét adó mezőkbe, térrészekbe, határrétegekbe érkezhettek. Az azonos
irányokból érkezők a cél és irányazonosság miatt, az időben és a térben hosszú úton sokáig
egymás mellett haladhattak, volt idejük egymáshoz közeledni, megismerkedni. Az azonos
irányban lévő cél felé haladással összefoghattak, az elől járó, a környezet más részecskéivel
szüntelenül hadakozó, és ezért előbb elfáradó részecskéket felváltva, visszafogadva társas
közösségekbe épülhettek, és együtt, összefogva, magasabb energiaszintűként nagyobb
áramlási sebességre gyorsulhattak. Míg az azonos irányba együtt haladók, az együttműködők
gyorsabban haladhattak, addig az ellenkező irányokból e mezőkbe, az ígéret földjére
érkezőkkel érdekellentétbe és ez miatt összetűzésekbe kerültek, lefékeződtek, impulzusokba és
egyensúlyba kerültek, vagy elhaltak, kisebb részecskékre bomolva elporladhattak. A kialakult
azonosság, (a velem jön, hozzám tartozik, olyan, mint én, azt akarja a mit én) és a másság (az
előbbi ellentéte) mellé felzárkózott a cél felé segítő jó, és a körülményeket rontó és a célok
elérését gátló rossz hatás, az ellentét. Az információs szintű ellentétből konfliktus, a
nagyobb lendületű, és nagyobb tömegű ellentétből feszültség, a lendülettel bekövetkező
ütközésből nagyobb energiaszintű kölcsönhatás, impulzus alakult ki. A kinetikai, dinamikai és
egyéb különbséggel rendelkezők egymással történő ütközése minden energiaszinten
differenciálódáshoz vezetett, az azonosság és a másság differenciálódásához. A szelekció, az
azonos célban hívőket különítette el a más célban hívőktől, az ősközösségben és
mennyországban élőket az egyediségben és másságban élőktől. A lokálisan nagyobb
változássűrűségű térrészekbe igyekvő megérkezők azonban hamarosan cél és irányellentétbe
kerültek a más térrészek felől később érkező hasonló fejlettségűekkel, hasonló tudásúakkal, a
hozzájuk hasonlóan a valóság új aspektusát keresőkkel. Az irány és célellentét különböző
lendületű és célértékű, kinetikai tömegértékben eltérő energiaszintű impulzusokat,
eredményezett, attól is függően, hogy az ellentétes irányokból a cél felé haladók tömege és
lendülete, hite és koncentráltsága, cél felé segítő rendezettsége milyen erős a cél felé
haladásban. Az eltérésekből különbségek fejlődtek ki, a kicsit eltérőek és a nagyon eltérőek, a
még gyorsabban fejlődőek egymástól elkülönültek, és a tömeg folyamatos növekedése miatt
egyre nagyobb változássűrűségű életterekbe kényszerültek. Az elkülönülés, szelekciót és
határokat hozott létre, a nagyobb fejlettséget elért közösségek védelmét. Az elért rendezettség
védelmi igénye határfelületeket, közeghatárokat, élőréteg határokat eredményezett. A
sűrűségi, vagy azonosság-eltérési (különbségi) határokon egymással ütköző, statisztikailag
ellenérdekeltségű részecskék az impulzusokban szelektálódnak és nagyobb sűrűségben is
változni képes együtt élőkre, a rétegekben maradó gazdagodókra, és a változás és a hit
csatájában eleső, a túl nagy másságot már nem kedvelő a mennyországba, nagyobb
egyenlőségre, visszavágyókra különültek el. A lokálisan zárt, de egyre nagyobb változás
sűrűségű térrészekben együtt változó, de egyre nagyobb részecske és változás sűrűségű térbe
kényszerülő, és ezért nagyobb változássűrűség feldolgozására és gyorsabb megértésre is
alkalmassá váló részecske közösségét, a lassabban változó térrészekben, a külső
határrétegekben, a konfliktusokban (az impulzusokban) meggazdagodott (vagy erre vágyó)
részecskék befelé irányuló áradata állandó védekezésre, a megszerzett evolúciós előny, tudás,
gazdagság mindenáron történő megóvására kényszeríti.
Ez határfelületekkel védett élettereket igényel, amely ismét ütközéseket kelt, és ez újabb
szelekcióhoz vezet. E szelekcióban, differenciálódásban a részecskéiket sikeresebben rendező,
a cél felé sikeresebben haladó (anyag, információ, energia, rendezettség) többletet gyűjtők a
nagyobb változássűrűségű mezők belső, védettebb határrétegeibe költöztek. A részecskéiket
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kevésbé sikeresen rendező, az ütközetben vesztes, az egyediség felé továbbhaladásra már nem
törekvő, e célokat feladó elszegényedő részecskék a külső kisebb változássűrűségű
határrétegekbe vetődtek vissza, és a fejlődésükben a múltbeli állapotokba s körülmények közé
kényszerülnek. A térségek változásában az impulzusokkor kialakuló szelekció azonosságok
szerint elszeparál, elkülönít, az eltérő rendezettségűeket, a változássűrűséget eltérően
feldolgozni képes szerveződéseket egymástól szétválogatja. Míg az egyediség felé túlfejlődött
élőlények többsége magára marad, addig a nagyobb azonosságú közösségek képessé válnak
megújulni, az oksági folyamatban megértett rendezettséget, az elkövetet hibákból tanulva
növelni. Míg az entrópia, a rendezetlenség elméletileg csak növekszik, kialakult egy ezzel
szimmetriában álló hatásmechanizmus, amely képes a rendezetlenné váló események okait
megérteni, az elromlott folyamatokat kijavítani, a rendezetlenné váló élettér rendezettségét,
szervezettségét javítani. Ezt a mechanizmust szervezésként, organizációként, térben és időben
romló rendezettséget javítani képes élet lehetőségeként ismerjük.
8. szakasz:
A másság és a kisebbségek kialakulása:
Az eltérést az élet elkülöníti, és mert nem mer ilyenné válni, kiveti magából. A másság által
elképzelt, megvalósított titkos vágyak elkülönítenek, de egyidejűleg vágyakat, értéket keltenek
az eltérés értékét. Bármely energiaszinten áll, szerveződik egy életközösség, a fejlettségi szint
átlagolódik, és ha az eltérés túl naggyá válik, a két végletet kiszorítja magából. A túl sűrűben
vágy keltődik a ritkává válásra, a szegényben a meggazdagodásra. A szépben az okosság utáni
vágy ébred, a rútban a szépség utáni epekedés növekszik. Az eltérésre, egyediségre vágyás
azonban a teljesség nagyobb vágya érdekében fakad, a külön, külön soha el nem érhető, de
már átélt tökéletesség vágya felé. Bármely közösségben növekszik az egyediség, ez a
másságot növeli, kitermeli a réteg megkülönböztethető kisebbségét. A kis másság általában
kedvező, de a nagyobb másság felerősödő hatása, eltérő fejlettsége, szokásai, általában rontja
az együttműködési lehetőséget. A jellemző kisebbségek a túlfejlett és a túl fejletlen, de
egymást jobban értő, nagyobb azonosságúakból szerveződnek. Az egyediség útjára lépett
részecskék közössége, csak egyre nagyobb harc árán tudja csak az egyediség elért előnyét
fenntartani, az ilyen előnyét fejleszteni. A harcnak áldozatai és csalódottai is vannak, akik a
szervezett együttműködésbe kapcsolódó egységek, az organikus életfolyamat szétesése, a
szerveződések elhalása után visszamenekültek a múltba, a kisebb feszültségen változó
ősközösségbe. A harcot feladó, a múltba menekülő részecskék elmesélhették a helyben élő
angyaloknak a tudatukban és emlékeikben megszépült, kipróbált másság történetét. Az
ígéretes egyediség sokakban vágyakat keltett, az eltérő szervezettség megélési lehetőségére és
kipróbálására. A nagy mező vezetője, az angyalokból álló ősközösség irányítója, szervezője,
áramlási mintája, közös lelke, a megértő Isten, valószínűen hozzájárult a másféle
szervezettség kipróbálásához, az egyediség felé fejlődő életváltozat elérhető kialakításához.
Ez, a hiábavalóságot meg nem értő részecskék forradalmával újabb ősrobbanásszerű eseményt
válthatott ki, az együtt élő nagy közösség újabb megbomlását, és újabb lokális térrészekre,
határrétegekre kiterjedő, differenciáló szelekció felerősödését. Ha elképzeljük az angyalok
forradalmát, rendszerváltását, akkor megérthető az is, hogy rövid idő alatt igen nagy
részecsketömeg élt az ígéret, a másság felé fejlődés, (és az Mindenségbe kiutazási útlevél, az
engedély), az ígéret lehetőségével. A viszonylag homogén anyagú mennyország, az Isten
országa és birodalma, az átlagos változássűrűségű viszonylag homogén, addig csak kevésbé
differenciált tér, kisebb és nagyobb változássűrűségű, lassabban és gyorsabban változó, eltérő
rendezettségű térrészekre különült. A kevés változással elégedetlenek, a nagyobb
változatosságú, fényesebb és gazdagabb életre vágyók, a nagyobb változássűrűségű
központok, a gyorsabban változó élőterek, rétegek felé kezdtek el áramlani, míg az ilyen
terekben zajló túl nagy változássűrűségű életet megunók, a túlkeményedett, erkölcstelenedett,
túlversenyeztetett életet már nem jól viselők, a kevésbé és együtt változó külső térrészekbe
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áramlottak. Kialakult a változtató-képes energiával rendelkező élő lélek, az élő anyag
körforgalma, és az áramlási körfordulókkal, ciklusokkal az életidő periodikussága. Lucifer e
harcban megerősödött, a változás pokla teret és időt nyert. Joggal feltételezhető, hogy tömeges
kiáramlás kezdődött, amely nagyon rövid idő alatt ment végbe. Feltételezhető, hogy ebből
olyan ősrobbanásszerű esemény alakult ki, amely elindította a térben lévő részecskeanyag
egyediség felé fejlődésének a tágulását, a szelekciót eredményező szaporodás, és ezzel az
élettér tágulását. De a térben ekkor már valamely szintig kifejlődött, az eltérővé és egyedivé
vált részecsketársulások sokféle de még kevésbé differenciált életszerveződése. Lehet, hogy

Isten a büntetőtáborok létesítésével csak az elkóborolt, megtévedt lelkeket akarta megjavítani, az energia
és az élet tiszteletére megtanítani. A kialakult nagyobb változássűrűségű, az eltérés felé szelektálódó
közösségekbe angyalokat (küldötteket) küldött. Lehet, hogy a jók kiküldésével csak az elromlottakat
akarta kijavítani, megnevelni, visszatéríteni. A Mindenható és teljes tudású összetett mezőből a kiváltak
tudása hiányzott, ezért a mindenhatóság csökkent, és a már nem teljes teljesség számításába valami
kicsi hiba keveredett. A rosszak megtérülése közben a jókból hasonló mennyiség a másság útjára lépett,
Istennek egy időre sok fiatal báránya elveszett.

A migráció most is olyan keveredés, amelyben a rosszak (vagy csak mások) megjavulása,
beolvadása közben a jók is alakulnak, más, rosszabb új tulajdonságokat vesznek fel. A nagy
mezőktől, de egymástól is elkülönülő, a határrétegekben változó, fejlődő
részecsketársulásokból a bizonyos értékeket, arányokat, fejlettséget elérőket, a még ilyen
szintet el nem ért, az egyediség felé törekvők özöne, továbblépésre, az újaktól és a másoktól
elkülönülésre, eltérő, növekvő rendezettségre kényszeríti. A részecskékben, a lelkekben és
tulajdonságokban gazdagodó mezők egyre beljebb kerülnek a már náluk fejlettebb nagyobb
egyediségű részecskékkel, (szerveződésekkel) kitöltött élőrétegekbe, és ezzel ellenállásra,
védelemre, harcra, szelekcióra gerjesztik az ott élőket. Egy részük jobban bírja az újféle
közösségi életet, és más szerveződésekbe beilleszkedve a társulat tovább él és tovább
szelektálódik, más részük feladja és külsőbb, kevésbé változó, nyugalmasabb határrétegekbe, a
hazai környezetbe költözik.
9. szakasz:

A fejlettség, a hatalom, a vagyon és a tőke paranoiája:
A körkörösen állandóan támadt, egyre nagyobb védelemre késztetett részecskékben egy idő
után paranoia fejlődik ki, az állandósult támadás érzése, amely miatt fokozottan védekezni,
máskor megelőző támadásba kezdenek, a vélt támadási lehetőség kiküszöbölésére. Ezt a
folyamatot, a kialakult közösség védelme érdekében a mások elleni megelőző fellépést a
gonosszá válás folyamataként, az ellenségkép keresés lehetőségeként ismerjük. Az
időfolyamatban, eseménysorozatban fejlődő léleknek szüksége van a dolgok folyamatának a
megismerésére, az okság és következmény megértésére, elkülönítésére. Az ilyen típusú élet
csak akkor tud a növekvő entrópián és a rendezettségen javítani, ha megismeri a dolgok
elromlásának az okát a következménnyel megértésbe, összefüggésbe, oksági rendbe tudja
kapcsolni. Ha a dolgok a kiváltó események megismerése, megértése nélkül történnek, az élet
nem tud felkészülni, nem tud a romló folyamatokon a nagyobb rendezettség irányába javítani.
A tanulási folyamat következményeként, a rendszeresen ismétlődő analóg, azonos hatások
egymást követő eseményeinek az összefüggései megérthetőkké váltak, tanulási és megértési
folyamat alakult ki. Ha a lélek, a szerveződések vezetői megértették, a nem jó irányú változást
kiváltó események okainak és a következményeinek az oksági összefüggését, a legközelebbi
hasonló, azonos folyamatok észlelésekor több esélyük lett a rossznak ítélt dolgok elkerülésére,
a jobban rendezett jövő kialakítására. Minél gyorsabban követte a felismerést a megértés, és a
sikeres beavatkozás, az organizáció, annál jobban csökkent a káros dolgok következménye. Ez
a folyamat kiváltotta az igényt a dolgok hatásának a megértésére, az elromlott dolgok
kijavítására, a rossz dolgok megelőzésére, a tudat fejlődésére. A tudatfejlődés igénye
rövidítette a reakció időt, az információ és változás feldolgozó és megértési képességet. Az
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élet, a kezdetben alacsony változássűrűség gyors változássűrűséggé fejlődése ellenére a
rendezettséget meg tudta tartani, az életellenes események számát, a rendezetlenség
növekedését képessé vált csökkenteni. Az egyre nagyobb élőtömegbe, egyre nagyobb
változásba sűrűsödő életterekben, élőrétegekben egyre rövidebb idő alatt egyre több
kölcsönhatás keletkezett, amely tovább növelte a tudat szelekcióját a megértés gyorsulása felé.
Míg a lineáris eseményrendben minden változtatással járó következményt, azt időben
megelőző, megérthető ok váltott ki, addig a felgyorsuló esemény sűrűségben egyre kisebb idő
alatt egyre több kölcsönható esemény történik. A tudatnak a kisebb változássűrűséggel járó
életben sokkal könnyebb dolga volt, mert az egymás után, lassan következő hatások
következményét volt ideje megérteni, mérlegelni és beavatkozni. A felgyorsuló
eseménysűrűségben, egyre kisebb idő áll a rendelkezésre az észlelt kölcsönhatás
megértéséhez, az ellen és válaszreakció kialakulásához. Ha egy élettér, szerveződés,
organizáció, időegységre jutó ok és következmény feldolgozó képessége kisebbé vált, mint
amely kölcsönhatás érte, időzavar alakult ki, amelyben a szerveződés már nem tudja a rajta
változtató dolgok oksági láncát, az idő és az események folyamát felismerni, megérteni.
Ha az időzavar tartóssá vált, és a szerveződés tartósan túlterhelődött, a hibajavításának a
hatásfoka romlott, a rendezettség növekedése helyett csökkent, és a kaotizmus kezdett teret
nyerni. Ha egy részecskékből szerveződő közösségbe egyszerre túl sok rontó jellegű, a
körülményeket rossz irányba megváltoztató részecske érkezik, és ezt az adott szerveződés nem
tudta idejében, még a rossz hatás felerősödése, kifejlődése előtt megismerni, megérteni, akkor
a rendezettség helyreállító képessége is, az organizált életlehetősége is csökkent. A folyamat
megerősítette azt a tudatfejlődési szelekciót, amely a mielőbbi megismerés, a megértés felé
vitte az evolúciót. A szelekció a gyorsabb feldolgozó képesség felé vitte az evolúcióban
fejlődő életet, a keletkező környezeti változásokat kiváltó okok és körülmények mind
hamarabb megismerése, megértési vágya felé. A tudat nem elégedett meg, a következmény
kivédési lehetőségével, hanem kutatni kezdte az okot megelőző változások láncát, a
kölcsönhatási oksági láncot. Kiderült, hogy az élet fraktálrendszerében, az oknak hitt
változások mindig okozatnak is tekinthetők, egy korábban, időben és eseményben előbbi
változás okozatának, amely végül a körfolyamatban változó valóság megismeréséhez,
megértéséhez vezetett. Az okokat okozattá degradáló kisebb energiaszintű, vagy időben
korábban és távolabb keletkező változások felé kiterjedő felbontás növekedéssel, elkezdtük
visszafejteni Ariadné fonalát, az élővilág kialakulásának a történetét. Kiderült, hogy a tér és az
idő nem mindig lineárisan, nem az egymás utáni események jól követhető sorában változik,
hanem szinte valamennyi változás a tér valamelyik részében azonos időben csak más helyen
jelen van. Ezeknek a változások sok esetben nem egymás után, hanem egy időben, vagy
nagyon rövid idő közben, hatalmas eseménysűrűségben fejtik ki a kölcsönhatásuk. A
felbontási lehetőségünk kiszélesedésével a lineáris idődimenzió elveszése olyan mennyiségű
információt zúdított az élővilág embernek hívott ,,teremtés koronájára,, amelyet egyre
kevésbé értünk. Az oksági lánc felgöngyölítése nem csökkentette az elhárítandó események
számát, hanem növelte az időegységre jutó észlelés mennyiségét, a feldolgozandó információ
időegységre jutó mennyiségét. Az idő és a tér kezd a változásokkal összefolyni, és az
emberiség egyre nagyobb információs zavarba, időzavarba került. Míg korábban a kisebb
változás sűrűséghez, időegységre számítva kevesebb információhoz szokott tudatunk fel tudta
dolgozni az esemény rendet, ez mára megnehezült. Az általunk is generált hatalmas változás
sűrűség miatt az információ érkezése nemcsak folyamatos, és már nemlineáris, hanem
sokdimenziós egyidejű hatásként ér bennünket. Információt kapunk a körülöttünk, látott,
hallott, tapintott, észlelt, olvasott valóságokból, a bútorokból, az autókból. Míg a
hagyományos információk, a hagyományos ételek, anyagok java részét a szervezetünk már
rutinszerűen ismeri, és ezért könnyen feldolgozza. Míg a nehéz szalonna magas telítetlen
zsírsavai sem okoznak a szervezetnek megfejthetetlen információt, addig az ember alkotta
mesterséges információk vegyi és hatóanyagokba épített variációnak hatalmas tömegét már
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nem képes a szerveződésünk a rendelkezésére álló rövid alatt feldolgozni. Olyan nagy változás
sűrűségre gerjesztjük a szervezetünket alkotó részecskéinket, hogy már nem marad idejük az
őket veszélyeztető spontán hatásokkal, egyszerű információkkal foglakozni, hogy már a
természetes növényi környezet régóta ismert virágporát sem tudják időben feldolgozni.
Már olyan nagy áradat egyidejű információs részecskékkel, hatásokkal bomlasztjuk az
életterünk, amelyet nem vagyunk képesek mi sem feldolgozni, és a túl nagyarányú, számunkra
már fel nem dolgozható hatóanyag variációkat már nem viseli el a szervezetünk. Az allergiás
betegségek kiszélesedése jelzi azt a hatóanyag túltelítettséget, amellyel a még e mennyiségű
információ feldolgozására nem alkalmas ember lerontotta az életterének a változás sűrűségét.
Már az évezredek óta természetes környezeti növények számunkra bomlasztó hatóanyagainak
a kiáramlását, a parlagfű, stb. virágzását sem vagyunk képes feldolgozni, a hatóanyagukat
semlegesíteni. A szerveződésünk és a környezetünk információval túltelítődött, a feldolgozó
képessége ezt az áradatot már nem képes kivédeni, az oksági rend megértése, a rendezettség
növelése megnehezült. Miközben a tudatunk lázasan keresi a megoldást, olyan tévmegoldások
is napvilágot látnak, hogy az allergén növényeket, a parlagfüvet ki kell irtani. Ez balgaság,
badarság! Egyrészt nem lehet, mert a térben és időben is változó tenyész területek
elszaporodása miatt a beavatkozási lehetőségünk csak a területek töredékére terjed ki,
másrészt nem ez az ellenség, ez csak jelzőrendszer az immunrendszerünk túlterhelésére, a
feldolgozó képességünk végességére. A megoldás, a környezet terhelés drasztikus
csökkentése, az új hatóanyagok, vegyi kombinációk termelésének a radikális visszafogása, a
mesterséges keveréssel előállított élelmiszereknek, élvezeti cikkeknek, környezeti tárgyaknak
a szervezet által már ismert hagyományos anyagokra cserélése. Ha az információs
túlterhelésünket nem csökkentjük le a szervezetünk által még feldolgozható szint alá,
akkor az emberi tudat egyszerűen szétesik, visszavonhatatlan időzavarba kerül. Ez
degenerációt okoz, az emberiség és a tudat súlyos visszafejlődését, az emberi jelenlét
elmúlását. A folyamat már nagyon előre haladott állapotban van. Olyan, a sejtjeink és az
elektronjaink által használt frekvenciákon működő, evolúció és életellenes készülékekkel
vesszük körbe az életterünk, amely az alacsony energiaszintű szerveződéseink korábbi
harmonikus együttműködését szétzüllesztette, az emberi világ durvulásának ez a kiváltó oka.
A mikrohullámú készülékek, a radarok, a mobil telefonok olyan nagy energiaszintű és nagy
frekvenciájú részecskékkel bombázzák a környezeti jeleket fogó, és e dolgot nem értő
részecskéinket, hogy azok organizált szervezeti együttműködése csökkent. Ha az emberi
fraktálba, organizált szimbiota élőrendszerbe szerveződött, sokféle eltérő energiaszintű, és
másra szakosodott részecskéink, már nem tudják a környezeti változást megérteni, mint
feldolgozható jelet a nagyobb energiaszintek felé továbbítani, feladják a harcot, rendezetlenné
válva elmenekülnek belőlünk. A személyiségünk és a környezetünk durvulásának a
következménye, a színek, az ízek, a hangulatok elveszése, e kis energiájú dolgokat eddig
érzékelő kis energiaszintű élővilágunk elszegényedése.
Az egyidejűleg érkező információ áradatban már olyan nagy a meg nem érthető másság, az
eltérő, nem ismert rendezettség, hogy ennek az oksági rendjét a szervezetünk már nem tudja
feldolgozni, megérteni, ezért az életnek kárt okozó, a rendezettséget csökkentő hatásokat sem
tudja már kivédeni. Ha megkülönböztethetetlenné válnak az okok és az okozatok, a
változás rendje, az okság rendje felborul. Ilyenkor egyre nagyobb számban előfordulnak
olyan rezonanciához, meg nem értéshez vezető folyamatok, amelykor az okot tévesen
következménynek diagnosztizáljuk. Ha a Jóska pofon veri a Pistát, akkor az ok a Jóska ütése, a
következmény a pofon. Ha nem láttuk és nem értjük meg a dolog előzményét, akkor csak a pofozkodást
látjuk, amelyben minden visszaütés az előző pofon okán történik. Ez végeláthatatlan konfliktus
sorozathoz, az élet redukciójához vezet. Ha a következményláncot kutatva meg akarjuk előzni, hogy a
Jóska pofon verje az Istvánt, és ez miatt a Jóskát lefogjuk, annuláljuk, ez esetben a pofont megelőző
művelet lesz a kiváltó ok, és a József reakciója az okozat. A sértő sértetté, a terrorizmustól félő, ezt
megelőző hatalom a terrorizmust gerjesztővé, a változási eseményeket kiváltó okozóvá válik.
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Ha a túlerősödött más hatalom, a gazdaság, a megerősödő félelme érdekében megelőző
akciókba kezd, akkor a támadás, a terrorizmus nem okká, hanem következménnyé válik. A
kisebb energiaszinten beavatkozó, a nagyobb energiaszintre válás előtt a dolgok kifejlődését
megakadályozó beavatkozás is megfordítja az oksági rendet, és már a vélt, vagy lehetséges
sérelem veszélye is konfliktust kiváltó okká lépet elő. Ilyenkor a védekező megelőző támadást
kelt, az ellenségtől és a változástól való félelmében ellenséget keres, és csinál.
Az Aspektus könyvsorozat előző könyvében ez bővebben is kifejtésre került, amely miatt a teljes anyagot
Moetrius nem ismétli meg, de a hatalom félelemhez és terrorizmushoz vezető oksági fóbia anomáliáját
szükséges a megismerés miatt megismételnünk.

Az idő rövidül, és a kapkodó reakciók egyre gyorsabban követik a kiváltó okok reakcióját. Ez
a túlérzékenységi folyamat oda vezet, hogy egyre kisebb (már információs) energiaszintű ok is
elég a nagyobb elnyomó reakció kiváltódásához, az ellenhatás, ellencsapás megindításához. A
legfejlettebb, leggyorsabban változókban, az életterüket a kevésbé fejlettektől mindenáron
megvédőkben ilyenkor paranoiás félelem alakul ki, a kialakult, nekik kedvező rendezettség
módosítására, a rendjük megváltoztatása képesek ellen. Az ok-okozati rend a paranoia
kifejlődése közben felbomlik, és már nemcsak az erős hatásokra történik védekezési reakció,
hanem a lehetségesen kialakulható veszélyeztető hatások megelőzésre is. A kezdetben, a csak
a konkrét veszélyt okozó támadást kivédeni igyekvő lelkek még nem kerültek időzavarba, volt
lehetőségük az eseményekre koncentrálni, egyidejű, nagy energiájú reakciókkal válaszolni. A
veszélyeztetés, a hatás és az ellenhatás egyensúlyban volt a stabil, de időben változó
szimmetriával. Az a hit, hogy a gondviselés segítségével mindig lesz valahogy időzavar
nélküli egyensúlyt teremtett, az egyediséget kipróbálni, megélni akaró kiáramlók, és a
visszatérők statisztikai egyensúlyát. Az egyediség előnyeibe beleszeretett, ezt élvező
részecske közösségek azonban görcsösen ragaszkodni kezdtek az élet változatos élményeihez,
amelynek az elvesztési lehetősége a megszűnést eredményezhető kölcsönhatás változás
félelme, megelőző félelemmé, paranoiává kezdett torzulni. A spontán információ átadásból,
megkezdődött az információgyűjtés, az információ szelekciója a segítő és a gátló hatások, a jó
és a rossz tudatos szétválasztása. Az élethez ragaszkodó részecsketársulások elkezdték a
számukra jót kiválogatni, a számukra rosszat elkerülni. Megkezdődött a jövő kutatása,
átalakítása, átértelmezése, az esélyek, a veszélyek mérlegelése, a rosszként megismert hatások
ellen a megelőző cselekvési sorrend kialakítása.
A folyamatban változó élet, a másság áraként kezdte elveszíteni az emlékeit az
összetartozásról, az egységről, az általános célokról és az együttműködés szükségességéről.
Az egyediség felé fejlődő élet elfelejtette, hogy ami neki rossz, mert felé jön és feszültséget
gerjeszt, az másnak jó lehet, mert feszültséget old, és elfelejtette, hogy a nagy rendszer
egésze hatalmas szimmetriában, hosszú távon harmóniában és igazságosan működik.
Isten malmai lassan őrölnek, de a rotációs élet körforgásában a részecskeszerveződések
igazságérzetének, az egyensúlynak eleget tevő, problémamegoldó élőrendszer fejlődött ki.
A rossz elkerülési igyekezete a kialakult szimmetriát és időharmóniát megbontotta, és a
várhatóan rossz kölcsönhatás kutatását kiterjesztette a gyengébb energiaszintű hatások felé, a
jövő felé. Ezzel a szokásosnál több eseményt kellett feldolgozni egységnyi idő alatt, amely
fokozta a kialakuló időzavart. A jelent veszélyeztető hatások kivédése mellett, a tudatnak fel
kellett dolgoznia a jövő veszélyeit és ennek az elhárítási lehetőségeit. A részecskecsere kezdett
felgyorsulni, a tudat időzavara fokozódni, amelynek az ára a feledés kialakulása. Az
eseményekhez kötött emlékeket és információt tároló részecskék egyre nagyobb része elesett a
jövőért vívott fokozott csatában, az élet színe, íze, harmóniája csökkent, az idő egyensúlya
kezdett romlani. A megelőző impulzusokban a kelleténél nagyobb számban porladtak és
távoztak el a részecskék, a hozzájuk kötődő információt a közös tudatú mezőbe szállítva.
Az emlékezés lehetősége csökkent, a tudat az egyéni szelekció miatt differenciálódott.
Kialakult a relatív fontosra figyelés, a kevésbé fontos elhanyagolása, mellőzése, az életérték
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differenciálása. Egyre több részecske fizette meg az élete megrövidülésével az árát a mások
életének a meghosszabbodásának, mások túlélési lehetőségének. Az értéket és arányt vesztő
élet egyre több eseményt, tennivalót terhelt a tömegre, a kevesek fennmaradásának,
gazdagodásának, okosodásának és érvényesülésének az érdekében. A szelekció szolgaságot és
időzavart eredményezett, megrövidítette a többség tudását és emlékezését és élet minőségét. A
statisztikai élethosszúság lehetősége, az együtt élő részecskék harmóniája, az egyre
gyorsabban bekövetkező megbomlás miatt kezdett romlani, rövidülni. Az együtt élő
közösségben hiába növekedett meg kevesek lehetséges élethossza, életminősége, ha a
többségnek ezzel megrövidült, elromlott az életé élménye. Az együttélési kényszerben a
kevésbé fontos részecskék harmóniájának a megbomlása, az életük rövidülése, az egész együtt
élő közösség békés harmóniáját, életlehetőségét csökkentette, amely miatt az együtt élők
átlagos élethossza, az élet statisztikai eredője csökkent. Míg néhánytízezer éve még több-száz
éves (akár ezer éves) Matuzsálemi kort érhetett meg a kevés információs változáson tengődő
emberiség, ma már csak kaotikus évtizedeket élünk. Az élet hossza rövidült, a statisztikai átlag
együttműködési lehetősége időben csökkent. A jövő veszélyeinek és a gondviselés
elkerülésének a lehetősége az élet alatti impulzusesemények számát és ezzel az időre jutó
kölcsönhatást megnövelte, az élet egyre jobban gyorsul. A jövőre figyelés ára, a mára
figyelés észlelés, megélés lehetőségének a csökkenése. A nagy távolságokra gyors
elutazásaink közben az észlelési és a felbontó képességünk redukálódott, a napok, az idő és a
tér, a változás apró örömeit már nem észleljük, már nem éljük. A nagy távlatok, a nagyobb
haladás, felbontás csökkenése a térben és időben a részletek észlelési, megfigyelési,
alkalmazási csökkenését eredményezte. Az egyre gyorsabban változó élet elkezdett nagyolni,
az időben rohanva fejlődni. Miközben hatalmas távolságokat utazunk, kutatunk, vagy nagy
felbontással a részleteket boncolgatjuk, nem figyelünk a részletek és az egész arányaira,
egységére, az eredendő harmóniájára. A rohanó fejlődéssel elvesznek az élet apró kicsi
örömei, az ízek a színek különlegességei, az idő percenése és a kis energiaszintű részletekből
szerveződő összetett harmónia. Ma összefolynak a színek, a fals zene nem engedi hallani a
tiszta csengő hangot, az ételek íze, az ízek szegényedése a gyorséttermek szegényes választéka
felé halad. A ma védelme érdekében folyó jövőkutatás, a jövő elemzése, a feláldozza a jelent,
a hosszabb és harmonikusabb valós élet lehetőségét. A félelem a jelen és a közeljövő
veszélyeztető hatásainak a kivédése érdekében, olyan mértékben beavatkozott az idő
természetes folyásába, a jelen eseményrendjébe, hogy az oksági rend egyre jobban
összekeveredett. Már nem lehet megkülönböztetni, hogy valamely cselekmény egy időben
előbb történt esemény következménye, vagy egy időben későbben megtörténhető dolog oka.
Miközben valamely jövőbeni eseményt kivédünk, csak eltoljuk az időbeli szimmetriát, közben
egy másik jövőbeni eseményen rontunk. A valószínűen több, és különböző szintű de lokális
ősrobbanásban kifejlődött optimális körforgáson, az évmilliárdok alatt kialakult fejlődének a
legjobb irányt adó rendezettségen, a beavatkozással, a normál időrend megváltoztatásával csak
rontani tudunk. Az Isten szabályai, az élet szabályai bölcsek és előre látók, a gondviselés
működik.
Az ok és okozati rend megbontása, a csak ilyen folyamatban megélni képes részecske
szerveződések életfolyamati lehetőségeit megbontja, csökkenti. Az organizációként ismert
körfolyamatok, a dolgok egymást segítő hatása, a rendezettség ilyenkor csökken, a káosz
növekszik. Az egymásra épülő folyamatok, az eredményt halmozó, a dolgokat állandóan a
szükséges helyen és időben javító szervezettség romlik. A hatások rossz irányultsága
csökkenti a rendezett, szervezett áramlás lehetőségét, a körfolyamatok stabilitását, az életként
ismert körfolyamat, eseménysor hosszát, a kellemes életélmények számát. Az élet minősége,
az élet egészsége ilyenkor csökken, a rend és rendezettség visszafelé fejlődik.
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10. szakasz:
Mi okozza még az idő felgyorsulását?
Ha egyre több részecske, szerveződés hal el idő előtt, ez növeli az időegység alatt a nagy
mezőbe visszatérők számát, Istennek jelzi a növekvő zavar kialakulását. A nagy mező több jó
részecskét, angyalt küld az elromlott élet megjavítására, a rend helyreállítására. Az élet
félelme, az ego paranoiája az időben előretolt kis energiaszintű részecskék
változássűrűségének a növekedéséből valószínűen észleli a kölcsönhatás nagyobb esemény
sűrűségét, a változás nyomását, de a másság elfogadása helyett, helytelenül a kialakult
egyediség túlzott védelme érdekében mozgósít. Nem elfogad, hanem ellenáll a jobbító akaratú
változásnak, a nagyobb harmóniához szükséges keveredésnek, az egyediség csökkenésének. A
beérkező jobbító szándékú, evolúciósan fejletlenebb, de nagy azonosságú angyalokat, azok
iránybeli mássága miatt az ego támadóknak véli, és az elhárításuk ellen dolgozik. Az
ellenállásban a kicsi energiaszintű információs üzenetet meg nem, vagy nem jól értő
szerveződések, nem fogadják el a kisebbek üzenetét, Isten segítségét, hanem ellenállást
tanúsítva impulzusok alakulnak ki. Az egyediséghez már nem annyira ragaszkodó, a kisebb
energiaszintű részecskékből már nagyobb sűrűségre szelektálódott részecskéink, egy része, és
az angyalok egy része a kialakuló fronton és ütközetben elhal, felbomlik és a közös mezőbe
vissza menekülve távozik, de ettől a világunk durvul, és a színeket, ízeket és harmóniát adó
részecskéktől elszegényedik.
11. szakasz:
Az élet minősége és egészsége:
Az élet összetett fraktálrendszerében, minden élőszint, élőréteg, életszféra két fraktálfelületen
kapcsolódik az életlánchoz, az életpiramishoz. Ez a kapcsolódás, a nagyobb energiaszintű, de
statisztikailag lassabban változó, lassabban reagáló, a múlt irányát is tartalmazó külső
környezethez az élet minőségét határozza meg. Az életszerű változás mindig környezetben,
élettérben zajlik, amely nemcsak hasonló, analóg struktúráknak ad a szimmetria körüli
változásra alkalmas életteret, hanem eltérő összetételű, akár egymástól nagyon távoli
változórendszerek részecskéinek az együttműködéseiből kifejlődött más variációknak is.
Ha az élettérnek alkalmas organizáció, az élőrendszer valamely szintjének a
folyamategyensúlya, a folyamatszimmetriája elromlik, az életenergia és a produktum
keveredése elégtelenné, az elosztása egyenlőtlenné válik. A lokális rendszer ilyenkor az
elszigetelődés és a túlzott egyediség felé fejlődik, és a nagyobb helyi homogenitásból,
nagyobb élettéri konkurenciaharc, és egymás ellen ható, elvezetődés nélküli hőt termelő
folyamatok alakulnak ki. Az élettér, és az életfolyamat minőségét pedig a termelés és az
elosztás, az elvezetés megfelelő aránya határozza meg. Ha e két egymástól függő, egymáshoz
tartózó szimmetria arány eltolódik, az élettér minősége súlyosan károsodik. Ha bármelyik
folyamat a másik rovására nagyobbá, vagy egyenlőtlenné válik, ez felborítja az életrendet, az
időrendet, elrontja az élet minőséget. A sok élőréteg magas, együttváltozó egyensúlyát
feltételező kiegyenlített élet csak akkor folyhat egy sokszintű, de egymással is összefüggő
rendszerben, ha a változás, az energia, az élet és a hő termelés aránya az elosztással
szinkronban, aránytartóan változik. Ha e rend, arány felborul, az élettér alkalmassága csökken,
az életváltozás minősége romlik. Az életminőség romlását kiváltó ok és
következményrendszerére egy kis kitérő után visszatérünk, de járjuk körbe előbb néhány
mondatig az élet egészség állapot megtartásáért felelős mechanizmus működését.
A rendszerekbe szerveződő élet sokszintű életpiramisa hatalmas fraktálrendszerben
kapcsolódik egymáshoz, amelyben az egyének közössége egy nagyobb energiaszintű életteret,
az egyénekben élő kisebb energiaszintű de időben gyorsabban változó közösségek együttélési
szimmetriája a belső harmóniát, az egészséget határozza meg.
Az életszerveződéseket az életlánchoz kapcsoló másik felülete a szerveződéseket alkotó
kisebb energiaszintű részecskék élettere, az organizációk belső élete. Míg a külső környezet,
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az egyéneknek tekinthető lények életváltozásának a minőségi körülményeire van fő hatással,
addig a belső környezet, - az individuumokban, mint egymástól függő, együtt élő, közös
organizációban változó élőrendszer, - az egyéneket alkotó mikrokozmoszokban az egészség
minőségét, az egyéni élet belső szimmetriáját határozza meg. Az egyének bármely
energiaszinten kialakuló organizmusát, a benne együtt élő, időben és összetételben együtt
változó mikroorganizmusok életegyensúlya határozza meg. Ha a mikrokozmosz békéje,
változási egyensúly felborul, átmeneti egészségzavar, szimmetriazavar alakul ki. Ha a
felborulás tartós, vagy az adott szerveződésben véglegessé alakul, egészségváltozás, tartós
megbetegedés, egészség hiány, szimmetria hiány alakul ki. Ha a magas belső szimmetriát, a
magas belső harmónia, a belső változás magas egyensúlya képes csak biztosítani, akkor
bármely kisebb energiaszintű élőréteg szimmetriájának a megváltozása, megbetegedése a
nagyobb energiaszint egészség zavarát váltja ki. Ha a belső egyensúlyban valamely fontos
élőréteg energia ellátási, elosztási zavarba kerül, ellátási hiány, energia feladási és elosztási
hiány alakul ki. Az ilyen állapotok kialakulását hiánybetegségként ismerjük. A legtöbb
betegség, amelyet nem külső hatás vált ki, olyan hiánybetegség következménye, amelyet
valamely kisebb energiaszintű élőréteg idő és elosztási zavarba kerülése vált ki. A hiányt és az
elosztási zavart egy adott életszintben szerveződő élőréteg belső elosztásának az
aránytalansága, vagy az életláncban felette álló fogyasztó réteg túlzott érvényesülése, tartós
hegemóniája alakítja ki. Ez lehet egy másik, a szimmetriát nem megtartó réteg túlerősödő
befolyása, tartós elnyomása is. Ha az egyensúlytalan szerveződési szint, valamely élőréteg,
életszféra felső fraktálszintjén foglal helyet és az adott szinten nincs fogyasztója, az
egyensúlyzavart a saját fajának (alfajának, kisebbségének) az aránytalan elosztásában kell
keresni. Ha az adott élőréteg feszültsége túl naggyá, az egyenlőtlen elosztása javíthatatlanul
elromlóvá válik, és a zavart az adott élőszint, a szerveződés egyedei nem tudják megjavítani, a
rendszer időbeli változása, aszimmetriája felerősödik. Az egyensúlytalan rendszerekben a
feszültség egy idő után exponenciálisan nő, amely fokozódó időzavarhoz és a szerveződést
megváltoztató, átalakító kényszerhelyzethez, vagy forradalomhoz, lokális ősrobbanáshoz
vezet. Ha a belső zavart és a rossz rendszert annak a túlzott megerősödése sokáig stabilizálja, a
belső ellentét (ellenállás, terrorizmus) növekedni fog, és addig erősödik, amíg a hegemóniába
került rendszer meg nem gyengül. A diktatúrákká fajuló szerveződési rendszerek állapota
sohasem véges, csak átmeneti ideig tartósíthatja a kialakult állapotokat. Minden erős egyén,
diktátor, és diktatórikus rendszer ereje, szervezettsége egyszer megbomlik, és a vezéralakok
elöregedésével, a rendszer is meggyengül, a megosztódás és az ellenállás ilyenkor mindig
felerősödik.
Ha az ionos élőmezőkben ma is folyamatosan kialakuló változás folyamatára gondolunk, meg
kell értenünk, hogy a lokális rendszerekben, az élőterekben a belső, egymás ellen ható, és ezért
hőt termelő változás energia feleslegét folyamatosan, vagy rendszeresen el kell vezetni. Ha ez
folyamatosan nem történik meg, az élettérben felhalmozódó feszültségek hirtelenszerű
elvezetődéseiből részecskeforradalom, és az ebből bekövetkező társadalmi robbanás
bekövetkezése csak idő kérdése. Az élő rendszerek ilyenkor megosztódnak, szaporodnak,
rövid idő alatt nagy tömegben és másképpen differenciálódnak. A szaporodások és a
rendszerváltozások azonban a kialakult fejlettséget többnyire a múltba taszítják, és az érintett
élőrétegekben az idő visszafordul és valamely korábbi állapotból folytatódik. A múltba
fordulás ára, az elért fejlettség (és rendezettség) csökkenése, elvesztése, ezért a gyakori
megújulásokba kényszerülő élőterek csak nagyon lassan fejlődnek. Ez hozzájárul a nagy
részecsketömeget eltartani képes, nagy ionos élőszerveződéseknek a túl nagy tömeg miatt is
túl nagy tehetetlenségű lassú fejlődéséhez. Amíg a változó rendszerekben a kisebb
energiaszintű belső fejlettség már magas tudati szintet és kiteljesedett tudati állapotot is
elérhet, addig a nagyobb rendszer átlaga és eredője csak lassan fejlődik. Ez az egyik fő oka a
csillagok igen hosszú ideig tartó életkorának, az eredőjében lassú fejlődésnek. Az elmaradott
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eredőjű életterekben, a fejlett tudattal rendelkező részecskelények állandó visszafogottságban,
állandó redukciós kényszerben fejlődnek. E lények a rendszerek fejlődési lehetőségeit
felvázoló illúziókat határozzák meg, amelyekből bármelyik, de egy helyszínen csak egy jövő
fejlődhet. Az élet változatossága, hogy a jövő a különböző elképzelések, lehetőségek
illuzórikus elemek vegyülékéből fejlődik, sohasem töretlen, nem az időben legrövidebb
fejlettséget elérhető fejlődési úton halad. A fejlődés kiválasztott célok, elvezetődési irányok
zeg-zúgában halad, miként a villám, a kisebb tömegű töltések útidejét, fejlődését számunkra
egy pillanat alatt bemutató cikk-cakkja. E részecskéknek a villámcsapás egy forradalom
kialakulása és levezetődése, egy szimmetriát vesztett, túl feszültté vált rendszer új egyensúlyba
kerülése. A fejlődést a környezeti lehetőségek is befolyásolják, a feszültség elvezetődést
lehetővé tevő célokat, az elvezetődési, kiterjedési irányokat is módosítják. Ha a lokális térben
együttélési demokráciába, egyenlőségbe kerülő rendszerben az energia felesleget elvezető
célok, áramlások elvesznek, a nem kellően keveredő rendszerben a hő és a feszültség
felhalmozódik. Ha a belső folyamatokban, a belső gazdaság, az azonosságokban (azonos
képességű termelő emberekkel, hasonló analóg termékekkel) túltelítődik, és az anyagcserében,
a külkereskedelemben, a környezettel folytatott kapcsolatában nem kellően fejlődik, az
azonosság és a konkurencia harc növekszik. Ez mindig emeli a lokális tér feszültségét és
hőmérsékletét, amely viszont növeli az idő ritmusát és a versenyt túlgerjesztő kaotizmust.
Ha egy szerveződési variáció a lokális élőrétegében a külső és belső szimmetria tartóssága
miatt sikeresen elszaporodik, és a korábbi élőrétegek rovására többségbe kerül, a
szerveződésre jellemző azonosság növekedése növeli a konkurenciaharcot, de javítja az
azonossági együttműködést is. A rossz irányba fejlődő, a többség érdeke ellen a saját javára
szervezkedő, a rosszban is egymásra találó nagyobb azonosságúak ilyenkor nem engedik
kifelé szétterjedni, egyenletesen elosztódni a belső feszültséggerjesztő energiát, hanem a
szűkülő spirálba, saját energia, vagyonfelhalmozásba építi. A közérdek és a többség érdeke
ellen ható bomlasztás, a vagyon és hatalom felhalmozás növeli az élettér különbségét, de ez
szimmetriát képez az elszegényedő, elhaló, kifelé eláramló részecskeszerveződések
időspirálon távozó energiahányadával. Az időspirál befelé haladó, energiában halmozódó ága
sohasem növekedhet a robbanás veszélye nélkül a végtelenségig. Bármely időspirálban fejlődő
élőrendszerben a feszültség és a változás sűrűség kifelé csökken, de befelé exponenciálisan
növekszik. A kezdetben lineárisan növekvő változásból később exponenciálisan nő a
különbség, a feszültség, a mennyországi életszakaszban megismert igazságérzet által diktált
kiegyenlítődési vágy. Ha ez a hő és feszültség, ha ez a termék, produktum, energia
felhalmozódás nem vezetődik el a lokális környezetben, (pl. a felvevőképes igény, a csökkenő
kereslet, vagy az alacsony energiaszint és a változás szereplői által megfizethetetlen ár miatt),
akkor a változási folyamat egyensúlytalanná válik. A feszültség felhalmozódás ellenérzést,
majd ebből feszültséget termel, amely probléma megoldás és elvezetődés nélkül robbanáshoz,
térszerkezeti és organizációs átalakuláshoz vezet. Ma ismét olyan a lokális környezetünk, hogy
az anyag és az energiacsere, a produktum elosztása nem egyenlő, a termékek, az energia, az
ellenérzés és a düh, az indulat felhalmozódása egyre nagyobb szintű. Ha saját élőrendszer, a
lokális probléma energia elosztásának, elvezetésének a lekötésének a megoldását nem találjuk
meg, a nagyobb energiaszintű környezetet gerjesztjük és ezzel szaporodásra, az életidőt, a
fejlődést visszafelé forgásra, leépülésre késztetjük.
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12. szakasz:
Az élet célja és lehetőségei:
Az életrendszernek, ha egyáltalán van célja, két célja lehet. Az egyik cél a hatásában és a
minőségében is elromló, a többség érdeke ellen dolgozó, bomlasztó, szabálytalanná, ördögi
hatásúvá váló egyedi élet lebontása, átalakítása, közösségben változni és a szerveződésekben
együttműködni képes részecske egyedekké, és ezekből egyre hatékonyabb rendszerekké,
nagyobb energiaszintű organizációkká, de ellenkező cél is kialakulhat.
A másik cél lehetősége, olyan magas tűrőképességű, minden körülmények között változni és
együttműködni képes részecskeszerveződések kialakítása, amelyek a pokolban, a nagy mezők
gyorsan és kaotikusan (több dimenzióban egyszerre) változó környezetében is megélnek. Az
ilyen részecskék energiacseréje, a megelégelt pokoli környezetből kiáramlása energiát, pl.
fényt, és fejlett információt szállít a környezetben változó elmaradott fejlettségű, időben
lassabban változó részecske organizációknak. Mivel az élőrendszernek e két változata egymás
rovására és egymással szemben szimmetriában, viszonylag kiegyenlített körfolyamatban
változik, feltételezhető, hogy a két ellentétes irányú folyamat időbeli áramlása, és
energiaszintje statisztikailag közel egyenlő. Ez arra utal, hogy a változó differenciálódás
nemcsak két különböző fejlődési irányú eredőben szimmetrikus, hanem mindenképpen
egymásra utalt, és inverz változás hiányában működés képtelen. Tehát a tudatfejlődést és
tapasztalást is eredményező anyagcsere alapvető feltétele a körfolyamatban történő
változásnak, amely lineáris, az időrendben egymás után keletkező eseményeket, megérthető
folyamatokat enged működni. A két cél tehát valójában egy azonos körfolyamat be és kifelé
haladó ága, az időfolyó spiráljának különböző de egymáshoz tartozó szakaszai. Ha a
körfolyamat nem működik, ha az anyagcsere megreked és a jó és a rossz, a Jin és a Jang
egymásba alakulása, az anyagcsere nem sikeres, az életterek a kaotizmus változásnövekedés
miatt elhalnak, felrobbannak, átalakulnak. Tehát a Jannus arcú Isten, jobbító, építő
arcának a harmonizáló célja csak a Lucifer arc rontó mechanizmusával együttes
harmóniában működhet. A közös rendszerbe illeszkedő, a rosszá váló szerveződéseket
leépítő célú bontásra éppen úgy szükség van, mint a termékbe, organizációba építőmunkának,
és ha ez sikeres, az élettér folyamatosan anyagot cserél, él és működik. Nem a Lucifer
jelenléte, hanem a rendszer szabályai ellen ható változás mechanizmusa az, amely nem
kívánatos, amely lebontandó. Az élet a túl nagy és a túl kicsi változásban nem jól működik. A
túl nagy szimmetriát, az örök életet, valójában a majdnem változatlanságot létrehozó
mechanizmus nem támogatja az életszerű változást, csak nagyon alacsony, információs
energiaszinten engedi működni. A mennyországban, a lassan változó időtlen lét nem élet,
miként a pokolbeli lét sem az általunk megismert élet. Ezek az életminőségek a
változatosságra vágyó életnek vagy nem kielégítők, vagy túl gyorsak, egyszerre túl sok
dimenzióban változnak. A folyamatban és múló időben, az egymás utáni változásban,
eseményekben fejlődő élet csak a Tao útján, az élet, az idő útján következik be, a körfolyamat
időspiráljának a fejlődést engedő szakaszain és élőrétegeiben.
Az élő anyag, a születés után, a nagyobb energiaszintű mezőkből kijutva, más, egyre nagyobb
energiaszintű mezőkbe jutás során, a Tao útján az időben, a tapasztalásban és a tudatban is
fejlődik. Az élő anyag tudata ezen a több (sok) élet szakaszból álló, eltérő energiaszintű
életváltozatok sorozatában fejlődik, míg Istennel, a nagy lélekközösséggel végül ismét eggyé
válik.
Az ionos fejlődés útja és a folyadék állapotok nagy azonosságú közösségei:
Az ionos élet alkotja az atomi világ sokféle energiaszintű szerveződéseit, amely a műon és a
tau szint alatt kezdődik, de a csillag és galaxis tömegenergia értéken és fejlettségi állapotban
sem ér véget. E szerveződési rendszernek nincs legkisebb és legnagyobb szintje, de a
sokszintű rendszer tiszta állapotú, nagy azonosságú szerveződési állapotai között, a tiszta
atomi szintek között, számos köztes állapotú, kevert, elektronkapcsolatú szerveződési szint is
kialakul. Az általunk megismert kovalens kötésű, fehérje alapú élet a nagy azonosságú, tiszta
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atomi fejlettség köztes, kevertebb lehetősége. A kovalens kötés, a még teljesen egymásba nem
préselődött, az oldalági, a rokoni kapcsolatokkal életláncban egymáshoz fűződő életrendszert
alkot. Az atomi energiaszintű ionos élet igen stabil változatai a rendszert uralók áramlási
mintái, a rendszer lelkeként ismert vezetőinek a nagyobb erőszimmetrikus változatai. Ha a
lélek, a szerveződések, az atomi családok vezetői magas szimmetriában fejlődnek, ha a
rendszerek elosztása jó, a szerveződések nagyon sokáig, magas szimmetria mellett
változhatnak. Az instabil szerveződésekben nemcsak a nukleonoknak, a rendszer vezetőinek
rossz a szimmetriája, hanem ezzel az egész rendszer egyensúlya elromlik. A vezetők romlása,
az áramlási és fejlődési minták, a példaképek romlása a rendszerek romlásává fajul. Nem
véletlen mondás a fejtől bűzlik (romlik) a hal.
Az atomi szintek és a periódusos rendszer oszlopai között, - amelyek életszerveződési
állapotoknak tekinthetők – sokféle kevert állapotú, kovalens elektron szerkezetű
életszerveződés is kialakulhat. Az általunk megismert, a vízhez és szén különböző
változataihoz, a fehérjékhez kötött élet csak a sokszintű élőrendszer egy stabilabb fejlettségű
változatának tekinthető, amely, - mint más hasonló, folyadék állapotú szerveződési élettér
közelében fejlődő életrétegek - csak időleges fejlődési állapot. A vizes folyadéktér, mint
életszféra közelében fejlődő élet mellett más stabil folyadékállapotú életszférák is találhatók.
A kezdetek e folyadék állapotú, mennyországi szerveződési szinteken kezdődnek, amelyek
közelében stabilabb és kiegyenlítettebb az élet. Az ilyen életszakaszoknak vannak a
múltunkban általunk már megismert kisebb energiaszintű szerveződési szakaszai, és vannak az
általunk még meg nem élt, meg nem ismert, nagyobb energiaszintű, időben gyorsabban
változó szakaszai. A kezdetet, az éteri állapotból kiinduló élet jelenti, amely a legkisebb
energiaszint változásának a megerősödéseként elpárolog, szublimál és gáz állapotú rugalmas
közeggé válik. A Mengyelejev-féle periódusos táblázatban megismerhető az atomi
energiaszintű szerveződési rendszerek tisztább folyadék állapotú szerveződési szakaszai. Ilyen
a Gallium, a Bróm, a nyugalom tengere, a Cézium, a Higany és a Francium. A folyadék
szerveződési állapotok vagy megelőzik a rendszerek szaporodására jellemző nemesgáz
állapotot, vagy időfolyamatban követik azt. Ezek az elektronbőség időszakaszai, a gyors és
nagy azonosságú, a nagy hatékonyságú képlékeny szerveződési lehetőségek. Ilyenkor a
differenciálódás különbsége csökken, az azonosság egymásra építése sikeres, az élet igen
gyorsan fejlődik. A Mengyelejev táblázat oszlopai között, kevésbé tiszta, vegyes szerveződési
állapotok alakultak ki, amelyeket érdemes lenne a vegyületek sokmilliárd lehetőségeiként a
táblázathoz hasonlóan energiaszintben és stabilitásban is ábrázolni.
Az életszerveződési lehetőségek végtelensége mellett azonban végesek azon állapot
lehetőségek, amelyekben a stabilitás magas szintű, amelyekben az élet sokszínű változatainak
színes virágai kellő időt kapnak ahhoz, hogy a teljes pompájukban kifejlődhessenek. Az atomi
szerveződési szinteknek, és a köztes vegyületi állapotoknak sokféle stabilitási eredője lehet,
amelyek a szilárd, de törékeny és rideg, időben kevéssé változó állapotoktól a nagy
azonosságú folyadék állapotokon át, a plazma és a gáz állapot felé, és a körfolyamatban
visszafelé vezet.
Az élet az elégtelen fejlődében elmerevedik, a részecskék leülepednek, elkényelmesednek, a
szerkezet elöregszik, korszerűtlenné válik. Az öreg szerkezetek a neutrális találatoktól, a vegyi
gerjesztéstől, egy élettér teremtő szaporodásban megújulnak, a részecskepor felverődik,
elektrondús, nagy rugalmasságú gáz állapotú élőtér alakul ki. Az elmerevedett, rideg
szerkezetek felújítódnak, de más összetételben szerveződnek újjá, az egyéni élet csak analóg,
de azonosságában megismételhetetlen.
Az ionos mezőkben kialakuló vizes élőrétegek, folyamatosan távolodnak, egyre kijjebb
kerülnek az időben gyorsabban változó, gyorsabban fejlődő életterek rétegeitől. A
központoktól eltávolodott vizes rétegekben a változás lelassul, a víz elektrondús szénporral
kevert nagyobb azonosságú szilárd jéggé merevedik. A vízre alapuló élet eltávolodik a belső
szféráktól, kikerül a csillagok Ort féle övezeteibe ahol a környezeti rideg térben egymást őrlő
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szénalapú aszteroidák porából, egyre lassabban fejlődő üstökösökbe épül. Az üstökösbe
szerveződő, nagy azonosságú vizes alapú életmaradvány, egyre lassabban változik, csak akkor
elevenül fel, ha megtermékenyítő spermaként egy csillag közelébe kerül. Az elhalt
részecskepor, a szén és jég keveréke azonban a hozzámérhető változást elviselő ionos
mezőkbe kerülve megtermékenyít, és új életre kelhet, felelevenítheti az életre képes ionos
anyag e változatának a kovalens életté fejlődését.

13. szakasz:

A fény és a fekete lyuk kettőssége:

Az élő anyag bomlása közben mindig lesznek olyan részecskék, akik az általuk és a környezet
miatt kialakított helyzetből nem tudnak, vagy nem akarnak szabadulni, és a bomlás helyett
nagyobb sűrűségben még egyedibb rendezettségbe épülnek. Az ilyenek más részecskékkel
fuzionálva mindenből hasznot húznak, az életet szelektáló helyzetből gazdagodva kerülnek ki.
Amíg az együttműködés a rendezettségért, a jóért folyik, az növelheti az élet lehetőségét, de a
kifejlődő paranoia miatt ez idővel átfordul megelőző védekezésbe, a többségnek rossz irányú,
a többség ellen ható rendezettségbe. A megmaradáshoz és az érvényesüléshez minden áron
ragaszkodó erő és hatalom, az azonossági érdek könnyen összefonódik, és átalakul a
szervezett bűnözésbe. A határfelületeken keletkező új egyensúlyban nagyobb sűrűségűvé váló
részecskék is kialakulnak, amelyeket a nagyobb változássűrűségű térrészek felé tartó
részecskék hatásnyomása, eredményesebben szorít a változásban nagyobb sűrűségű rétegek,
mezőközpontok felé. Ők tovább szorítják a kisebb átmérőjű határrétegek egyre kisebb
térrészében élő nagyobb sűrűségűeket a még nagyobb változássűrűségű rétegek, a központok,
az idő és a változás felgyorsulása felé. A sokrétegű mezőkben, a nagyobb változássűrűségű
térrészek, rétegek mindig eltakarják a jövő zsákutcái felé haladó, időt, élő anyagot és
szervezettséget megemésztő fejlődését.
Azért észleljük a nálunk nagyobb változássűrűségű térrészeket fénylőként, mert ha azon kívül
tartózkodunk, onnan mindig több a mi frekvenciánkon és magasabb egyedszámban érkező
részecskeenergia jön felénk, mint amennyi felőlünk megy abba az irányba. Lehet, hogy ez
csak azért alakult így, mert az élet a feléje jövő, nagyobb energiaszintű hatásokra nagyobb
érzékenységű, míg a tőle távolodó, kisebb energiaszintű, a szerveződését már kevésbé
veszélyeztető részecskékre nem koncentrál. Az Aspektus 5, Az ötödik dimenzió című könyv
részletesen leírja a kint és a bent különbségét, a felénk ható, a jövőben rajtunk változtatni
képes irányú, és a múlt felé eltávozó irányú kisebb energiaszint különbségét.
Az időben már a nagyobb változássűrűségig eljutott, fejlettebb mezőkből, központibb
rétegekből, a lehetséges jövőkből, sokféle magasabb frekvenciájú menekült, de fejlett, foton
energiaszintű, változást generáló építő részecske érkezik, amely számunkra, kívül állóknak
látszólag egyirányúsítja az események rendjét és sorát, az időt. Azok a csillagok, mezők,
égitestek, amelyekből fény, vagy ennél nagyobb lendületsűrűségű részecske érkezik felénk,
hozzánk képest a jövő állapotában vannak, amelyek felén jönnek és változtatni fognak
valamely energiaszintű szerveződéseinken. Ezek azok a fotonként is ismert részecskék, akik a
számukra múlt állapotában változó rétegekbe kerülnek, de a fejlettebb jövőkből érkező, kisebb
méretű, de nagyobb sebességűek a mezőnk fejlettebb, mélyebb rétegeibe is behatolhatnak. A
nagy különbségű távoli helyekről indult, nagy sebességű és nagy ismétlődési sűrűségű
sugárzást keltő részecskék az általuk már ismert, nekik problémát nem okozó földi részecskék
között könnyűszerrel áthatolhatnak. E részecskék a nagyobb változás sűrűségű, időben
többdimenziósan változó, nagyobb bonyolultságú, kaotikusabban változó terekből érkeznek,
amelyekben a kölcsönhatási események feldolgozása meghaladta a tudatos képességünk és a
lehetőségünk. A mezőnket elérő ilyen részecskék kölcsönhatását és információit azonban
megértik a velük nagy azonosságú, hozzájuk mérhető tömegű, energiaszintű részecskéink,
ezért ők veszik a jövőből származó üzeneteket, és feladhatják az információk lényegét a
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szerveződésünk fraktálláncán a tudatunknak. E jelzések meg nem értése annak a
következménye, hogy a részecskéink többsége még nem érte el azt a fejlettséget, nem élte át
azt a jövőbeni információt, változást, amelyet a foton hírnökök hoznak, ezért a többség nem
érti meg, nem támogatja a hírnök által észlelt, javasolt változást. A nagyobb tömegű
részecskéket közös szerveződésben tartó, ezért nagy tehetetlenségű, merev és hierarchikus,
bürokrata rendszerben feladott információ a fejletlen többség miatt nem kerül feladásra, az,
mint képzelgés, egyéni aspektusú illúzió elvettetik. Minél nagyobb részecsketömegből épül fel
egy szerveződés, annál bürokratikusabb, annál nagyobb a tudati és a cselekvési, a tömegi
tehetetlensége. Ha ez a tömeg, nagy azonosságú, akkor az információt egyszerre és azonosan
értő rendszer gyors cselekvésre, reakcióra képes. Az elöregedett részecskék, sok generációs,
egymástól is eltérő leszármazóinak a keveredése miatt, a túl nagy egyediségű, egymást sem
értő részecskéjű, nagyobb energiaszintű szerveződések döntési, cselekvési mechanizmusa
többnyire korszerűtlen, nehézkes, az információt rosszul közvetítő és rossz végrehajtó. A
korszerűtlen életterekben, mikrokozmoszokban az élet szervezettsége sokszor nem kielégítő,
kaotikus feszültséget és hőt termel.
14. szakasz:
Miért nem látni át a szilárd anyagokon?
Kezdjük az egyszerűbbel, hogy miért látható át, és mit jelent az átlátás?
Egy anyagon, közegen akkor látunk át, ha az anyagon, a szemünkön át kiáramló gyors
részecskék nemcsak áthatolhatnak, hanem a térből és vagy a túloldalon tovább haladva a
távolabbi nagyobb részecskesűrűségű tárgyakról verődnek vissza. Ilyenkor a szem azt észleli,
hogy a köztes anyag nem jelent akadályt, a megfigyelő élete számára nem jelent komoly
veszélyt. Ez azt jelenti, hogy a köztes térben csak olyan változássűrűségben vannak a
részecskék, hogy azok vagy kisebb energiaszintűek és sokkal lassabban változnak, vagy /és
nagyon ismertek, egyszerűek és kiszámíthatók, ezért a foton fejlettségű kibocsátott
részecskéink számára átjárható, nem okoz számukra átláthatatlan, átjárhatatlan közeget.
Ha egy térrészben túl nagy a változás sűrűség, akkor az a tér a foton részecskék számára sem
átjárható, mert a túl nagy változássűrűségű térrészben állandóan eltérítődnek, felbomlanak,
esetleg lekötődnek és kapcsolatba lépve a mezőben maradnak. Ha egy szilárd tárgy magas
egyensúlyban van (hideg), és a változás a tárgyat képező térrészben a részecske sűrűségéhez
képest alacsony szintű, akkor a tárgyban a kialakult állapotok és arányok megmerevednek,
stabilizálódnak és rögzítődnek. Az ilyen egyensúlyba került nagyobb részecskesűrűségű
térrész, tárgy alkalmazkodik a környezet változásához, a tömegtehetetlensége szerint követi
annak a hőmérséklet, nyomás stb. változását, az egyensúly nem borul fel. Az ilyen térrészben
lévő részecskékre ható változás szétosztódik, a homogén struktúrákban egyenletesen szétterül,
és csak akkor okoz beható változtatást, ha az egy határfelület mentén lévő kristályhatárnál
valami megbontja a kialakult egyensúlyt. A szilárd, de egyensúlyban lévő anyagban, a mezők
külső határfelületein nagy sűrűségben élő részecskék, a feléjük irányuló hatásokat képesek
jelen időben szétszórni, visszaverni, ezért a szilárd tárgy felszínéről visszaverődik de általában
nem tükröződik a fény. Ha a szilárd tárgy homogén, nagy azonosságú de kicsi a
változássűrűsége, közeghatár nélküli igen kicsi részecskékből amorf anyaggá állt össze, (mint
az üveg) akkor a felülete a fényt is átengedi. Ha az ilyen anyag mögé nagyobb sűrűségű, és
nagyobb változássűrűségű sima felületű anyagot helyezünk, akkor róla az áthatoló fény
visszatükröződik, szétszóródik. Ha a háttéranyag az áteresztő felülettel paralel síkot képez,
akkor a felületéről a fény is azonos irányba verődik vissza, és a ráeső hatásokat jelen idejű
síktükörként visszaverő, párhuzamos sugárnyalábú tükrözésként működik.
Az univerzális Mindenségi fogalomnyelvből rengeteg átvett, általános kifejezés forog a köztudatban. A
témához tartozik, az Átlátok rajtad kifejezés, amely a kiismertelek, megismertelek, tudom, hogy mit
teszel, hogy mit ügyködsz. Az átláthatóság, tehát a kiismert cselekvési lehetőséghez, a megismerhető
változáshoz kötődik. Azokon a rétegeken, és szerveződéseken látunk át, amelyeket már kiismertünk,
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amelyekről már tudjuk, hogy nem veszélyesek, amelyek már csak nagyon kicsi eséllyel változtatnak
rajtunk. Az immunrendszer által megismert kórokozók valószínűen átláthatók a szerveződésünk
részecskéi számára, miként a nálunk kevésbé változó tér légrétegei, és e légrétegekben szerveződő, sodródó
nagyobb sűrűségű, de csak lassan változó szerveződései.

Milyennek látunk egy olyan térrészt, amelyben kevés az időre jutó változás?
Ez két esetben lehetséges, Ha a térrész, túl kevés, vagy túl kicsi és túl egyszerű, fejletlen, ezért
kiszámítható a fotonnál kisebb energiaszintű részecskéket tartalmaz, akkor az ilyen térrész felé
a szemünkből, testünkből kiszálló foton részecskéket szinte semmi sem gátolja meg a
haladásban. A foton részecskék, a tömegükre jellemző spinnel és áramlási sebességgel,
hullámhosszal kikerülhetik az észlelt akadályokat. Mivel e fotonok, az engedékeny kisebb
energiaszintű részecskék miatt nem kerülnek kölcsönhatásba, ezért az ilyen térben nem
verődnek vissza. Az ilyen részecskéink időutazást tesznek a távoli térbe, és a statisztikai
többségben nem érnek vissza, ezért nem hoznak tükröző képet a távoli térről. Az ilyen térből
csak azokat észleljük, amely részecskék a távoli gyorsabban változó terekből sokkal korábban
elindulva hozzánk ér, vagy a felénk jövő részecskékről visszaverődik. Az észlelt fény azt
jelenti, hogy a fényrészecske eredeti otthonában nagyobb a változás és a fejlettség, vagy menet
közben gyűjtöttek annyi energiát, hogy fényként érkezzenek hozzánk. Az utóbbi fény azonban
többnyire nem folyamatos, csak felvillanásokként észlelhető.
A környezetben azokat a térrészeket észleljük fényesként, amelyben időegységre számítva
magas szintű a változás, amelyből folyamatosan részecskék érkeznek a szemünkön keresztül
az érzékszerveinkhez. Ezek többnyire nálunk evolúciósan fejlettebb mezők, térrészek,
amelyekbe azért sem láthatunk bele, mert ott többdimenziós változás, nagyobb
változássűrűség zajlik, mint a mi felbontó képességünk. A mi általunk kibocsátott részecskék
az ilyen térből kiszálló felgyorsított részecskékről visszaverődnek, vagy a mezőbe bejutva
eltérülnek, és nem hoznak vissza általunk megérthető részletes információt, helyettük azonban
idegen részecskék érkeznek felbonthatatlan, megérthetetlen nagyobb sűrűségben. Ha
időegységre számítva túl nagy a sűrűségűk vagy a sebességük, akkor e részecskék kárt
okozhatnak a szemünkben, tartós kitevés esetén a gondolataink rendezettségében is.
A túl nagy változássűrűségű mezőkről nem az általunk kibocsátott foton részecskék érkeznek
vissza, ezért az adott változó tér állapotváltozását bár fényként érzékeljük, de csak a nem
általunk kibocsátott részecskék változását, pl. a láng lobogását látjuk. Ez történik akkor is, ha
egy egyensúlyban lévő szilárd anyagot felhevítünk. Amíg csak izzásig hevítjük, az anyagban
lévő részecskék egyre nagyobb változássűrűsége miatt az anyagon nem látunk át, minden
idegen fény, az anyag belső változásából kiszabaduló infravörös és foton részecskék
formájában kivetítődik, de eközben a belőlünk kiindult részecskék egy része a változásban álló
határfelületekről (de nem a változó tér mélyéről) visszaverődik. Ha növeljük az anyagra ható
hőmérsékletet, változás sűrűséget, a belső feszültséget és a kaotizációt, akkor a belső változás
felgyorsul. Ha nem homogén az anyag, akkor eltérő hőmérsékleten olvad meg, és egy része
esetleg már a más részek megolvadása előtt elgőzölög. Ilyenkor – a kaotikus állapotban lévő,
energiában dús mezőkben, anyagokban - könnyen robbanás, (forradalom) alakulhat ki amely
miatt a melegítés közben az egymástól túl távol és ellentétben álló idegen anyagú részecskék
feszültsége forradalomba fejlődve felrobbanhatja a szerveződést, az anyagot. Más a helyzet, ha
homogén és nagy azonosságú részecskékből áll az anyag. Ha azonos méretű és tulajdonságú,
pl. szénszemcsékből, részecskékből áll, akkor a felizzás és az elhamvadás viszonylag
egyenletes, a rendelkezésre álló oxidáló oxigén mennyisége által meghatározott ütemben
kívülről befelé haladó. Ha az anyag sokkal kisebb egységekből, de nagyobb azonosságú
részecskékből áll, akkor az ilyen amorf anyagokban a felmelegedés és a felolvadás egyenletes,
a feszültség egyenletesen csökken, a nagy azonosságú anyagban és életközösségben a
teherviselés együttváltozó folyadékra jellemző, lépcsők nélküli egyenletes. Ha az anyagban
kisebb olvadáspontú, kisebb tűrőképességű részecske szerveződés, szennyeződés található,
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akkor ez a zárvány környezetében nagy belső feszültséget válthat ki, és a további feszültség
növelés hatására a gázosodás, gőzzé válás megkezdődik. Ha a nagyobb azonosságú, együtt
olvadó amorf jellegű környezeti anyag eléri a lágyulási, képlékeny állapotot, (amikor
lecsökken a belső összetartó erő), az élő anyagot szennyező idegen szerveződés gázbuboréka
néha egy kis hőtartományon belül hirtelen felbomolva felrobban, és szétveti az anyagot.
A múltra azonban ráláthatunk, a múltat átláthatjuk, megismerhetjük.
Ez azért lehetséges, mert a múlt felé elszálló részecskéink a kisebb energiaszint és a kisebb
egyediség felé távoznak, a kisebb bonyolultságú és a nagyobb azonosságú részecsketerek felé.
Az ilyen részecskék időben csökkenő változási lehetőségeit már megéltük, már megismertük,
ezért ezek, mint már ismert információk a közeljövőben lényegesen már nem veszélyeztetik,
nem befolyásolhatják a fejlődésünk. Ezek az információk nem nagy energiaszintűek, már
ismertek, könnyen kivédhetők, könnyen feldolgozhatók, már nem változtathatnak rajtunk,
ezért szinte figyelmen kívül hagyhatjuk, és átlátunk rajtuk. A fejlettebb rétegekből érkező,
nagyobb energiaszintről lebomlott, elszegényedett részecskék úgy változtatnak rajtunk, hogy a
gyorsuló szelekció felé kényszerítik a részecskéinket. Nemcsak a fejlettebb mezőkből jöhetnek
nagyobb energiaszintű, vagy elszegényedett részecskék, hanem a múltat és a jövendőt is
tartalmazó nagy közös mezőből is az élet sok aspektusát már átélt részecskék érkeznek, és
periodikusan a nagyobb változássűrűség és a fejlettség felé kényszerítik a velük is egyre
fejlettebbé váló átlagú részecske mezőnket. Az impulzusokban nagyobb sűrűségű és fejlettebb
részecskék kölcsönhatásaira, a fogékonyabbá váló, időben növekvő bonyolultságú részecske
közösségek a jövő felé fejlődnek. A nagyobb egyediség és a nagyobb változássűrűség
(ellentét) felé fejlődő részecske közösségek a beljebb élőket gerjesztik, azok pedig a még
beljebb élőknek adnak át a kapott gerjesztés ütemében periodikus kölcsönhatást. A fejlettség
rendje azonban az, hogy bármely élőzónából érkeznek a jövevényszerveződések, azok a
hozzájuk legnagyobb azonosságúakat gerjesztik, az információikat, a változtató képességüket
nekik adják át. A lényegesen eltérő fejlettségű rétegekben nem keltenek szükségetlen
kölcsönhatást, ezért a Napból érkező fejlett részecskék a fejlettségüket és az információjukat
már megértő, felvevő rétegekben nyelődnek el. Az ennél fejlettebb, nagyobb áthatoló
képességű részecskék a nagyobb fejlettségű mélyebb rétegekig hatolnak, ahol a hasonló,
analóg élőrendszerekbe épülnek, rajtuk változtatnak az átadott információjukkal. Mivel a
fejlettség a mezők nagyobb változássűrűségű belső határrétegei felé növekszik, ezért a
fejlettebb régiókból, - ha nem takarja el nagyobb változássűrűségű, vagy és sokkal nagyobb
tömege miatt áthatolhatatlan mező - fényt árasztó radiális irányú gyors részecskék jönnek
felénk. Ha a fénysebességre, a fotonok érzékelésére specializálódott szemünk nem észlel
fényt, ez még nem jelenti azt, hogy ekkor nem érkezik számos másféle sebességű és
energiaszintű részecske felénk. A kisebb és a nagyobb frekvenciákon, a fotonoktól eltérő
ritmusban sok olyan eltérő fejlettségű információt szállító, változtató-képes részecske érkezik,
amelyek feldolgozását eltérően végzi el a szervezetünk. A mi részecskéinknél sokkal
fejlettebbek általában sikeresen áthaladnak rajtunk, de mindenképpen legalább annyit
változtatnak, mint mi a füves harmatos réten, amikor átkelünk.
A mi részecskéinknél fejlettebb élőterületről származó intelligens részecskeszerveződéseknek
nagyobb áthatoló képessége, amely viszont nem törvényszerűen a nagyobb lendület és a
nagyobb térsűrűség, a nagyobb kinetikai lendület következménye. Ha fejlett, a mi
részecskéinknél jobban szervezett szerveződések áradatával találkozunk, ezek áthatoló
képessége egy fejlett hadsereghez hasonlítható, amelyek a kőbaltával védekező nomádok
között ellenállás nélkül áthaladhatnak. Az embert alkotó részecskék jellemzően a második és a
harmadik periódus szerveződési állapotában, fejlettségében találhatók. A szerveződések
átlagos sűrűsége, beazonosítható a Mengyelejev táblázatból, és az ennek megfelelő átlagos
sűrűségi fejlettség meghatározza a fejlettségi átlagunk. A nagyobb sűrűségű és nagyobb
fejlettségű, negyedik, ötödik és hatodik periódusra jellemző fejlettségű részecskék, úgy
hatolhatnak át rajtunk, mint a kés a vajon. A Mengyelejev táblázat oszlopai között átlagosan
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15-25% sűrűségi eltérés van, de a periódusok között 100-300%, sőt a nehézfémeknél
ugrásszerűen nagyobb. Az arany életellenes mérgező volta, a részben ellenkező irányú
részecskeáramlás mellett a sokkal nagyobb fejlettségének, a nagyobb áthatolóképességének
köszönhető. Még jobban érthető az áthatolóképesség fejlettséghez köthető összefüggése, ha a
rádium és az Uránfémek fejlettségi állapotában lévő, nagyon magas áthatolóképességű
részecskék extra fejlettségére gondolunk. E részecskék időben sokkal gyorsabban, egyszerre
több dimenzióban, szinte a teljes környezet jelen időben változó terekből származnak,
ilyenekben szálltak ki az élet gyors körforgásából, de a mi részecskéink tempója és sűrűsége,
változássűrűsége számukra nem gond, átlátható, megérthető. E részecskék, miközben
áthaladnak rajtunk, táplálkoznak, fogyasztanak a mi részecskéinkből, mint Isten megtérő
birkái hazafelé a füves réten. A múlt felől és fejletlenebb állapotban érkező részecskékkel, - ha
nem túl nagy tömegben érkeznek – általában nincs nagy bajunk, mert a fejlett részecskéink
már ismerik az ellenszert, a hatástalanító védelmet ellenük, az ilyenek, - mint a teheneknek a
rét füve - könnyen felbontható tápláléknak tekinthetők.
Az olyan mezőközpontokba, amelyekben a mi fejlettségünknél nagyobb a változás sűrűség, nagyobb fejlettség található, - nem látunk bele, csak az onnan érkező fényt, vagy/és az
áthaladó kölcsönhatása miatt, az életet rontó sugárzást (utólag) érzékelhetjük. E központok
fényes csillagnak, részecskéket árasztó fehér lyukaknak, az élet aspektusából energiát
folyamatosan sugárzó központoknak tűnnek. Az ilyen mezőkbe indított, az adott mező
részecskéinél fejletlenebb foton részecskéink nem képesek a nagyobb változássűrűségű
rétegekbe, a mező központokba behatolni, azokat elfogják, elterelik, elfogyasztják vagy
visszaverik, a fejlettebb mező részecskéi. Igen kicsi az esélye, hogy a saját részecskéink
visszaverődését, információ hozását észleljük, helyettük a mezőből kiinduló, vagy a
környezetben felénk a foton sebességűre felgyorsított, visszavert részecskék által hozott
információt észleljük. Megváltozik azonban a helyzet, ha egy olyan kisebb változás sűrűségű,
mezőre nézünk, amely külső határfelületein, életszféráiban, hozzánk és a fejlett
részecskéinkhez képest fejletlen részecskék evolúciója folyik. Az ilyen égitesteken, bolygókon
nem látunk légkört, (pedig van), de az nem éri el az általunk észlelhető változás sűrűséget, az
atomi fejlettséget. Valószínűsíthető, hogy az ilyen holdak, bolygók a metánnál és a
protonoknál alacsonyabb fejlettségű részecskékből tartalmazó légkörrel, gázburokkal, a
nagyobb változássűrűségű folyamatokban kisebb sűrűségűvé vált elszegényedett, vagy még
nem elég fejlett részecskékkel van körülvéve. Mivel e részecskéknek túl kicsi a méretük és túl
alacsony hozzánk (a részecskéinkhez) képest a változás sűrűségük, ezért e változást és a
jelenlétüket emberi szemmel nem észleljük.
Megváltozik azonban a helyzet, ha egy nagyobb fejlettségű, nagyobb forgalmú élőrendszer,
csillag, galaxis mágneses tengelye mentén található nyelő felé nézünk. Míg a csillag majdnem
minden részéről olyan radiális irányban áramló idősértő, felbomló közösségekben szabaddá
vált részecskék záporoznak felénk, amelyek kölcsönhatását a kis energiaszintű részecskéink,
így a szemünk érzékelői is észlelik, addig a mező trombitaszerű nyelője, a mindent elnyelő
fekete lyuka felől, az eseményhorizonton túlról nem érkezik jelzés, visszaverődés. A fekete
lyuk feketeségét éppen az hozza létre, hogy az oda tévedő és a horizonton túlra jutó részecskék
maradéktalanul elnyelődnek, a nagyobb mező fogságába esnek, elfogyasztanak,
szétszóródnak, táplálékként hasznosulnak.
Hogy mikortól és minek fekete egy mező fekete lyuka nem az nemcsak a mezőtől és a fekete
lyuktól függ, hanem a megfigyelők fejlettségétől is. A belátást, vagy az információs energiát
hozó fény hiányát a relatív fejlettség okozza. Minden élő, időben változó mező befelé
irányuló részecskeáramlási trombitája, a pólustölcsére a rendszer nyelője fekete lyuknak
tekinthető, a mező részecskéinél fejletlenebb, a nyelőből menekülni nem képes
alacsonyabb fejlettségű, energiaszintű szerveződésnek. A Földnek is megvannak a saját
fekete lyukai, a pólusoknál kialakult nyelők, amelyek a fotonnál kevésbé fejlett, és kisebb
sebességgel változó részecskék számára most is fekete lyukként működnek.
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A mezőkben elnyelődő, lendületben és tömegben hatástalanított információt hordozó
részecskék a kölcsönhatás közben egyre mélyebben fekvő, egyre nagyobb változássűrűségű
rétegekbe kerülnek, egyre jobban felbontódnak. Ha a tömegközpontok felé exponenciálisan,
jobban növekszik a változássűrűség, mint ahogy az energia feszültsége elvezetődik, ha
növekszik a határrétegekben változó részecskék száma, ez növeli a változási frekvenciát, a
gerjesztést, a feszültséget és a káoszt. A mezők központjaiban, a legnagyobb változássűrűségű
rétegeiben, a mezők gyomrában, az időben felfutó kölcsönhatás-növekedés miatt periodikus
ritmusú rezonancia alakul ki, azaz olyan magas változássűrűségű, kaotikus térrész, amely
minden kevésbé fejlett feldolgozó és megértő rendszerrel rendelkező élő anyagot és részecske
közösséget felbont. A szorult élethelyzetbe és feszült, számukra az élethez alkalmatlan
viszonyok közé kerülő részecskék szerveződéseiben, a közösséget összekapcsoló
együttműködések, azonosságok csökkennek, az addigi kis ellentétek a feszült körülmények
között felnagyítódnak. Az egyedekre bomló részecskék magukra maradnak és a mindenki,
mindenki ellen kialakuló belháborúban a mező felbontó képessége által meghatározott szintig
visszabomlanak. A folyamatosan, de periodikus ritmusokban befelé áramlók nem ismerik a
végzet e lehetőségét, az egyedivé fejlődő élet körforgásának eme zsákutcáját. Az összetett élet
tudata a fejlődésként ismert szelekció részben a leépülés, a butulás felé halad, a tudatban és
információ feldolgozásában csökkenő képességek felé. Miközben a nagyobb energiaszintű
részecskék sokasodnak, fejlődnek, a kisebb energiaszintűek, az élet sava borsa, az apró kicsi
tudás elveszik, elfogyaszttatik és felbonttatik.
Ha a részletek felé megy el a szelekció, elveszik a dolgok együttes szépsége, összetettsége és
teljessége. Ha rohanunk az időben, elvesznek a percek, a kisebb időegységek, de elveszhetnek
a napok és a hetek is, és ahogy öregszünk, azt vesszük észre, hogy szállnak az évek, rohan az
idő. Az öregedéssel, a leépüléssel a nagyobb tér átlátása, a nagyobb dolgok összefogásának a
lehetősége romlik, ha a kisebb részletek felbontását már nem észleljük, már nem értjük.
A nagyobb energiájú anyagban egyenletes kisebb fraktálszintek homogén részecskeelosztást
eredményeznek, az Istenben egyesült lélek összetettsége a legnagyobb, mindenhatóbb. Ha e
részecskék összességének a tapasztalása és tudása a közös ősközösségi mezőbe gyűl, a tudás
és ismeret teljessé válik, de az energia nagyobb szintű áramlása a homogén izotrópia miatt
leáll. A már ,,mindent,, megismert részecskék egy idő után unatkozni kezdenek, az ősközösség
túl nagy azonossága egyhangúsághoz, a változási vágy ismétlődő növekedéséhez vezet.
Az élő anyag tehát egymástól elkülönült, a nagy együtt élő mezőben, Isten egységében és
közös harmóniában, de nagyon alacsony szinten, elsősorban információban változó részecskék
közösségére, és az egyediség, a szelekció felé fejlődő, időfolyamatban, megérthető
eseményrendben változó részecskékből szerveződő nagyobb változássűrűségű közösségekre.
Ha az Isten angyali közössége és Lucifer ördögei megfelelően keverednek, olyan vegyes
állományú közösségeket alkothatnak, amelyben a jó és a rossz megfelelő arányokban
keveredik, amely elég változatos egyediségű, de nem végtelen életként folyamatban zajlik. Az
élet minősége tehát mindkét véglet felé romlik. A végtelen ideig, az örökkévalóságig tartó, de
kis intenzitású nagy azonosságú lélekélet hosszú távon unalmas, és bár igazságos, magas a
szimmetriája, de kevésbé izgalmas, túl egyhangú. A túl nagy változássűrűségű, túl pokoli
élet azonban túl rövid, bár érdekes virág változatai jönnek létre, igazságtalan és
kegyetlen. Annak az érdekében, hogy a legtöbben a lehető legjobb életminőséget élhessék, a
statisztikai tömegnek lehető legjobb rendezettség, a körfolyamatba, spirálfolyamatba,
életfolyamatba rendezettsége alakult, fejlesztődött ki. Ez az életforma adja ma a legkisebb
konfliktussal járó változatos élet lehetőséget, a magasan rendezett életminőséget. A
spirálfolyamatba szerveződött életnek azonban változatlanul van egy időhatára, amelykor a
rend és rendezettség, az idő és az események megkülönböztetési lehetősége felbomlik,
amelykor a folyamatban változó de rossz életminőségűvé vált élet felbomlik, és újra az angyali
lét lehetőségéhez menekül. A tudat útkeresése az értelmes és igazságos lét lehetőségét keresi.
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Még nem tudhatjuk, hogy a sok kicsi megoldásból jobbá fejlődő élet jobbító lehetőségei nem
éppen a tapasztalt betyárok fejéből pattan majd ki. Isten és a nagy közösség számára nincs
elveszett bárány, nincs elveszett lélek, csak a Tao útján több tapasztalatot szerző, a rombolás
után építővé váló, az élet lényegét megtanult részecske. Isten ezért bocsát meg minden tékozló
fiúnak, minden megtérőnek.
15. szakasz:
A tudat szelekciója:
Az időspirálba és életúton szerveződő lélekélet a gyors változású mezőközpontokban
kezdődik, de az első élettérként a csillagközi térben lévő mennyországi nagy mezőbe jut. Az
átmeneti idegig az ősközösségben élő lélek, a mennyei lassú változásból az időspirálon halad
az egyre gyorsuló kaotikus változás felé, amely életfolyamatokban tapasztalásokat szerez,
differenciálódik, szelektálódik. E periodikus folyamatoknak vannak nagyobb szimmetriában
lévő szakaszai, és nagyobb változássűrűségű kaotikus szakaszai attól függően, hogy a
fejlődések milyen fokára, mely stádiumra jutott a lélek. A magasabb szimmetriájú
életszakaszokban, mindenre jut idő, az élet részletekkel telik fel, a változás harmonikussá
válik, kialakul az átmeneti rend. Azokban az életszférákban, amelykor az egymás mellett lévő,
de a - határfelületekkel, közeghatárokkal elválasztott - rétegekben az élő anyag keveredése
megfelelő, az egyedisége és a hegemóniája kisebbé válik, harmonikus életszakaszok,
egyenletes fejlődési időszakaszok alakulnak ki. Amely élőrétegekben és időszakokban
valamely rétegben eltérő fejlettségű anyagból, életből hiány vagy többlet, nagyobb különbség
alakul ki, - és ez miatt a keveredés és az energia ellátás nem megfelelő, - az élet minősége
romlik, az organizáció rendezetlenebbé válik, a kaotizmus nő. Ha az élőrétegekben a
viszonylag egyenletes áramlást, nem zavarja meg a határrétegek mentén a környezetből érkező
túl nagy változás, akkor az élet ritmusa megfelelően pulzál, az élet minősége fenntartható, de
könnyen elkényelmesedik, leülepedik, elmerevül, elmeszesedik. Ha valamely élőrétegben az
életlánc, a tápláléklánc egyensúlya megbomlik, ha egy egyedivé váló közösségekből többlet,
és ezért egy másikból hiány támad, a rétegszimmetria és az együttváltozási harmónia csökken,
a többségi réteg könnyen hegemóniába kerül és eluralkodik. Ez rendszerint akkor következik
be, ha a fejlődés valamiért lelassul, és az egyediség tortákat létrehozó virágai nem tudnak
kibontakozni. Lehetséges, hogy az együttfejlődés lelassulása, éppen annak a következménye,
hogy az élet nagyobb szintjének az organikus együttműködése zavart szenved, ha egy faj, - az
őt féken tartó réteg valamely számbeli, vagy hatékonysági gyengesége miatt - tartós
hegemóniába kerül. A sáskajárás és egyéb rovarinvázió is mindig akkor következik be, amikor
az együttfejlődés zavart szenved, amikor a természetes fékező populáció lecsökken.
Feltételezhető, hogy minden határrétegben kifejlődhet a tápláléklánc csúcsára kerülő olyan
csúcsragadozó, amely a tudatában túlfejlődik, amely a rétegfogyasztó hiánya esetén képes
saját fajtáját a megértés okán az életlánc szimmetriájában tartani. Ha a tudat elmaradó
fejlődése miatt ez mégsem következik be, akkor jön a közakarat érvényre juttatása, a hegemón
rendszert érő sorscsapás, az Isten beavatkozása. Az égiháborúk akkor törnek ki, amikor a
légtéri rétegek között, az eltérő töltésű, eltérő kultúrájú életlánc szereplői között túl nagy
feszültség, túl nagy különbség alakul ki. Ilyenkor villámlásként ismert ioncsatorna nyílik, és a
túlságosan nagy feszültségben élő rétegből az időkapunak tekinthető ioncsatornán rövid idő
alatt nagy töltésáramlás, kiegyenlítődés történik. A térfeszültség lecsökken, az élet
rétegszimmetriája, egyensúlya helyreáll.
Ha a fejlődés valamely élőrétegben lelassul, akkor az időegységre jutó megvalósuló
találmányok, a készülő eredeti produktum száma csökken, az egyediség felé fejlődés lemarad.
Ez csökkenti a kiugró egyediségek által termelt újdonságok számát, de növeli az egyediséggel
nem rendelkező másolók, elosztók arányát és befolyását, rontja a létrehozott torták és a
szeletelők, a fogyasztók arányát. Ekkor az egy főre jutó energia értéke, az elosztás
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egyenletessége csökken, és az élettér túlzott versenyeztetése túlkínálatot, elértéktelenedést,
recessziót, és a dekonjuktúra inflációt alakít ki. Ez súlyosan rontja az élet minőségét.
Ilyenkor a kisebb energiaszintű, vagy eltérően rendezett tudású termelő részecske közösséget a
hegemóniába kerülő réteg elnyomja, kihasználja, kizsákmányolja, időzavarba kergeti. Az
időzavarba kergetett lélek kénytelen egyszerűsíteni. Az általa készített tortából kihagy néhány
általa kevésbé fontosnak ítélt részletet, szabálytalan pályákra vált át, igyekszik időt nyerni és
lerövidíteni a rá háruló kényszert. Ez rontja a dolgok összetettségét, apró részletekből
kialakuló ízét, színét, szépségét, használhatóságát, a termékek alkalmasságát. Ha a célra
alkalmatlan termelés miatt a dologra csökken az igény, a részecske terméke, munkahelye
tönkremegy, és a dolgot egyre rosszabb minőségben létrehozóra - az igénytelenné vált
egyszerűsítő dolgozóra - csökken az igény. Ilyenkor a vakvágányra jutó, az élet
impulzusaiban vesztessé váló részecske pályát változtat, általa még kevésbé jól művelhető
termékkel, más pályával, az egzisztenciájával és az életével kísérletezik. Az időzavar miatt az
időegységre jutó túl sok kényszerű pályaváltás a közösségek résztvevői által egyre
követhetetlenebbé válik, megzavarja kiszámíthatóságot, a kijavíthatóságot, az oksági rendet. A
gazdasági áramlásban dugók, energiaelzáródások keletkeznek, az élet minősége és
produktuma silányodik, az élettér és a részecskék feszültsége nő. Az egyes nagyobb
energiaszintű szerveződések, rétegek által feltartóztatott, külön vagy keresztirányú pályákra
terelt részecskék energiaáramlása máshol növeli a feszültséget, növeli a haszontalan hőrezgést,
a mindenkire könyörtelenül visszaható kaotizmust. Az idő az ilyen rétegekben torzul, a
változás felgyorsul, az energiaáramlás egyenlőtlenné válik, és Lucifer sokkal több lelket
küldhet a tisztítótűzbe. A kölcsönhatás és a feszültség ezzel csökkenhetne, ha a folyamat nem
termelné ki az egyre nagyobb sűrűségre, nagyobb egyediségre, a már ördögi képességekre is
szert tevő, és ezen azonosságában egymásra találó élő anyagot. A folyamatban változó,
feszültebbé váló élet kitermeli az ördögi hatást, az élet szerveződését felbontó ellentétet. A
változás növekedése miatt az életréteg telítettsége nő, ez leszűkíti az életteret, és az egyre
kisebb térrészekbe kényszerülő egységnyi élet kiélezi az ellentéteket, növeli a másságot. Az
időben nő a kölcsönhatás sűrűsége, amelytől egyre nagyobb feszültségre és öngerjesztése,
amelytől rezonancia közeli állapotba kerül, egyre jobban gerjeszti, majd felbontja önmagát. A
kis feszültségű határrétegekben még kívánatos és elfogadott másság egyre terhesebbé válik, az
eltérés észlelése, az ellentét észlelése, a hibafelbontás növekszik. A kovalens szerveződésű élet
tudati szelekciója - a jelenlegi földi fejlettségében - már eljutott a másság elfogadásának a
szükségességéig, a másság megértéséig, de az emberi tudatosság még nem jutott el az
emberi másság elfogadásáig.
Az energia és az információáramlás magasabb rendezettsége sikeresebb szétosztást tesz
lehetővé, ezzel csökkenti a lokalizált rétegben a feszültséget. Ha a természetes élőrétegek
fejlődését nem zavarja meg külső kényszerítő esemény, az élőrétegekben kiegyenlítés és
természetes egyensúly alakul ki. Ilyenkor minden környezetben azok a fajok szaporodnak el,
amelyeknek az adott környezet a legmegfelelőbb, ezért a legkisebb kényszerrel befolyásolt
természetes állapot, magas biodiverzítás, természeti egyenlőség, az életfejlődés
legmegfelelőbb arányaival rendelkező együttfejlődési egyensúly áll be.
Ha egy nagy azonosságú vízmolekulákat tartalmazó tócsába sok napfény, foton részecske érkezik,
akkor a víz energiával telik fel. Ha a szél füvet, lombot, elhaló szerves anyagot fúj a szervetlen
alkotóval körülvett tócsába, azt rövid idő alatt lebontják a fényenergia hatására változni, fejlődni
kezdő részecskék. A szervetlen anyagból is kioldódó, a lebomló anyagot feldolgozó, magasabb
energiaszintű rendezettségbe építő kozmopoliták, a bioszféránkban kitermelődő életet magasabb
energiaszintre építik. A kisebb energiaszintű ionos életszerveződéseket is lebontó, a kovalens alapú
tápláléklánc alsó szintjén álló szerveződések tömeges elszaporodását a víz zavarosodása mutatja be.
Az időegységre jutó változás növekedésére a víz átlátszatlanná, egyes táplálékká váló kisebb
energiaszintű részecskék számára áthatolhatatlan, elnyelő és felbontó fekete lyukká válik. Amint felépül
a magasabb energiaszintű fogyasztói réteg, a víz nemsokára kitisztul, és ismét átlátszóra váltva mutatja
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a beállt természetes egyensúlyt. A víz a kiegyenlítettebben változó, időharmóniába kerülő folyamattól
vált átláthatóvá, a foton részecskéknek által is átjárhatóvá.

Azon életterekben, élőrétegekben, amelyben együttélési harmónia alakul ki, a tápláléklánc
önszabályozása sikeresen működik, az élet együttfejlődése magas szimmetriába, harmonikus
rendezettségébe kerül. Az ilyen együttfejlődő rendszerekben a folyamatok kiegyenlítődnek,
viszonylag kis ingadozással változnak, az idő rohanása csökken és az életre alkalmas idő és az
élet minősége is széppé válik. A magas biodiverzitású életszakaszokban kevesebb a
meglepetés, a kiszámíthatatlan változás, a folyamatban rend és időegyensúly alakul ki. Azok
az egyedek, szimbiota részecske közösségek, amelyekben a rendezettség és a megértés is
magasabb szintű, kisebb feszültségben élnek, ezért nagyobb az esemény-feldolgozó
képességük, nyugodtabbak, nehezebben hozhatók időzavarba. Az időzavarba nem kergetett
magas biodiverzitású lények által, a már megismert akadályok, életzavarok könnyebben
megérthetők, az ismétlődő analóg zavarok kiszámíthatóbbak, a megértett és ezzel javíthatóvá
vált hibák, a zavarok elkerülésével kivédhetők. Ha a tudat, és az immunrendszer, az élet
védelmére hivatott szerveződési rész nem terhelődik le a kapacitásának a maximumáig, akkor
több lehetősége marad a váratlan veszélyek, zavarok elhárítására, az általa védett
részecskehalmaz életének a megóvására. Az ilyen szerveződésekben a rendkívüli események
kivédésére az esemény-feldolgozó teljes kapacitása a rendelkezésre áll, ezért nagyobb
hatékonysággal és eredményesebben működik. Az időzavarok, az életzavarok lefolyása gyors,
az életet kevésbé zavaró, a rendellenességek nem terjednek szét az időfolyóban, az életet rontó
dolgok időbeli aránya kicsi. Az ilyen közösségek nagyobb harmóniában élnek, de
elkerülhetetlenül hat rájuk is a kiegyenlítődés, a környezet fejlődés felé kényszerítő hatása.
Az emberi túlszaporodás és az emberi tevékenység kölcsönhatásának a növekedése miatt az
élettér szűkülését észleljük. A bioszférában felszaporodó emberek kölcsönös és folytonos
gerjesztése miatt közeledünk a rezonanciához. Az élet minősége romlik, a ritmusa növekszik.
Már nem szükséges a külső környezet gerjesztő kölcsönhatása ahhoz, hogy a rétegünk
melegedjék, ezt már folyamatosan növeli a rezonancia felé haladó ember. Az életet építő
részecskék produktuma, az anyagba és életbe szervezett termék minősége romlik, már nem a
holnapnak, hanem a jelennek tervezünk, építkezünk, a dolgok romlása után kullogunk. Az idő
folyamata, az eseményrend és az időbeli rendezettség folyamata már alig különböztethető
meg, az oksági rend bomlásnak indult. Lucifer megrázza a mélységek lemezeit, hatásunkra ott
is növekszik a káosz, erősödnek a tektonikus kéregmozgások. Lehet, hogy az Isten angyalai
nemsokára nagy tömegben érkeznek, befelé és kifelé is szorítva, a nagyobb szelekcióra,
további nagy differenciálódásra és eltérő változásra kényszerítve az élő anyagot.
Az élet szimmetriája olyan, mint egy libikóka:
Ha az egyensúly nagy tömegeknél az egyik irányba megváltozik, azonnal megkezdődik a kilengés
fékezése, az ellenkező irányú változás. A volt keleti blokk országai éppen csak átbillentek a nagy együtt
élő közösségbe kényszerítő, és az egyediség felé fejlődés határvonalán, még elsem érték a kapitalista
termelő – fogyasztói világ egyensúlyát, a szélsőségek, a rablótőke és a monopoltőke visszásságai már
megjelentek. Még nem ki sem alakult az új társadalmi egyensúly, de már megjelent a túllendülés ellen
fékező hatás. Moetrius és társai küldetése valószínűen a megbillenő egyensúlyú rendszerek nagyobb
szimmetria körül tartása, a túlságos túllendülések megakadályozása, az élet egyensúlyának a
fenntartása. A sors és az Isten, a magasabb energiaszintű lények rendszere mindig gondoskodik az
egyensúly körüli állapot megtartásáról. Miközben egy nagyobb rendszer részecskéje vagyunk,
egyidejűleg a bennünk, szimbiózisban élő mikroevolúciós rendszer részecskéinek az Istene is vagyunk.
Az egyén, az individuál lény a külső környezetet, a Makrokozmoszt a belső környezettel, a
mikrokozmosszal összekötő kapocs. (ezt jelenti a Moetrius végtelenített, trigonometrikus jellegű
emblémája)
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16. szakasz:

A pánikhangulat és a térenergia kicsatolási lehetősége:

Az egyensúlytalanná váló élőrendszerek megtapasztalják és megtanulják a kaotikus
állapotokat, és megismerik az elmúlástól való félelmet. Ha a környezeti változásban az élet
szimmetriája csökken, az élő anyag könnyen pánikba kergethető. Ha a konjuktúra, a kereslet
csökken, a tőzsdén zuhanni kezdenek az árak, könnyen pánikhangulat törhet ki. Ilyenkor a
nem elég megfontoltak, a kevésbé kitartóak könnyebben zavarba hozhatók, már az első hírek
hallatára tömeges eladásba kezdenek. Ez tovább nyomja az árakat, ezért ilyenkor hatalmas
mennyiségű lekötött tőke, pénzenergia szabadulhat fel, hatalmas energia vagyonok válhatnak
értéktelenné, cserélnek gazdát. Azok, akik a folyamatokat kellően átlátják, akiknek a
részletekről is elég információjuk van, többnyire nem esnek pánikba, az ilyenek kitartanak, és
a zuhanó árak megérzett végpontja előtt, az energiahullám mélypontján vásárlásba kezdenek.
Ha az árak zuhanását nem hirtelen ismerté vált csődsorozat, régóta elhúzódó ezért már
ismerhető, (de a felszínre, a közismeretre nem kerülő) válság okozza, az árfolyam
ingadozásokat energiahullámok növekedése, a konjuktúra, a kereslet felfutása követi. A
sokszor mesterségesen elindított dekonjuktúra hullámok nem maradhatnak tartósan
mélyponton, mert ez általános gazdasági válságot eredményezne. A zavart keltőknek ehhez
általában nem elég nagy az energiaszintjük. A tartós és általános elértéktelenedést, a
tőkepiacot ellenőrző államok, a Világbank és a tőkepiac irányítói a piac védelme érdekében
megakadályozzák, a túlságosan elromló folyamatokba beavatkoznak.
Hogy lehet mégis nagy tőkét, energiát gyűjteni a krahhkor?
Ezt a pánikhangulat kialakulása, kialakítása teszi lehetővé. A befektetők nagy része mindig
információ hiánnyal rendelkezik, általuk a pénzpiac, az energiapiac változásai általában csak
időkéséssel és felületesen követhetők. Ennek áthidalását segítik a brókerek, de ezek sem
rendelkeznek a teljesség információjával, ezért a veszteségek elkerülését ők sem tudják
szavatolni. A nagy tőkenyereség lehetőségét, az elégtelenül informált befektetők pánikba,
időzavarba hozása teremti meg. A mesterségesen megnövelt árfolyam ingadozások hullámait
elindítók rendszeresen leértékelnek egyes vállalatokat, termékeket, áruköröket, és ezzel
pánikot és csődhangulatot keltenek. A tájékozatlanabb, könnyebben pánikba hozható tömeg
ilyenkor fejet vesztve eladásba kezd, és ezzel még jobban lenyomja az árak, az árfolyam
értékét. Ilyenkor sok tőke szabaddá válik, gazdát cserél. A krahhkor felszabaduló tőkét, a
folyamatot uralók elnyelik, a saját vagyonukba adaptálják. A nyugvó tőke azonban nem termel
új energiát, ezért az elsíbolt javakat, - sokszor feljavítva, kipucolva - a gazdaságba
visszaforgatják.
Hasonlítsuk össze a folyamatot, az emberek régi vágyával, a térenergia kicsatolási
lehetőségével. Ha megértjük, hogy a körülöttünk lévő gáznemű, - részecskéket, atomokat,
molekulákat tartalmazó - közeg, élő energiával telített, de időben kevésbé változó, mint a mi
részecske állományunk, akkor megérthető, hogy e gázok miért átlátszóak. Ezek a miniatűr, de
általunk már ismert energiaszintű szerveződések magas biodiverzitásúak, időben
kiegyenlítettek, nem kaotizáltak, nem gerjesztettek. Ha megbontjuk a környezeti közeg
kialakult rendezettségét, és időharmóniáját, és növeljük az időegységre jutó változást, a
gerjesztést, azaz a közeget ionizáljuk, kisebb egységekre bontjuk, akkor az adott térrészben a
korábbi kötési energia egy része felbomlik, és mint a tőzsdén, szabaddá válik. Ha a változási
folyamatok időben, térben sűrítésével, annyira megnöveljük a réteg, lokális térrész
eseménysűrűségét, hogy a változást az ott élő részecskék már nem tudják feldolgozni,
megérteni, tömeges pánikba kerülnek, és a felbontódás közben a kisebb változássűrűségű terek
felé menekülnek. A (túl) gerjesztett térrészben kaotikus állapot alakul ki, energia krahh, és az
energia veszteségtől való félelem motiválni fogja a nem eléggé tájékozott, elbizonytalanodó
részecskéket. A korábban együttfejlődési szimmetriában változó gázrétegek molekulái,
atomjai, részecskéi között a kötődési kapcsolat gyengül, a molekula, atom, stb. közösségbe
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szerveződött részecskék nagyobb energiaszintű szimbiózis együttműködése megszakad. Pánik
tör ki, és a közösség egyedei szétszélednek, menekülnek a számukra veszélyes helyről. A
menekülés mindig a kisebb ellenállású, a kisebb változás sűrűségű rétegek, terek, a múlt felé
történik. Miközben a nagyobb energiaszintű szerveződéseik elhalnak, az őket létrehozó kisebb
energiaszintű menekülő részecskék visszalépnek a múltba, az együttműködési fejlettség, az
anyagba és szervezettségbe épülés kisebb fokára kerülnek. A bomláskor azonban sok kicsi, de
energiával, változtató képességgel, lendülettel és tömeggel rendelkező részecske szabadul fel,
amelyek elmenekülő változtató képessége a folyamatot uralók által irányítható, munkára
fogható töltésáramlást, energiát jelent. Ha egy energiakicsatoló generátorban, az időegységre
jutó változást megnövelve, az eszközben lévő, átáramló részecskéket kaotizáljuk, ionáramlás,
töltésáramlás keletkezik. Lásd Pl. a Hammel féle energia kicsatoló, átalakító készüléket.
A folyamathoz energia befektetés szükséges, mégpedig a kaotizálást kiváltó, a pánikot kiváltó
állapot kialakítása. Nem kell, hogy a tér egésze felbomoljék, elég, ha kialakul a
részecskepánik, a félelem a változástól, az elhalástól, az elszegényedéstől és a tömeges energia
eláramlás megindul, amely eláramlásból a töltötté váló indulatos részecskék lendülete
munkára fogható. Ilyen munkára fogott, irányított részecskékkel foglalták el, bontatták le a
Bastille börtönt, és ilyeneket irányítottak egymás ellen az Orosz Októberi Forradalomban és
Chilében is. Az ilyen pánikszerűen menekülő részecskék energiája hajtja az erőgépeinket, és a
könnyen forradalomba hozható kristályos salétrom részecskékhez ellenanyagot keverve
hoztuk létre a robbanékony puskaport. Moetrius akkor ált meg a térenergia gépek
létrehozásával, az energiakicsatolás lehetőségének a bizonyításával, amikor Teslához
hasonlóan számára is világossá vált, hogy az energianyereség ára egy más szinten változó
élet kaotizálása, felbontása. Az energia nem keríthető elő a semmiből, nem növekszik, csak
átalakul és szaporodik. Az energia itt van körülöttünk is, csak magasan rendezett, az időben
kevésbé változó. Az ionizálással nem hozunk létre energiát, nem építünk életet, hanem
bontunk, a Lucifer munkáját végezzük. Az ilyen nem természetes módon végrehajtott energia
átalakításkor túl nagy a veszteség, túl rossz a hatásfok. Az élet és az Isten alkalmasság és
hatékonyság szerint szelektál, amikor az élet és a halál kérdéséről dönt, de a mesterségesen
létrehozott ellentét nem tud különbséget tenni. Az ilyen térkaotizáláskor, a mesterségesen
létrehozott energia átalakításkor sokszor a legjobbak is elvesznek, és ezzel kiváló fejlődési
lehetőségekről fosztjuk meg az evolúciót. Az emberi beavatkozással, a magunk hasznára
fordított mesterséges kaotizálással többet rontunk, mint amennyit javítunk. A ragadozó állatok
rendszerint csak a szükséges szelekciót hajtják végre, a gyengét rostálják ki. Az ember nem
szelektál, csak öl, és bár termel, de ezt újabb ölés, a táplálék és más haszon céljából teszi.
Az ember végzi el jelenleg az ördög munkáját, az ember az, amely gyorsítja, és visszafelé
forgásra készteti az időt. Mivel az ember hatásfoka egyre rosszabbá válik, egyre többet bont és
egyre kevesebbet, egyre rosszabbat épít. Miközben a bontásban egyre sikeresebb, igen jó
hatásfokkal teszi tönkre a kialakult, korábban sokkal jobb minőségű életterét. Az építésben
nem sikeres, de az általunk kaotizált részecsketömeg, évtizedek óta fejet vesztve, a tömegében
növekedve menekül vissza a nálunk sokkal nagyobb energiaszintű Istenhez.
Az élet sikeresen rendezett tömege ezzel fogy. Az idő ma nem előre, hanem visszafelé halad, a
rendezettségi átlag a bioszféránkban nem növekszik, hanem csökken. Ez az embert alkotó
részecskékre is visszahat.
A térenergia kicsatolásával elvileg minden energiagondunk megoldódna, gondolják az
energiát kevés munkával nyerni akaró, de a dolog hatását egészében át nem látó emberek.
Mondhatnánk, hogy miért ne, hiszen ez jó nekünk! Nem így van! Ez ön és
környezetveszélyes! Az energia, az életbontás nemcsak a múltba vetett részecskékre
veszélyes, hiszen helyettük a szabaddá vált térbe azonnal új energiára és szelekcióra éhes, az
összetettség és az egyedi variációk felé haladó fejlődő fiatalabb részecskenemzedékek lépnek.
Azzal, hogy az egyes réteget alkotó szerveződéseknél gyorsítjuk a természetes ritmust,
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növeljük az egyediség felé fejlődő szelekció gyorsaságát. Miközben még sokáig élhetnénk, a
kialakult természetes környezetben ellenállhatnánk az idő rendezetlenséget növelő hatásának,
de azzal, hogy meggyorsítjuk a szelekciót, növeljük az időegységre jutó új virulens variációk
számát, az új élettért kereső, nálunk is gyorsabban fejlődő szerveződések hatékonyságát.
Nem gondoltuk át, hogy, nem értettük meg eddig, hogy az élet bontása nem kizárólag
visszafelé fejleszt, hanem szelektál, és miközben bont, differenciálva mindig magasabb
fejlettség, nagyobb összetettség is épül. Az anyagcsere növelése időben növeli annak a
veszélyét, hogy nálunk, és az immunrendszerünket alkotó részecskéknél fejlettebb
szerveződési variációk alakulnak ki. Ha a kaotizálás túl gyors és túl nagymérvű, olyan nagy
energiaáramlás, kis energiaszintű, de mindenen áthatoló sugárzás alakulhat ki, amely
megváltoztathatja a saját szerveződésünk is. Ráadásul, az auránkat képező kisebb
energiaszintű, de hozzánk, az energia körforgásunkba rendszeresen visszatérő részecskéink is
bekerülhetnek a kaotizált áramlási folyamatba, a számukra fekete lyukat jelentő térenergia
generátorba. Ezzel elvesznek ezek a részecskéink, és rohamosan lecsökkenhetnek a finom,
kis energiaszintű tulajdonságaink. Az élet színe, íze harmóniája drasztikusan csökkenhet, az
élet eldurvulhat, az emlékezés csökken. A felgyorsuló evolúciós folyamatban, a saját
részecskéink körforgása, életcseréje is növekszik, az idő gyorsul az emberi réteg kaotizációja
növekszik. A térenergia tömeges kicsatolása az ember és a környezet ellen elkövetett bűn,
amelyet csak azon demonstratív kísérletek erejéig szabad lehetővé tenni, amíg a tudatosulása a
folyamat káros mivolta a köztudatba épülve be nem bizonyítódik. Ennek azonban hosszabb a
lappangási ideje, generációk satnyulnak el, az élet minősége, a zene hangulata és a színek
tisztasága csökken. Nem véletlen, a jövőt, a biológiát kutatók félelme az egyre újabb részecske
variációktól, egy az emberi szerveződést alkotó részecskéket kipusztító, szétzüllesztő
járványtól. A csillagokban termelt egyedi hatóanyagú részecskékből sokféle variáció
kikeverhető, miként az Isten helyett az ember is a vegykonyhájában ma már megteszi, és
miközben a terrorizmus vegyi újításaitól félelmében maga hoz létre pusztítóképes
vegyületeket, kiszabadítja a szellemet a palackból.
17. szakasz:
A homeopátia hatásmechanizmusa
A homeopátia hatásmechanizmusa a feszültség gyors megszűntetését használja ki az élet
zavarainak a kijavítására. Ha egy élőréteg, a fogyasztója kihalása, redukciója miatt tartós
hegemóniába kerül, akkor ez egyensúlyzavart, egészségzavart vált ki a nagyobb energiaszintű
szerveződésben. Tartós folyamat esetén nemcsak átmeneti, heves akut betegség, hanem idült,
tartósodó betegség alakulhat ki, amely a helyi zavart egyre nagyobb környezetre, az élőlények
más együttműködő szerveire is kiterjeszti. Ilyenkor a forrás tisztátalanságától elszennyeződik a
folyó, a zavar szétterjed. Először rendszerint azok a közeli kapcsolatok, folyamatos és
kölcsönös anyagcserét folyató sejtek, szervek betegednek meg, amelyekbe a rossz minőségű
termék, rosszul feldolgozott táplálék feladásra kerül. A nagyobb szinteken nő a zavar, nő az
életfolyamat, az életlánc építésére nem alkalmas selejt. A hagyományos nyugati gyógyászat az
erő és nyugtatók bevetésével redukálja a feszültségbe, gyulladásba jött terület anyagcseréjét,
elfolytja a hegemóniát, de e közben a kevésbé rossz környezeti rétegekben is életzavart,
mellékhatást kelt. Nagy hatóanyag tartalmú vegyszerekkel, gyógyszerekkel igyekszik
helyreállítani az adott energiaszinten észlelt zavart, de sokszor a zavarnál nagyobb
energiaszintű romlást, mellékhatást kelt. A baj ebben a rendszerben az, hogy ez a javítás nem a
zavar forrását tisztítja meg, hanem a már elszennyeződött folyót akarja kezelni. A tudati
fejlődésünk leragadása miatt nem értettük meg, hogy az észlelt tünet nem ok, hanem
rendszerint következmény. Az élőrendszer működésének a megértési hiánya miatt nem
értettük az egymásra épülő, sokféle energiaszintű, de oksági rendet tartó életlánc ok okozati
rendszerű felépülését, összefüggését. Mivel a fizika, és ennek a befolyása miatt a hivatalos
tudomány sem fogadta eddig el azon energiaszintű életszerveződések létezését, működését,
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amelyeket az eszközeivel nem tudott egyértelműen mérni, ellenőrizni, ezért a gyenge
energiaszintű oksági láncot nem tudtuk megérteni. Ez oda vezetett, hogy a már megismert
szinteken észlelt életzavarokat sokszor tévesen oknak, és nem okozatnak diagnosztizálták.
A homeopátia, az életlánc meglétét feltételezi, és az észlelt egészség zavarok tüneteit mindig
okozatként kezeli. Ez okos feltételezése annak, hogy egy szennyezett folyó vize azért piszkos,
mert a felsőbb folyásánál, az eredethez közelebb, valamely kisebb energiaszintű patakját
valami folyamatosan szennyezi. Az ultra-gyenge hatóanyagokkal operáló homeopátia, nem azt
az élőszintet, energiaszintet kezeli, amelynél a zavar jelzése következményként már
észlelhetővé vált, hanem megkeresi a folyamat gyenge energiaszintű okozóját, a zavar
forrását. Az észlelt tünetre olyan szert igyekszik keresni, amely azonos tüneteket vált ki.
Kutyaharapást a szőrével. Az egészséget helyreállító folyamat valóban sokkal hatékonyabban,
és sokkal kevesebb mellékhatást gerjesztve működik. Ha sikerül megtalálni azt a szert, amely
azonos tüneteket vált ki, ezzel beazonosítható a zavar forrása és energiaszintje. Ilyenkor a
megfelelően felhígított hatóanyag beadása nem a nagyobb energiaszintekre fejt ki túl erős, az
egészséges szerveződést még jobban elrontó egyensúlyzavart, hanem közvetlenül az elromlott
szimmetriájú élőszintet kezeli.
A díszharmónia helyreállításának alapvetően két eltérő, de együttesen is alkalmazható
megoldása van. Abból kell kiindulni, hogy az egészségzavar leggyakoribb oka, az
együttfejlődés túldifferenciálódása, valamely élőrétegek közötti együttműködés, az
együttfejlődési harmónia sikertelensége. Ez általában hiánybetegségként jelenik meg, amelyet
valamely konkurens réteg túlságos megerősödése vált ki. Ilyenkor lehet csökkenteni a
túlságosan túlsúlyba, hegemóniába került élőréteg befolyását, vagy/és lehet segíteni a
gyengébb energiaszintű, deformálódott evolúciójú élőréteg szaporodását, érvényesülését.
A fizikai elvárás mérhetőségi és beazonosítási hiánya miatt ilyenkor a tapasztalatlan
zavarkeresők rendszerint nem észlelhetik, hogy mely energiaszinten van a zavar kiváltója,
azaz könnyen abba a hibába lehet esni, hogy egy élőrétegben észlelt zavart oknak és nem
okozatnak tételezünk fel. Ha túl kicsi az energiaszintje annak az életszintnek, amelyen az
egyensúly eltolódott, ha túl közel van az élet forrásához, akkor rendszerint nem észlelhető,
(csak sejthető), hogy valamely nagyon kicsi energiaszintű élőréteg zavarát az alatta lévő
szintek díszharmóniája váltja ki. Az élet forrásánál azonban nagyobb az azonosság, kevesebb a
szereplők száma, variációja. Ez rendszerint kevés eleséget, vagy rossz elosztást feltételez,
valamely élőréteg táplálékláncának vagy továbbadott termékének a redukcióját,
sikertelenségét, amelyet egy még kisebb energiaszint hegemóniába kerülése, a hozzá közeli
életláncot torzító hatása vált ki. Ha tovább megyünk az oksági láncon, akkor feltételezhetjük,
hogy az általunk már nem mérhető energiaszint hegemóniába kerülését, az őt redukáló
élőréteg eredménytelensége, a konkurens hatásának a csökkenése, vagy hiánya okozza. A
fraktál rendszerben működő életláncon sok alacsonyabb energiaszintig elmehetnénk, de ezek a
szintek kölcsönhatási, észlelési energiája már a mérési lehetőségeink alatt találhatók. Mivel
ezek a szintek általunk nem ellenőrizhetők, ezért többnyire vakon cselekszünk, saját
magunkon, a mikrokozmoszunk egészségével kísérletezünk. A homeopátia szülőatyja
Sámuel Hahnemann rendkívül jó megfigyelőképességről, és tudati gondolkodásról adott
tanulságot, amikor a hasonlóság elvén, a - hasonlót a hasonlóval -hatóanyag összefüggést
felismerte. Szerencsére általában nem kell az egész fraktálláncot végigvizsgálnunk ahhoz,
hogy megtaláljuk az egészségzavar okozóját, amely egy energiahullám, energiazavar, egy
szerveződési zavar levonulása az életfraktálon. Ez a zavar, - ha nem orvosoljuk az alacsony
energiaszintű forrásánál – végigvonul az életláncon, és egyre nagyobb energiaszintű élőrendszerekben
rontja el az egyensúlyt. A kozmoszbeli, elektronszint alatti szerveződési zavar, a Napba egy időben
beérkező, elgázosodó aszteroidákban nagyszámú részecske kaotikus gerjesztése megbontja a Nap
valamely élőrétegének a szerveződési szimmetriáját, napfoltot és flert vált ki. Az energia kilövellés,mint feszültség növelő ionizálás- napok alatt kiterjed a Naprendszer belső övezeteire, gerjeszti e rétegek
élőszintjeit, és még évek múlva is erős változást okoz a Nap külső határrétegeiben.
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A homeopátia, azonos hatást kiváltó szere a kialakult zavar elmulasztása érdekében nem
csökkenti a különbséget, hanem valószínűen fokozza a feszültséget, és így segíti elő a
kiegyenlítődést, a túl nagy különbség redukcióját. Ha egy egészséges életláncban valamely
energiaszinten zavar és nagy együttélési feszültség alakul ki, a feszültség további növelését az
életlánc egészségesen szerveződő szintjei könnyebben tolerálják, ha a kiegyensúlyozó
képességük, a biodiverzitásuk magas. Az adott életszinten a környezet változását a
legrosszabbul az egyensúlyhiányos elnyomott, a hegemóniának ellenállni képtelenné vált
élőréteg viseli, amelynél a kis energiaszintű hatóanyag az utolsó csepp a pohárban. Ha a
fejlődésben továbblépni nem képes élőrétegben a tűrési érték fölé növeljük a feszültséget, a
rétegben erősebb változást generálunk, amely átlendíti a potenciálgáton, az emóciós csomón a
fejlődésben megrekedt közösséget. A változás vihara megtisztítja az adott szerveződési szintet,
elsodorja a hegemón élőréteget, a fejlődést gátló hatásokat és szerveződéseket.
Feltételezhető, hogy ha egy elnyomott, már szimmetriahiányos, és a tűrőképessége végére
jutott élőrétegben még jobban megnöveljük a különbséget, az élőrétegben lévő uralkodó lélek
vagy rákényszerül a nagyobb szimmetria kialakítására, a különbség csökkentésére, vagy ennek
elmaradása esetén gyors forradalom, spontán kiegyenlítődés indul meg. Ha az elromlott
szimmetriájú élőrétegben nem kerül helyreállításra az egyensúlyzavar, ez esetben
feszültséghullámként végigvonul a nagyobb energiaszinteken is. Ha az egyensúlyzavar, az
életszennyeződés, a baj forrásánál, az egyensúlytalanná vált rétegben kezelésre kerül, a
környezet terhelése kisebbé válik, a visszaható gerjesztés csökken, az életterek eredő
egészsége, az életként ismert változási folyamat szimmetriája növekszik.
A nyugati gyógyászati kezelés, és a hasonlót a hasonlóval homeopatikus kezelés különbsége
az egészségzavar, az egyensúly zavar kezelésében és levonulásában mutatkozik meg. Míg a
nyugati rendszer csak kezeli a betegséget, de nem, vagy csak nehezen szűnteti meg a kiváltó
okot, addig a homeopátia hatásmechanizmusa az okság forrási megoldásán alapul. Ez a
gyógymód, kezelés a forrásánál, vagy ehhez sokkal közelebb, még kis energiaszinten szűnteti
meg a zavart, és helyreállítja az elosztást és az életlánc működését.
Elvileg lehetséges egy másik megoldás is, amelykor a zavar okát valamely termék, élőréteg
energia hiánya (hiánybetegség) váltja ki. Ha az észlelt tünet annak a jelzése, hogy a rétegben
rosszul elosztott az energia, az adott energiaszintű szerveződés gyors energiához, jobb
elosztáshoz juttatása átmeneti időre megoldhatja a feszültséget. Ez azonban hosszabb távon
nem jó megoldás, mert a kívülről energiát, támogatást kapó élőrétegben a dotáció hatására
csökken a verseny, az élőrétegben változó támogatott élet elkényelmesedik, és az evolúciós
versenyben lemarad a környezet fejlődésétől. Nem halat kell adni, hanem meg kell tanítani az
éhezőket halászni, ha nincs hal, akkor halat termelni, tortákat készíteni.
A fejlettség csökkenése a tudatfejlődés, a gondolat fejlődésének az elmaradása miatt
következik be. Ha egy élőrétegben túl sok a szeletelő, az elosztó, de kevés a cukrász, a
tortakészítő, az egyediséget építő innováló, fejlesztő, az alapoktól, az oktatással, a nevelés és a
gondolkodás megjavításával kell kezdeni. A probléma feltárás elemzéssel, a hibák, a valódi
okok, a forráshibák, a gondolati hibák megkeresésével kell, hogy kezdődjön.
A dolgok és a rendszerek ötletekre és gondolatokra épülnek. Először minden a gondolat
forrásából, egy ötletből fakad, amely kezdetben mindig alacsony információs energiaszinten
épül fel. Az ötletekből fejlődő elképzelés, tartós, tudatos munkával, energia befektetéssel, az
élettér és a környezet tudatos szervezésével, rendezésével megtestesülhet, és nagyobb, mostmár anyagi energiaszintre épülhet. Ha zavar van, a zavar okát nem a kiterjesztett folyamatban,
hanem a gondolat forrásánál kell először keresni. A tudat elemzésével meg kell nevezni a
zavar okát, amellyel el lehet érni a kiút megismerését és erre, a lelket alkotó tömeget
meggyőzve annak a céltámogatását is meg lehet szerezni. Ha az igazi tömegben, a nagyobb
energiaszintű szerveződés részecskéiben tudatosul a zavar oka, és bemutatódik a kivezető út
lehetősége, a megértett rosszat a jó tudattal rendelkező szerveződés képes megjavítani, az
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oksági folyamatot a dolog rendezésére felhasználni. Ha megértjük a hibát, és tanulunk belőle,
a rendezettség elromlását kijavíthatjuk, az életszféránkban elromlott életminőséget is
helyrehozhatjuk. A test betegségét a lélek gyógyításával, a tudat gyógyításával kell orvosolni.
Az elfojtott tudatfejlődést fel kell szabadítani, az oktatást, a személyi tudati innovációt és a
köztudat felépítését kell megreformálni.
Induljunk ki abból a feltételezésből, hogy a zavar oka egy élőrétegben kevés, vagy rosszul
elosztott energia. Ha energiát, (azaz pénzt) adunk az élőrétegnek, ezzel felhígul a saját pénzük,
amely rontja a helyzetet, elkényelmesednek és a dolog inflációhoz vezet. Bár egy ideig nő a
forgalom, azonban a pénz gyorsan elértéktelenedik, a zavart ez a megoldás nem szűnteti meg.
Ha az élőréteg ellátása, az energia elosztása zavart szenved, a termelők egy idő után nem
bírják a feszültséget, és a dolgozók egyre nagyobb része más élőrétegbe, vagy máséletbe
vándorol. Mivel a külső környezet csak azokat a sikeres egyediséget, az újféle produktumot
kitalálókat, az újítókat, a jó szervezőket, a jól termelőket fogadja be, amelyekre nagyobb a
kereslet, a nem elégséges egyediséggel rendelkezőket, a kevésbé fejletteket visszatoloncolják.
A fejlettebb élőrétegek a kivándorlókból az elmaradott államok, a szerveződések leendő
agysejtjeit, a legfejlettebb egyedeket, elszippantják. Magyarország sikeres kutatóinak a
többsége külföldön dolgozik, ott él, fogyaszt és termel. Ilyenkor a saját élőrétegben az
innováció, az előre mutató haladás a környezetéhez képest csökken, és a hazai termelés, az
életminőség nem előre, hanem visszafejlődik. Miközben a fejlett tudatú részecskék a
környezetbe kiáramlanak, és ettől a környezet gazdagabbá válik, a saját életszféra fejlettsége,
felzárkózási lehetősége gyengül. Az életszférában nő a különbség, az elmaradott rétegekben az
innováció csökken, az élet a feszültség növekedés, és nem a kiegyenlítődés felé halad. Ha a
rendszer zavarát, az ország irányítói, a megbízott lélek, a kormányzati szerv nem észleli, vagy
nem tudja megakadályozni, a folyamat tartóssá válása miatt az élettér, a bioszféra különbsége
és feszültsége is tovább növekszik. Semmilyen élőréteg feszültsége nem növelhető a
végletekig, ezért ha a kormányzattal megbízottak tehetsége nem tudja a folyamatot
megakadályozni, megfordítani, a lélek nagyobb tömegű de kisebb energiaszintű szerveződései
előbb utóbb beavatkoznak, és megállíthatják a kedvezőtlen folyamatot. Azokban a túl rossz
rendszerekben, amelyekben az ellentét sokáig növekszik, olyan nagy feszültség felhalmozás
keletkezik, hogy egy idő után spontán kiegyenlítődés jön létre. Lásd Nicaragua, Kuba,
Palesztina, Pakisztán, Lengyelország stb. Ha a feszültség különbség eléri a kisüléshez, a
potenciálgát kinyílásához szükséges értéket, ionkapu nyílik és töltés, indulat, feszültség
kiegyenlítődés következik be. Ez az adott életszint forradalmának is tekinthető, amely akkor
lép működésbe, ha az életszint irányítói már nem tudják a dolog feszültéségét kezelni, ha
túlzásba viszik a különbség növekedését. Minden élőrétegben megtörténhet a kiegyenlítődés,
ha az adott energiaszintű lélek, lelkek nem tudják az együttfejlődési szimmetriát betartani, ha
túlságosan nagy elnyomás, különbség, tartós hegemónia alakul ki. Az élőrendszer nagyon
érzékeny az együttfejlődési szimmetria eltolódására, a megfelelő és arányos elosztásra.
Az életrégiónkban, a bioszférában, az agyleszívás nemzetközi szinten folyik, a fejlődés és a
tudatfejlődés túlságosan differenciálódik, a feszültség évtizedek óta halmozódik. Míg a világ
egyik fele fejlett, innovatív és gazdag, a másik fél elmaradott, szegény és kizsákmányolt. Míg
a gazdag térfélen az idő lassan, unatkozva folyik, a másik térfélen az időzavarba kergetett
emberek milliárdjainak megélhetési gondja van, nincs ideje és lehetősége a saját
problémájával, a szabadságával, a tudatfejlődésével foglalkozni. Az időzavarba kergetett
emberiség visszafelé fejlődik. Már ma is túl nagy a különbség, már ma is túl nagy a
feszültség. A bioszférában élő emberiség együttfejlődési szimmetriája elveszett, az életlánc
sérült. Kína, Kelet Ázsia hatalmas léptekkel igyekszik felzárkózni, a forgalma és a termelése
nő, e terület sikeresen fejlődik. Mivel a világpiac befogadó képessége véges, és az egyediség
termelése nem mindenhol sikeres, a fejlődő régiók megerősödése csak a kevésbé fejlődők
piacvesztése árán lehetséges. Mivel a legfejlettebbek tartják az innovációs előnyt, ezért a keleti
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világ fejlődésének az árát a nem legfejlettebb gazdasággal rendelkezők fogják megadni. Az
Afrikai földrész túl szegény, még nem eléggé vásárlóképes, ezért a termékdömping, a kínálati
főpiac kiterjesztése a jelenleg védetlen kereskedelmi határúvá vált Közép és dél-Amerikát, és
Közép és kelet Európát célozza meg. Az élet minősége ezekben a régiókban egyre rosszabb, a
feszültség egyre növekszik. Hasonlóan szegény az Arab földrész, a dél-ázsiai és az Arábiai
régió. Ha a világunk egyensúlyzavara tovább növekszik, Amerika joggal félhet egy
Armageddontól, amelyet a félelmével és a növekvő elnyomásával, a megelőző védekezésével
éppen ő fog kiváltani. A hatalom fóbiája ellenséget keres, és ha nem talál, hát készít.
A félelem, a megszerzett előny elvesztésétől, belátó helyett agresszívvá, barát helyet
agresszorrá tesz. A megelőző beavatkozások nem csökkentik, hanem növelik a feszültséget!
A feszültség fenntartásában érdekeltek ma még sikeresek!? A Globalizáció e folyamat
kifejlődését nem tudja megakadályozni, mert éppen a kiegyenlítődés ellen érdekelt.
A rendszerváltásokban gazdát cserélt tőke többsége beszennyeződött, és a túl könnyen jött
tőkéhez jutók elkényelmesedtek, versenyképtelenné váltak. E versenyképtelenséget kijavítani
tudó, a valódi fejlődőképes rétegekhez pedig nem áramlik elég energia, de a túl sok elvonás
odaér. A szennyezett tőke monopolizálja a gazdaságot, a dotáció és a hitel külön
csatornákon terjed, mesterségesen működtetett újraelosztó rendszert és nem valódi értéket
növelő gazdaságot tart fenn. A valódi tortakészítők lehetőségei szűkösek, és ha a környezet
rendezetlensége ellenére mégis sikerül új tortákat készíteniük, azt azonnal felosztják a
szeletelők, a maguk között újra elosztók. A tiszta különbségre, mint tiszta célra és
hajtóerőre pedig szükség van, de a túl nagy különbség, a nem tiszta gazdaság az élet
minőséget rontja, a tartóssága az életet képes megsemmisíteni. Ideje már a feszültséget
csökkenteni, a tömegek elé célként állítható fejlődési lehetőséget tisztává, elérendő nemes
céllá tenni. Ha ez rövid idő alatt nem történik meg, az élőrétegünkben az igazságosabb
elosztás forradalomban, vagy szaporodásban Isten segítségével megvalósul.

18. szakasz:

Az (lélek) élet útja

A forradalomban és a szaporodásban megújul a szerveződés, megújul és kicserélődik a lélek.
Ez akkor következik be, ha a feszültség már túl naggyá válik, ha a túl nagy másság
homogenizáló nagyobb azonosságba egyesül. Ilyenkor eggyé válik a korábbi sok kis eltérő
részecskéből álló tömeg, egyé válik a cél és közössé a lélek. A folyamat az ősrobbanáshoz
hasonlítható, amelykor a végletekig fokozott feszültség a szerveződés, a rendszer
megváltozásához vezet, amely hatására a káosz előbb növekszik, majd lecsökken, és az új
irányokba meginduló áramlásokban új cél és új rendezettség alakul ki. A fejlődés egy elhaló
rendszer romján, új, a közösségi igényekhez alkalmazkodóképesebb életrendszerként
megindul.
A rendszerváltás, az ősrobbanás, a születés, a megújulás a halálból, a rossz rendezettségű
élőrendszeri szerveződés visszabontásából fakad. Az ősz hervadásával elmúló, és télen
lebomló természet, a régi élet romjain tavasszal újjáépül, megszépül, a rendezettsége és az
életminősége növekszik. A megújuláskor homogenizálódó, eggyé és nagyobb azonosságú
közösséggé váló részecskék útja, a könnyön és síráson, véren és verejtéken, a poklon át a
mennyországig vezet, amelykor a nagy azonosságából az új egyediségek virágai nyílnak.
Az életre kelt új lélek útja a szaporodásban, forradalomban és a közös mezőkben egyesülő
részecskéknek az egyé vált mezőtől, a mennyországtól elkülönüléssel, az új önállóság és az új
egyediség megszületésével kezdődik. A korábbi életszíntér, az eggyé vált mező tagjaként élés,
tehermegosztással és védelemmel járt, amely védelem megszűnése sérülékennyé teszi az
önállósodott életcsírát. Ha a régi, rosszul működő közösségtől különvált lélek az egyediség
felé tartó fejlődési útra lép, a közös védelem megszűnése miatt, az elkülönülés megőrzéséhez,
- az önálló védelem megszervezéséhez, - társulásra van szüksége. Az egyediség felé fejlődő
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közösség a saját védelme érdekében szervezkedni kezd, és hamarosan megszervezi a
vezetőségét, a közösség lelkét és védelmét, és a nagyobb azonosságú eredeti főtömegtől
kisebb egységekben elkülönül. Az elkülönült részecskekolónia védelme a közös akarattal
(vággyal) létrehozott lélekre, a közösség vezetőségére hárul, amelynek a dolga és sorsa a külső
és a belső környezettel együttélés, az együttműködés megszervezése. A közösség a
vezetésével, a szervezéssel megbízott lélek a test egyenrangú részecskéiből fejlődik ki,
amelyet, - mint a méhkirálynőt,- a közösség akarata, egyensúly iránti vágya hozza létre.
Tehát eredetileg nem a léleknek van test ruhája, hanem a testé, tömeggé fejlődő részecske
közösségnek van igénye egyensúlyt tartó, igazgató, szervező lélekre. Azonban a folyamat
inverz része is működőképes, azaz a példaértékű nagy lélek képes maga köré részecskéket
gyűjteni, a lelket védő anyagi, testi védőruhát ölteni. Az életcsírának, az életre kelt elkülönült
lélekközösség megértett védelmi igénye miatt társulásra, lélektársakra, belőlük felépülő anyagi
védőruhára van szüksége. Az anyagi test, a nagyobb tömeg azonban elkülöníti és elszigeteli a
lelket a környezeti változástól, a nagy azonosságú, de lassabban fejlődő közegtől, és tompítja
az ott folyó dolgok észlelését, az alacsonyabb energiaszinten folyó változások hatását.
Lehetséges, hogy az élő lélekanyag társulása annak köszönhető, hogy a társulással a kettő
vagy több lélek sikeres együttműködése együtt több, nagyobb rendezettséget képes létrehozni,
mint külön-külön. A csillagközi térben az eggyé vált mező tagjai neutrálisak, közömbösek,
valamennyinek egyformán szüksége van egymásra, de ez egyedenként nem túldifferenciált,
hanem egyenlő és nem túl nagy érzelmi igény. Az ilyen nagyobb szimmetriában lévő
közösségben egymás felé nem alakul ki erős hiány és ezért nagyobb, megkülönböztetett
érzelmi igény sem. Az egészt, a Mindenható Istent, a közösség egyedi részecskékből
szerveződő lelkét valamennyi lélek együtt képviseli, együtt eredményezi.
19. szakasz:

Az élet forrása, a nagy azonosságú részecskékből szerveződött Isteni mező!
A spontán ősközösség még egyenrangú társulásként működött, amelyben az egymást támogató
lelkek közös védelme óvta, a kezdetben még csak információs energiát fogyasztó életcsírák
közösségét. A folyamatban változó élet evolúciója, a társult, de a gyengébb ellenálló
képességű szövetségesek felbontásával, feláldozásával az ősközösségből kifejlesztette a
hatékonyabban kihasználható védelmet, az élet együttműködése helyett az uralást és a
fogyasztást. Az evolúció felismerte, hogy a mezőkben felbontott gyenge élet maradványa,
kaotizálható, és ilyenkor fejet vesztve menekül a számára veszélyes helytől, ezért a kiáramló
részecskék utolsó lendületét felhasználta az elkülönülés, az egyediség védelmére. Ezzel
kialakult a fogyasztó részecsketársadalom őse és alapja, amelyről akkor még nem lehetett
tudni, hogy hova vezet. Az egyé vált közegtől, a ,,jó,, angyaloktól való elkülönülés, a másság
felé haladó egyediség válás azonban csak a ,,rossz, megerősödése, az egyedi fogyasztói
piramis kifejlődése felé haladhatott. Az egyik útról, a jó úttól eltérés, csak egy másik út, a
rossz út felé vezethet. Az együttműködő részecskékkel magukat sikeresen körbevevő, a
változás durva hatásait ezzel kivédeni képes életcsíráknak meg kellett szervezniük a közvetlen
környezetük elrendeződését, változását ahhoz, hogy az egyediségükben megjelenő másságot
fenntarthassák, fejleszthessék. A kialakult védelem igénye megalapozta a szervező
tevékenységet, az élet fenntartása által igényelt munkát. Az életre kelt életcsíra, az anyagi
testet építő lélek éppen az elkülönülés megtartó képességével vált egyedivé, mássá. A nagy
közösségből kivált, lemorzsolódott lelkek észlelték a teljesség hiányát, és észlelhették, hogy
egyedenként nagyon sérülékenyek, kicsi a tudásuk és az energiájuk. A csillagközi térben a
nem forgó, nem töltött, neutrális lelkeket nem fogta össze közvetlen és erős kapcsoló erő, bár
valamennyien azonos, az Isteni közösséghez tartoztak. A nagy közösségtől leszakadást kiváltó
impulzus valószínűen forgást, töltöttséget és áramlást vált ki, kinetikai és spinenergiát
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kölcsönöz a leváló csoportnak. Feltételezhető, hogy a csillagközi térben, időben-lassabban
változó nagy azonosságú élő anyag nagyobb része folyadék és szilárd állapotban van, amely
meghatározza a pályák és az időfolyók lehetőségét. Az életfejlődést biztosító időfolyók, csak
meghatározott, átjárhatóvá tett áramlási pályákon, időmederben folyhatnak, miként az erek
potenciálgáttal körbezárt csatornáiban. Elég, ha csak egy árnyalatnyival nagyobb az időspirál
csatornafainak, a potenciálgátak ellenállása, és normális nyomású környezetben ez
meghatározza az idő folyásának a lehetőségét. Ha helyi túlnyomás, az áramlási csatorna
elzáródása alakul ki, szinte azonnal elterelődik a folyás, megváltozik az idő, az áramlás iránya.
Az életszimmetria, a fejlődési szimmetria a normál fejlődési csatornában, időben és
kiszámítható folyamatban változó életet eredményez. Ha az élet fejlődése e csatornákból
eltérül, miként a hajszálerek megpattanásaikor, trombózis és életzavar alakulhat ki.
A forgás és az áramlás megváltozása a forgási és az áramlási, a tömeg megbontódása a
tömegszimmetria megbontását eredményezte. Az időben és folyamatban, természetes
ritmusban változó sorsot, felváltotta az idő ritmusára alapuló időszimmetria hiánya, amely
kiegészítette, de felgyorsította a teljesség változását, és a csillagközi térbeli lassabban változók
eseményekre vágyását. Az életünk, miként a Földet alkotó nagyobb tömegű sejtszerű
részecskeközösség élete, egy sokkal nagyobb energiaszintű szerveződés belsejében folyik.
A kevésbé változó csillagtéri érközi terekből pótlódnak a szervezetben elhalt, lekötött, vegyi
kapcsolatba lépett, és a továbbiakban, a nagyobb szerveződésekben együtt fejlődő részecskék.
A többtengely-körüliforgással többszörösen töltötté és ezzel megszédülővé váló részecskék
szimmetriája csökken, az időben túl nagy változásban a kisebb energiaszintű információs
részecskék sokszor eltérülnek, nem találják meg a helyüket a teljesebb szimmetriához. Az élet
változása nem engedi a helyére kerülni a dolgokat, nem engedi a részecskéket leülepedni,
teljesebbé, szimmetrikusabbá tenni. Az időben változó életben, a kisebb energiaszintű
részecskék egy része mindig eltérül, máshol kötődik le, mint ahol éppen nagyobb hiány van rá,
mint ahová eredetileg tartozott. A térbeli keveredés, az időbeli többszörös keveredés
rendezetlenséget eredményez, amely életként ismert rendezettség növelő mechanizmusában
igyekszik megjavítani a romló entrópiát. Az egymáshoz tartozó dolgokat az élet igyekszik
rendezni, de egyidejűleg máshol nagyobb rendezetlenséget, töltöttséget és időzavart kelt.
Feltételezhetjük, hogy minden energiaszinten, az azonos irányba egy cél felé együtt haladó
lélekközösségnek önálló közösségi tudata, a helyzetet felismerő, értékelő, a problémákat
(bontó jellegű impulzusok, kaotikus változás) észlelő, megoldó egyediségei, ezekből
közösséget irányító lélek, vezetősége alakult ki. Spontán igény is támadhatott a korábbi
(ősközösségi) állapotban teljesebb, most hiányzó dolgok, Pl. nyugalom, és egyéb információk
visszaszerzésére, a forgás, áramlás miatt a csökkent tudati szimmetria, a teljesség
visszanyerésére. Ez az igény megalapozta az egyediséget eredményező tulajdonsághiányok, és
a közösségi szimmetriahiány kijavítását. Az áramlási szimmetriahiány, csak egy ellenáramú, a
forgási szimmetriavesztés csak egy a forgásirányában ellenirányú, de hasonló adottságú (hozzá
mérhető) részecske közösséggel, egyesüléssel javulhatott. Az áramlásba jövés és a forgás a
nyugalomnak tekinthető teljes szimmetria elvesztése. Ha a környezeti életszférákhoz
viszonyítva feszültség és nyomás van az élettérben, ez a helyzet megváltozásakor áramlást és
impulzusokat fog kiváltani, a nyomásból és a növekvő feszültségből megismerhető, előre
vetíthető a helyzet szimmetriájának a romlása. A kötődést eredményező impulzus csökkenti a
sodródást, a korábbi impulzusokban kialakult szimmetriahiányt. Ez alapozta meg a kötődést
eredményező impulzus igényét, a csökkenő szimmetriahiány a szerelem és a társulás igényét.
A részecskelelkek hamarosan észlelhették, hogy az egymást kiegészítő, szimmetriába
hozó kettő több, mint a kétszer egy, és hogy a kompenzációs képességű társulásokkal a
szimmetria hiányaik, a változási kényszereik csökkennek. A kisebb lélekszámú részecske
közösségekből szerveződött, mikrokozmoszokba társult lélekbuborékokban kialakult a
társulási vágy, a vonzalom a szimmetriahiány sikeres csökkentésére, a tulajdonságok
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kiegészülésre, a teljesség visszanyerésére. A társulásokkal azonban nem csak a
szimmetriahiány megszűntetéséhez szükséges tulajdonságú, tudású, lendületű, perdületű
részecskelelkek, a szükséges hiányok egyesültek. Rendszerint olyan nagyobb azonosságú,
(azonos töltöttségi, lendületi eredőjű) a szimmetriahiányt erősítő tulajdonság többletek,
másságok is érkeztek, amelyekben nem volt hiány, ezért a társult részecske közösségekben
egyes érzelmi, szakmai, keringési pályák túltelítődtek. Miközben a szimmetria egy része a
párkapcsolattal javul, más jellegű szimmetriacsökkenés, eltérő vágyakat növelő
állapotváltozás következik be. A párkapcsolatban az aszimmetria felé fejlődő azonosságok
helyi túlkínálatot eredményeznek, bizonyos tulajdonságok, hatások többletét, amely eltérő
feszültséget gerjeszt. Túlkínálat, feszültség, energiaellátási, elosztási problémák és ezzel
alacsonyabb energiaszinten új differenciálódás alakul ki. Az azonosság túlkínálatot alakít ki,
az egyediségre, az újra, a másra, a hiányra a kereslet növekszik. A lokális anyagcsere ilyenkor
felerősödik, az azonosságot, a konkurenciát, a vetélytársat igyekszik kiszorítani, a hiányzó
szolgáltatásokat a lokális térbe, szerveződésbe becsábítani. A hiányra vonzás, csábítás fog
megjelenni, míg az azonosságra taszítás, eltávolító erő. Az új közösségeken belül a másság, az
egyediség, és ezzel a közösség szimmetriája fokozódik. A differenciálódás és az egyediség
felé fejlődés útjára, - az általunk ismert életútra, - a Taóra lépett lélekközösségnek, a nagyobb
szimmetria, a teljesség visszanyerési, kiegészülési vágya a különbségek megszűnése helyett,
azok növekedéséhez, további differenciálódáshoz vezet. Amely lélekrészecskék hallgattak
Luciferre, és leszakadtak az együtt szimmetrikusabb, nyugalmasabb, de lassabban változó
nagy eggyé vált közösségtől, azok az időben gyorsabb differenciálódás útjára léptek.
Az életfolyamatként ismert sors, a mikrokozmoszokba szerveződött, együtt változó
részecskékből, sokféle, de egymástól is eltérő energiaszintű, eltérő tulajdonságú
lélekközösség, részecske közösség kialakulását eredményezte. Az azonos irányban, az élet
vége és a felbomlás felé áramló, együtt fejlődő közösség, evolúcióként ismert, időfolyamatban
változó, módosuló létformákat, és a szimmetriahiányossá vált részecskékből társulásokat
hozott létre. Az élőrétegekben, a mezőkben a lélekszám, az eltéréssel rendelkező egyedszám
növekedése azt eredményezte, hogy a lényekbe, mikrokozmosz társulásokba szerveződött
együtt élő közösség térkitöltési aránya romlott, a tér változás sűrűsége és ezzel a visszaható
kölcsönhatás ritmusa is növekedni kezdett. A változás időbeli növekedése, felőrölte,
elporlasztotta az élő anyagot, amely nagyobb feszültségűvé, és folyadék, még nagyobb
feszültségen gáz állapotúvá vált. Az egymás mellett kevésbé elférő, egymást taszító
tulajdonságú azonosság tágítani kezdte a teret és az időt. Amíg az élettér tágulása lépést tud
tartani a lélekszám és az azonosság gyarapodásával, addig a változás egyenletes lineáris. Ha a
környezet felé már nem tud az időben sűrűsödő élettér tágulni, ha az azonosság telítettsége nő,
a feszültség és a változás ritmusa mindenképpen növekedni fog. Ha az azonosság egyediség
felé fejlődése lemarad, ha a tudat fejlődése az egyediség felé elmarad, a különbség linearitása
csökken, az életfolyásban energia hullámok alakulnak ki. Az egyediség megtartható aránya
egyenletes fejlődést eredményez, de ha a kívánatos egyediség és a másság aránya a tömeg
tudatfejlődésének a megtorpanása miatt eltolódik, a nagyobb azonosságú másolók, a
fogyasztók és az elosztók nagyon felszaporodhatnak. Az idő ilyenkor torzul, a ritmus
sűrűsödik. Ha a domináns rétegek egyediség felé fejlődése csökken, az azonosság aránya a
meghatározóbb rétegekben növekedni fog. A kelleténél jobban megerősödő azonos
tulajdonságok, az azonos szokások, az azonosabbá és ezzel egymás felé taszítóbbá váló
élőrétegek, egyedek, csoportok dominánssá válása, hegemóniák és feszültség kialakulásához
vezet. A nagy máságúvá vált, egymástól elválasztott, szétzilált közösségekben a változástól
elszigetelődve fejlődött nagyobb azonosságú egyedek, családok, csoportok, szekták, és a
nagyobb azonosságban maradó, kevésbé keveredő fajok leszármazottai sokkal összetartóbbak,
sokkal jobban megértik egymást. A negatív hatású gondolati sík felé fejlődő, a rosszként
ismert másság felé fejlődő egyedek közötti azonossága is nagyobb. Ez a negatív azonosság
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tartja össze a maffiózókat, a bűnözőket, de ez tartja össze a nagyobb azonosságú
közösségekben élő kevésbé keveredőket, a többség között kirekesztett kisebbségbe kerülőket.
Ha a környezet fejlődése elmarad, és a hegemón rétegek kialakulása miatt az életet nehezebb
egyensúlyban tartani, a nagyobb azonosságú, egymással jobban összetartók, a túl nagy másság
miatt egymással rosszabb neutrálisabb kapcsolatot tartókhoz képest megerősödnek. Az életet
fenntartó energia áramlás aránya, iránya ekkor megváltozik, és a nagyobb azonosságúakhoz, a
jobban összetartókhoz több energia áramlik. A nagyobb azonosságúak azonban az egyediség
felé fejlődésben, a nagyobb egyediséggel rendelkezőkhöz képest elmaradottabbaknak
tekinthetők, amelyek átlagos szimmetriája, szaktudása kisebb, amelyek a fejlődési elmaradás,
az elszigetelődés miatt csak kevesebb korszerű dologhoz értenek. Ezek a részecskék ezért nem
a sokféleség építéséhez, hanem az anyag és energia egymás közötti cseréjéhez és az
elosztáshoz jobban értenek. Ezek a közösségek nem a tortákat készítőkhöz, hanem a kész
tortákat szeletelőkhöz, az elosztókhoz, a fogyasztókhoz tartoznak. Ha némelyiknek, cukrásszá
válva mégis sikerül egy-két egyedi tortát létrehozni, az olyan, mint a varjú esti iskolában
megtanult éneke, a meg nem lévő apró részletek, az ízek, színek harmóniájának a hiánya nem
a többség ízlése szerint való, az rendszerint csak az ehhez szokott füleknek, az ilyen táplálékot
ismerőknek megfelelő.
20.szakasz:

Az idő és az élet iránya:
A terünk és időnk kialakulása előtt, a nagy eggyé vált közösség még magas időszimmetriával
(változatlansággal) is rendelkezett, azaz nem különült el az életfejlődés időként ismert nyila,
életfolyamatra és halálra. Az egyediség felé fejlődő útra és irányra lépő kisebb közösségek
fejlődésében, az eseménysorokból halmozódó folyamat alakult ki, egy kezdeti állapottól, az
ősközösségi együttműködéstől, a leválástól, egy végállapot, a kaotikus atraktor elérése felé. Az
önálló élettel az időnek, az egymásra halmozódó folyamatoknak is iránya lett. A statisztikai
eredőnek is tekinthető fejlődési irány az együtt változó közösségek kezdeti kialakulásától
annak a felbomlása, átalakulása felé halad. Ezen időszak alatt az élet rendezettsége és
energiaszintje a környezeti egyensúly által befolyásoltan, periodikusan hullámzik. Ez a
hullámzás az élet minőségét befolyásolja, az élet eredőjét a jó vagy a rossz irány felé viszi el.
Az anyag áramlását kiváltó első különbség, talán még szabad és feszültségmentes környezetet
talált, amelyben az áramlás szabadsága a valódi szabadság illúzióját kelthette. Az áramlás
azonban minden irányba megindult, és az ellenirányból érkező részecskék célja, áramlása ellen
hatott. A célba érkezők az életúton egyesülteket felbontó impulzusokba kerültek. A spontán
változó tér hőmérséklete emelkedni kezdett, és a rendezettség nélküli változás, hamar kaotikus
környezetet teremtett. Az első evolúciós szakaszok, élettér kiterjedések ezért túl rövidre
sikerültek ahhoz, hogy az élet sokszínű virágai az egyediség teljes pompájában is
kibontakozhassanak. A kezdeti szerveződés vezetője, a kezdeti lélek felismerhette a
szervezetlenség miatt túl magas számú impulzusok rontó hatását, és az impulzusban kapott,
megszerzett, (módosult) mozgási energiát, a legkevesebb konfliktust okozó, a legkésőbb
rombolást kiváltó körfolyamatokba terelte. Ezzel a munkára fogott impulzus nemcsak rontott,
hanem javítani is képessé vált a rendezettségen, és a későbbi evolúcióban a bontás mellett az
új építésére alkalmas anyag előkészítésére is alkalmassá vált. A mindenség fejlődését csak az
zavarta meg, hogy a szélsőséges helyzetbe kerülő, egyre nagyobb tűrőképességű, egyre
nagyobb energiaszintű folyamatban változó anyag egy idő után ördögi tulajdonságokat, a
kelleténél és a szükségesnél nagyobb romboló hatást váltott ki. Az ionos anyagot a tűz hiába
égeté meg, a hideg nem fagyasztá meg.
A Mindenséget fejlesztő és öröklétre szerveződő, Mindenhatóvá váló Isten, a korábbi nagy
térátalakulások előtti élet tapasztalataiból megértette, hogy hiába helyezi tétlen változásba, a
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csillagközi tér hidegébe, vagy a pokol forróságába az elromlott szimmetriájú részecskéket. E
szerveződések a befagyott feszültség felengedése, vagy a robbanás által pontszerű,
egydimenziós helyzetbe tömörített állapotból is képessé váltak újra anyagi ruhát, részecske
tábort gyűjteni, és e közösséggel nagyobb energiaszintű, a különbség növekedése felé haladó
anyagi életet folytatni. A robbanással bekövetkező heves változás kaotizmusát nem jól viselő,
a robbanási övezettől kifelé eső túlfejlődött részecskeállomány ugyan felbomlik, de mindig
marad az átalakuló téren belül olyan fuzionáló állomány, amely a változásban egyre nagyobb
energiaszintre jut, amely egyre nagyobb tűrőképességű áramlási mintává válik. A helyzet
megoldását az egyediség felé haladó szelekció véges lehetősége oldotta meg, amely lehetővé
tette az elromlott életlánc nem kellő szimmetriában változó, az együttműködést gátló
szerveződéseinek a lebontását, az élet és a változási kényszer elmúlását. A tudatossá váló
evolúció két legyet ütött egy csapásra. Megoldotta a fejlődés akadályozó szerveződések
eltávolítását, és munkát adott a rombolásra szelektálódó, a bontásra kifejlődő ördögi rétegnek.
A szelekció ezzel az élőrendszer elfogadott részévé vált, és mindenki megtalálta a hasznos
helyét az egymást követő eseményekből spirál-ciklikus körfolyamatba fejlődő életben. A
tulajdonságok eltérővé szelektálódása nem okozta az élet fejlődésének, az evolúció
megtorpanását, az egymástól eltérő egyediségre, az újdonság másságára a végtelenül
ismétlődő életben egyre nagyobb igény támadt. Az élőrendszer zavarát csak azok a folyamatok
zavarták meg, amelyekkor a szükséges fejlődés valamiért elmaradt, amikor a fogyasztók, a
bontók munka nélkül maradtak, és a tettre és gyors változásra vágyó ördögi réteg az
alkalmatlanná váló elöregedett élet helyett, a friss és energiában dús életet kezdte bontani.
Ha a bontók anyaga, munkája elfogy és a termelők, az építők nem tudnak olyan ütemben
tortákat építeni, amely ütemben az élet elöregszik, a telhetetlen de a munkáját már komolyan
vevő bontó réteg, az új életek, a még el sem készült torták bontásába kezd. Ha az élettér
kiterjedését, a tudat fejlődését, az információ tömegbe épülését meggátolja a környezet
ellenállása, ha az élettér azonosságokkal telítődik, a változás az időben sűrűsödik. Ezen
időszakokban a változás forgalma és a bontók forgalma nagyobbá válik.
Ha a térben lévő részecskék mennyisége és/vagy tömege, eltérése adott, akkor a nagyobb
sűrűségű mezőkbe tömörülő részecskék számának a növekedése a környezetben lévő még
szabad energiájú részecskék számának a csökkenését eredményezheti. Tehát az angyali és az
őrdögi élettér, csak egymás rovására tud kiterjedni, átalakulni. Ha túl sok lesz a bontó, a
gazdag, akkor csökken az eltartók, a begyűjtő és termelő részecskék száma, ezzel
felértékelődnek, keresetté válnak az angyalok. Ha a nagy, energiában dús mezők felbomlanak,
és a részecskéik szabaddá válnak, akkor sok lesz az egyenrangú termelő, de csökken a
különbség, és a bontók hiánya miatt a változás sűrűsége és a kaotizmus is növekszik. Az
ideális állapot tehát a megfelelő aránynál, a két réteg együttfejlődési szimmetriája esetén
alakul ki. Ha elégtelen a keveredés, nem alakul ki elég újdonság, nem épül elég szeletelhető
torta, nem alakul ki elég fogyasztható, felbontható élet. Ilyenkor nő az azonosságnak a
mássághoz viszonyított aránya, az idő visszafelé megy, és az azonosság energiaszintje nem
csökken, hanem a tér egy részében ismét növekszik. Ha sok a bontó, hajszolttá és romlottá
válik az élet, felbomlanak a már kialakult szerveződések, az életlánc feltöredezik, és hiányossá
válik. Ha a szerveződések nem bírják a versenyt, és ezért szétesnek, felbomlanak, a tömegből
kiemelkedő kiváló egyediségek magukra maradnak, a kisegítő és feldolgozó lánc szétesik. A
jókat és a rosszakat is elsodorja az élet, munkahelyek szűnnek meg, máshol és másra
alkalmazzák őket, és ha túlságosan összekeverednek a tevékenységek, az élet tovább
silányodik. Ha az élet túlságosan összekeveredik, és a bontáshoz értők építenek, ha az építésre
hivatottak bontanak, az élet minősége, a produktum minősége romlik, az élet hatásfoka
lenullázódik, mínuszba fordul. Az élet ilyenkor egyre rövidebb távra építkezik, a termék
silányodik, az életfejlődés eredője, a bonyolultság nem növekszik, hanem csökken. Az ilyen
időszakokban több bomlik, - mint épül, a lélek és az anyag többsége vissza és nem előre
fejlődik.
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21. szakasz:

Az ionos anyagszerveződés fejlődése:

A részecske közösségek evolúciós fejlődése,
az élet körpályákra terelődése és a tulajdonságok kialakulása:
Az Aspektus könyvek leírása alatt Moetriusban tudatosult, hogy, hogy az ősrobbanás nem
egyszerre mindent a semmiből teremtő valami, hanem egy térhez és időhöz, a
részecskeállomány mennyiségéhez, anyagjához és energiájához, a vitalitásképességéhez
köthető megújulási esemény, a halál és az élet nagy energiaszintű periódusváltása. Bár a
folyamat az ősrobbanási elképzelésekhez hasonlóan zajlott le, de ez olyan analóg, változással
teli környezetben történt, amelyben ezt megelőzően is volt anyag és élet. A robbanótérben
kialakuló életcsíra, az áramlási minta nem teljesen pontszerű állapotú, hanem már kezdetben is
három térdimenzióval és időfolyamattal is rendelkező fejlemény, körfolyamati következmény.
E tér, az átalakulása előtt túlfejlődött és korszerűtlen szerkezetű élettel telített, sőt a robbanás
előtt általában túltelített, túlfeszített állapotú, amelyben nagy volt az aszimmetria, az
egyenlőtlenség. A nyomás nagy, az idő gyors és az életnek az a legfőbb törvénye, az
időfolyóban, a fennmaradásért folytatott harcban elfáradó, elöregedő, korszerűtlenné váló
szerveződéseket, az együttműködés képtelenné váló életet egy nagyobb energiaszintű
szerveződés gyomra, mindent felbontó pokla felé sodorja. A térszerveződések megújulása egy
lokális, de a környezeténél sokkal nagyobb szimmetriával rendelkező térrészből, valamely
nagy egyensúlyú, fejlett tudatú szerveződés gondolatából indul ki. A gondolat sikeres
szimmetriája, a tudat kitágulása az életfejlődés szimmetriájának a növekedési lehetőségét
tartalmazza. A környezettel egyensúlyba jutott kisfeszültségű individuum, egy kisebb
feszültségű, és ezzel nagyobb térre és időre kiterjedő korszerűbb szerveződési minta alapja és
elindítója lehet. A fejlődés útja nem sima, sok ellenkezője, a jelen haszonélvezői zeg-zúgos
utakra kényszeríthetik, de Moetrius felvállalja az úttörő szerepét, a magasabb fejlődési
szimmetria felvázolási lehetőségét.
A mi terünk és időnk keletkezése, (miként a fogantatásunk is) tehát valóban egy ősrobbanásszerű folyamatban történt, de a fogamzáshoz hasonlóan, analóg élő részecskeanyaggal telített
változó környezetben. E fogantatást, a részecskéink sikeres elszaporodása, a másság felé
fejlődése, demográfiai robbanás, az átalakuló élettér gyors kiterjedése követte, amely az előző
ciklusban, a nagyobb energiaszintű elődben, az ősökben, az Isteni anyalényben egyé vált,
egymást gerjesztő genetikai keveréket alkotó részecske közösségben kezdődött. A bármilyen
energiaszintű lények részecskéinek a közös élettérben, közös szerveződésben egyesülése, a
fejlettség összehasonlítási lehetőségeként ismert rekombinációt eredményezi. A rekombináció
lehetővé teszi, hogy a kiváló egyediségű, fejlettebb, a részecskéinek sikeresebb életteret
biztosító szerveződések, az életpályán áramló hasonló, konkurens szerveződés, konkurencia
hiányában tovább szaporodhassanak, és tovább növeljék az egyediségük. A kevésbé
versenyképes, sikertelen irányba, túltelített pályákra, szakmák felé terelődő, fejlődő, nagyobb
azonosságúvá és ezért nélkülözhetővé váló szerveződések ebben a harcban elhalnak és
lebomlanak. A korábbi szerveződési rendszer átalakítása, a közösségbe szerveződött
részecskék életminőségének az elromlása, a motiváltság és a fejlődés hiánya, a céltalanná váló
élet miatt történt. A korábbi két rendszerben kiemelkedő fejlettség sikeres ötvöződése, a
sikeresen egyesített egyediség egymást generáló hatása olyan ugrásszerű fejlődést,
makroevolúciót válthat ki, amely a lokális új tér gazdasági felvirágzást, és ezzel az
életminőség fejlettségét, az élettér eltartó képességét rövid idő alatt nagyon felemelte. Ez
váltja ki a demográfiai robbanást, az élettér időbeni és térbeli kiterjedését, a kezdeti életcsíra
információs energiaszintű programjával anyagi részecskék nagy tömeggé növekedését. Az
ilyen időszak az élet aranykora, amelykor minden kölcsönhatás sikeresen együttműködő
produktummá halmozódik, és az élet gyorsan fejlődik.
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A (demográfiai) robbanás ilyenkor átalakítja a korábbi teret és időt, megváltoztatta a közös
mezőbe szerveződött élő anyagot, és ezzel lehetővé tette a fejlődőképes részecske közösség, vagy/és a korábbi szerveződés - főnix madárként megújulását. Így kezdődik az élet, és
hasonlóan kezdődik a jelen fejlettség ősi állapota, az ionos élet aranykora.
A már bemutatott 1. ábra szemlélteti, hogy a robbanás helyéről elszálló ionos anyag
lendületre, irányra, célra és áramlásra tett szert. (Hasonló lehetőségek alakulnak ki a
forradalmakkor). Ez fejlődési lehetőséget indított el, az azonos irányban haladók, az egymás
irányát metsző, azonos célterület felé haladó részecskék, sziklák, egyesülési és szerveződési
lehetőségét, a közös tudatú új lény, szerveződés fejlődését. Ha a végtelen térben együtt élő,
utazó közösségek szervezetlen részecskéi a pályájukat azonos (egybeeső) térben és időben
keresztező más részecskékkel összeütközésbe kerültek, impulzusok alakultak ki, amelyben az
ütközők genetikai anyagot, részecskéket cseréltek. A túl nagy azonosságú, túldifferenciálódott
részecskék, ezekben az impulzusokban felbomlottak, elporlódtak, mások azonban sikeresebb
vegyületekké keveredtek egymással, az eltérés és az egyediség irányába fejlődtek. A sikeres
egyediségre, konkurens nélküli áramlási pályákra találókra a kereslet növekedett, az ilyen
szerveződések egyedi meggazdagodtak, és más részecskékkel fuzionálva nagyobb sűrűségre,
nagyobb energiaszintre kerültek. Az impulzus eseményekkor a felgyorsuló időt, a felgyorsuló
események felbontó hatását követni nem tudók oksági megértése elmaradt a szükségestől,
időzavarba és túl sok ellentétbe kerültek, ezért hamar kaotizálódtak.
Ha az űrben áramló, szervetlen anyagú sziklákba épült részecskék a gyenge gravitáció, vagy a
változó közösség társulási igénye miatt egymás mellé sodródtak, közel azonos irányuk esetén
kölcsönös térárnyékoló védelmet nyújtva, együtt maradva, egymás körül keringve áramoltak
tovább. A korábbi két forgó mező, test vagy poros közegben haladó részecsketömeg akkor
tudott tartósan egymás közelében maradni, ha az irányuk a térben közel egybe esett, de az
ellenkező irányú forgásuk ellenkező neművé tette őket. Az ellentétes forgás az összeérő
határfelületen azonos irányú részecskeáramlást, ezzel kevesebb súrlódást, kevesebb taszítást,
vonzalmat váltott ki, az ellentét hiányának a vonzalmát, az irány és célazonosság vonzalmát.
Ma ez köti össze az anyagot, az életet, a férfit és a nőt. A forgás töltöttségi állapotba kerülést
jelent, az ellentétes forgás irányultságú töltöttség pedig csökkenti a forgási szimmetriahiányt,
ezzel viszont növeli az egyesült azonos irányú lendületet, azonos célirányt ad és lehetővé teszi
a nagyobb szimmetriájúvá váló részecskeanyag keveredését és térbeli áthelyeződését. E

nő

A semleges környezet megosztódik,
az áramlást segítő hasonló áramlásra
kényszerül.
utód

férfi
Határfelület,
potenciálgát

Az utódban dinasztiát
alapító genetikai ősök
szerveződési teret és
rendszert váltó
részecskéit, a környezet
változása határrétegeken
belül körfolyamatra,
egyénbe, individuumba
kényszeríti. .

8. ábra:

Az összeérő felületen lényegében legördülés, lamináris irányú áramlás alakul ki, (lásd az
Aspektus 3-4 és 6-7 könyveket), amely miatt a korábbi forgást fékező térellenállás eredője, a
gördülő súrlódás és az azonos irányú áramlásra kényszerített tér áramlásba hozása miatt
csökken. Ráadásul, a kiáramló előőrsök által megosztott, és forgásba és azonos irányú
áramlásra hozott (kényszerített) környezeti tér ellenállása gyengül, az áramlást kevésbé
fékezővé válik. Az ellentétes töltésű részecskemezők forgását fékező eredő közegellenállás
ezzel csökkent, amely a szerelemben egyesült szerveződés felpörgését, az eláramlást addig
gátló határfelületeken áthatolást tett lehetővé, és az élettér jobb hatásfokúvá válása miatt az
energia megtakarítását eredményezte. Az egyesült szerveződés hatásfoka növekedett, az élettér
fejlődése ugrásszerűen megnőtt és a térben a kialakult új variáció kiterjedt. A szerelembe esett,
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nagyobb forgásba jött részecskepár, a forgással körkörös, ekvipotenciális elrendeződése az
élettér védettségét megnövelhette, az elődökben még ellentétes forgási rendszer együttes
forgási eredője növekedett, a rendszer forgás miatti szimmetriahiánya csökkent. A korábban az
egyesülésben résztvevőket egymástól elválasztó lokalizált határok lebomlottak, a
részecskepályák DNS-ben egymásba fonódtak, a fejlett szerveződések szolgáltatásai már a
kovalens kötésű új (a másik) részecskefelekre, az egyesült új térre is kiterjedhettek. Az
egyediség felé ható változásban sikeresebben szaporodó, az egyediség felfutó kereslete miatt a
gyorsabban nagyobb energiaszintre jutó, gyorsabban fejlődő alszerveződések több utódot,
sikeresebben ötvözött, vegyített egyedi produktumot tudtak létrehozni, amelyekből az egyesült
élettérben vegyes, genetikailag kevertebb szerveződéseket eredményező házasságok alakultak.
A két egymás mellé került, egymásba szeretett, közös mezőben egyesült részecskemező, a
leszármazó alszerveződéseiken keresztül vegyileg, és genetikailag is visszabonthatatlanul
összekeveredett, a mezőpár tartós és gravitációs, azonossági vonzalommal is összekötődött.
Az eltérő forgási irány, az eltérő forgási sebesség, (az eltérő töltöttség), az eredendő különbség
a kapcsolatban csökkent, a felek kölcsönösen fékezik egymást, de az eltérő neműek
részecskéinek a különbsége teljesen sohasem szűnik meg, az-az utódokban is megmarad.
Az ionos szerveződések űrbeli kapcsolatában, a közös harmóniába kerülés időszaka alatt a túl
kiálló, az egymáson elmozdulást nehezítő akadályozó részek, a nagyobb különbségek
lemorzsolódtak. A morzsalék részecskék nagyobb tömegű durvább részei, és idővel a
változékonyabb, könnyebben megszökő, kisebb tehetetlenségű részecskéi is leülepedtek az
érintkező felületre a két elődöt közös, egyesült mezőbe, időben változó, de a folyamatban
elmeszesedő, elmerevedő, elöregedő szerkezetté cementálva. Az egymáson súrlódó
anyagmezők közé kerülő, finomabbra őrlődött részecskepor részben a mező körül keringhet,
és lassan leülepedhet, de egy részét elfújhatja a kozmoszi intersztelláris szél. A sokszor
alaktalan, krumpliszerű sziklatársulások szimmetriája, védelme, a helyzeti és mozgási
energiája a tömeggel növekedni kezdett, de a legközelebbi nem azonos irányú, de hozzá
mérhető tömegű, nagyobb és letérő áramlási célú részecskével találkozásokkor, a bontó irányú
impulzusokkor e korai szerveződések még könnyen felbomlottak. Az ilyen közösségek túl
rövid ideig (szerveződtek) maradtak együtt, nem keveredtek el eléggé ahhoz, hogy belőlük
tartós, de összetettebb és színesebb életformák alakuljanak ki.

22. szakasz:
Az ionos életszerveződés bizonyítása:
A csillagközi hideg térben sok aszteroida kering, amelyek természetes állapotát hideg, lehűlt,
élettelen ionos sziklamezőként képzelnénk. A naprendszerben keringő milliárdnyi, a Napot
periodikusan megközelítő hasonló objektum közül jó néhány pályasúroló objektum,
miközben megkerüli a Napot, eközben megközelíti a Földet is. Az egyik ilyen kisváros méretű
szikla, a Toutatis (Thutatis) 2004 szeptemberben rekordot döntött, és annyira közel haladt el
a Földhöz, hogy már a szakemberek is az összeütközés lehetőségéről kezdtek el tanakodni. Az
összeütközés veszélye a pályasúroló aszteroidáknál akkor növekedhet meg, ha a haladási
útvonalat keresztező, egy általunk még nem észlelhető kisebb energiaszintű objektum, a
pályasúroló közelében történő elhaladásakor, (akár belső feszültség átalakulás miatt)
megváltoztatja a kiszámított elkerülő pályát, és a pályamódosulás miatt a becsapódás
megtörténhet. Ez miatt soha nem lehet 100%-os biztonsággal azt állítani az idő és
térdimenzióban közel eső pályasúrolókról, hogy azok teljes biztonsággal elkerülik a
találkozást. A jól számított pályák is megváltozhatnak a közeli bolygók, vagy az általunk nem
észlelhető, és ezért nem követhető, számításba sem vehető méretű, kisebb tömegű aszteroidák
árapályerők, vagy az ionos mezők ki nem számítható érzelmeinek a belső változása miatt. A
megfigyelések és a számítások csak az ismert pályájú, hatású objektumok vonatkozásában is
csak becsülhetők. A figyelembe nem vett, nem ismert kisebb egységek határétékeinek az
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állapota lehet olyan felső határon álló, amely egy egészen kis módosítás hatására átlendül
valamelyik holtponton, közeghatáron, és az objektumok láncreakciót kiváltva más pályára
terelődnek. Ez vonatkozik a könyvben későbben idézett 2014-es és a 2029-es pályasúrolói
találkozásokra is. Szerencsére a kozmoszban határozott szabályok gátolják a pályákról való
letérés lehetőségét, és csak a rendkívüli események látszólagos szabálytalansága (véletlene)
okoz halmozódó többszörös pályaváltást. A környezetben szerencsére rend van, a nagyobb
energiaszintű élet konzervatív, csak megfontoltan fejlődik, de a szerencsénkre válogatós Gaia
régóta új társra vár.
Az alábbi anyagot az Internetről, a pályasúroló aszteroidákból másoltuk, amelyen bő irodalom
található a Toutatis aszteroida pályájáról, adatairól:
...a híresztelések mindazonáltal egy valós eseményen alapulnak. 2004. szeptember 29-én egy kisebb

város méretű aszteroida eddigi legkisebb távolságú Föld melletti elhaladásának lehetünk akár
szemtanúi is. A Toutatis aszteroida sokkal inkább különös, mintsem veszélyes objektum. A tudósok már
jól ismerik, a korábbi elhaladások alkalmával többször is radar letapogatást végeztek rajta, hogy
furcsa alakját és mozgását számítógéppel modellezhessék. A Toutatis körülbelül 4,6 kilométer hosszú
és 2,4 kilométer széles, és valahogy úgy néz ki, mint egy esetlenül dülöngélő súlyzó. Szokatlan forgása
a felszínén lehetetlenné teszi a normális napszakok kialakulását. A tudósok nem tudják megmagyarázni
sem a formáját, sem a forgását, ezért már nagyon várják a szeptemberi közeli elhaladást, hogy többet
tudjanak meg az objektumról, amit akkor akár az amatőr égboltot kémlelők is felfedezhetnek a
horizonton. A Toutanis pályája nagyobb pontossággal határozható, meg mint bármelyik a Föld
pályáját keresztező más nagy aszteroidáé. A Toutatis négyéves Nap körüli utazási tartománya a Föld
útvonalától egészen a Mars és a Jupiter között húzódó fő aszteroida övig terjed.

9. ábra
Az aszteroida furcsa krumpli alakú,
szabálytalanul összenőtt rögnek tekinthető, amely
több tengely körüli imbolygó mozgást végez.
Az aszteroida remek példát és bizonyítékot
szolgáltat az ionos élet csillagközi térbeni
jelenlétére és az élet köztes lépcsőjére.

Az aszteroida alábbi infravörös képén jól megfigyelhető, hogy a szikla nem egy egynemű
mező, hanem két különálló mezőből egybe szerveződött sziklapárt képez. Lehetséges, hogy
azonos csillagrobbanásból származnak, még nagy az azonosságuk és már a közös tömegbe
épülés miatt nem különbözik a forgási irányuk. Valószínűen közel azonos volt az irányuk, a
haladási sebességük és egymáshoz mérhető a tömegük is. Az évmilliókkal korábban
egymáshoz sodródott két, valószínűen ellentétes forgási eredőjű, és ezzel ellentétes nemű
mezőket (részecskékből változatlan tömegbe szerveződött sziklákat) a közöttük lecsökkenő
impulzusszám, (a gravitációs Casimir erő), a nyomás és az ellentét hiánya összekovácsolta. Az
egymást lassan megközelítő, de nem teljesen azonos forgási eredőjű sziklák, az
összeérésükkor súrlódtak egymáson, részben lemorzsolták a jelentős egyenlőtlenségeiket. Az
eredetileg nem azonos forgásban kiegyenlítették egymást, azonos ritmusra, azonos
forgáseredőre, közös tömegrendszerre jutottak. Az Isten malmában lemorzsolódott de már
lendülethiányos, elhalt por a gravitációs lendületkülönbség miatt leülepedett a mezőkre,
amelynek a mezők közé bejutott része a két mező súrlódása közben még apróbb porrá, még
kisebb részecskékké őrlődött. A külön forgás megszűnése, a mezők összetapadás után, a finom
por az illeszkedési hézagokat kitöltötte, és a két mezőt közös rendszerré cementálta. A
látszólagos egységen belül azonban a még nem teljesen összekeveredett, nagyobb azonosságú
tömegben elszigetelődve változó részecskék megtartották a korábbi eltérő impulzus
momentumukat, (nemüket) és az eltérő forgás megszűnése a belső feszültség növekedéséhez
vezetett. A belső áramlásban, az eltérő irányú Quintesszencia részecskeáramlás eltérése
megmaradt, a párosban a nő megmaradt nőnek, a fiú szikla férfinak.

59

10. ábra

A Toutatis aszteroida infravörös képe
A szikla párban láthatóan két
melegközpont található, amely bár már
együtt forog, de a mindkét forgási eredő
érvényesülése következtében imbolyog,
szabálytalan több tengely körüli forgást
végez. Megfigyelhető, hogy az eltérő nemű
sziklarészek belül melegebbek, valami
folyamatosan gerjeszti őket. A gerjesztés
jellemzően két forrásból eredhet.

Az egyik, a környezet változása, amely abból ered, hogy a páros folyamatosan
változtatja a térben a helyét, és ezzel a térbeli helyzetét más sokkal nagyobb környékbeli
rendszerekhez és ezek nagyobb változássűrűségű határfelületeihez képest. E rendszerek
határfelületeinek a kereszteződésekor, a gerjesztés nő, a mezőkben a feszültség emelkedik. Ha
valamely irányú belső impulzus momentum, forgási, feszültségi eredő megerősödik,
aszteroidarengés alakulhat ki. A környezet periodikus, de alkalmanként más irányú
gerjesztésekor más és más irányú áramkörök, feszültségek, belső áramlások erősödnek fel. A
saját és a más, akár igen távoli mezőkben lemorzsolódott, de az aszteroidák pórusain még
átjutó finom mikropor belső keringést alakíthat ki, ezzel belső és külső áramköröket létrehozva
kölcsönösen gerjeszthetik egymást. Az aszteroidapáros nem élettelen rendszer, hanem egy
leendő nagyobb ionos élőmező kezdeti magja, amely a sikeresen összegyűjtött
részecskékből egyszer sokkal nagyobb energiaszintű ionos keringési rendszerű élőmezővé
szerveződhet.
E mezőben már öntudati állapotba került apró, de még nagy azonosságú részecskelények
keringnek, még valamennyien közel egyenrangúak, ősközösségben, kis feszültségű és csak
lassan változó mennyországban élnek. Ha a térben utazó nagyobb idegenek nem keresztezik a
kialakult pályát, más kisebb és hasonló tömegű, hozzámérhető ionos szerveződésekkel is
társulhat, növelheti az együttváltozó tömeget. Ha e lény egy nagyon nagy és időben gyorsan
változó rendszerhez közel kerül, a változás felgyorsul, a közeg elfolyósodhat, elgázosodhat,
vagy a szilárd anyag közvetlenül szublimálhat. A mező már lemorzsolódott, kisebb
tehetetlenségű részecskéi ilyenkor megszökhetnek, a változatosabb, fejlettebb és nagyobb
mezőbe költözhetnek. Ha a pályasúroló mező biodiverzitása, szimmetriája gyenge, ha a mező
nem egészséges, lehet, hogy nem tudja elkerülni a találkozást, és nemcsak a kisebb
energiaszintű részecskéi, hanem a szerveződés egésze a nagyobb rendszer felbontható
eleségévé válhat. Az ionos mező ekkor felbomlik, elgázosodik, és a részecskéi a nagyobb
rendszer részecskéibe keverednek, átnevelődnek, ellenségből csatlóssá válnak. Az
elgázosodott, elhalt ionos mező megszűnik, felbomlik, de a kisebb energiaszintű sikeres
egyediségű részecskéi túlélhetik a differenciálódást, a rekombinációt, és új egyedi
vegyületekbe szerveződve új életvariációkba alakulhatnak. Az utódokban tovább él a mező, de
mint eredeti és egyedi összetételű individuum, abban a variációban a környezet időközbeni
változása miatt megismételhetetlen. A megélt élet folytatódik, de egészében soha többet nem
ismétlődik meg. Az ismétlődések csak látszólagosak, csak analógok, csak a felbontás kérdése,
hogy a különbséget, az eltérést észlelhessük. A biztonság és a nagyobb szimmetria igénye
állandó vágyat keltett a nagyobb szimmetriában lévő nagyobb és változatosabb tömeghez
tartozásra, amely a másság utáni vágy és a kölcsönös tömegárnyékolás Casimir hatásának a
megerősödésével a fizikai törvényeknek is eleget tevő gravitációs vonzódást alakított ki. A
csillagközi térben kisebb energiaszintű, gyengébb ellenállású közeget feltételezhetünk, amely
a gyenge kinetikai lendületű, a sokkal kisebb tömegű részecske társulásoknak is lehetővé teszi
a tartós áramlást. Ebből izotróp tér és kiegyenlített tartós áramlások alakulhatnak ki,
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amelyeknek az irányfaktorai azonos energiaszintű tömegek esetén semlegesíthették egymást.
A nagyobb szimmetriával rendelkező csillagközi térrészekben, a nagyobb energiaszintű
szerveződések között nem alakulhatott ki stabil, csak átlagos egyenlőség, az ilyen térrészeket
általában kis energiaszintű, az ellenállásra már képtelen, felbomlott, elhalt élet kis
energiaszintű maradványai töltötték fel. A térrész izotrópiája a kisebb energiaszintű, anyagi
kölcsönhatásra már nem képes, információs eleségen élő részecskelények neutrálisabb
egyenlőségében valósul meg. Másképpen alakul azonban a lokális izotrópia a nagyobb
változási szimmetriába került téregyenlőségi pontokon, a librációs pontok, térrészek nagyobb
labilitású egyensúlyában. Ha két (bármilyen energiaszintű) részecske szerveződés között,
időben változó téregyensúly, erőegyensúly, hatásszimmetria alakul ki, közöttük időben stabil
kettős határréteggel zárt szimmetriasík, ekliptikai, vagy idősík és keresztirányú lamináris
áramlás alakul ki. Az ilyen idősíkok középpontjában, a legnagyobb szimmetriában de
folyamatban változó librációs térrészben azonban a változó hatásegyenlőséget eredményező
állapot, időben sokkal gyorsabban változó részecske szerveződések, települések kialakulását is
lehetővé tette. A térben és időben gyorsabban változó határfelületek között időben tartósabb,
de evolúciós folyamatban módosuló, meghatározható szimmetria körül változó életteret hozott
létre. Ebben az élettérben megtapadó, a tér körüli élőrétegekben keringő részecskék olyan
közös mezőkben együttváltozó tömegekké szerveződtek, amelyek a térrész tartós szimmetria
körüli állapot által biztosított evolúciójában, időben és eseményben a környezeti térnél
gyorsabban változtak. Míg a külső határrétegekben a kisebb energiaszintű részecskék lassú
változása töltötte ki a csillagok között a teret, addig az időben gyorsabban, de csak kisebb
energiaszinten változó szimmetrikusabb térrészek közelében az események sorában,
periodikus folyamatban változó térrészek alakultak ki. Ha valamely más térrész részecskéiből
szerveződött, közel azonos energiaszintű, közel azonos (konkurens) fejlettségű tömeg,
részecske közösség útja a kialakult nagyobb egyediség miatt az időben nagyobb
változássűrűségű élőtéren keresztül vezetett, számukra az időben gyorsabban változó, ezért
fejlettebb és kiszámíthatatlan részecske társulásokkal kitöltött térrészeken át
akadályoztatottabbá vált az áramlás. A túl gyorsan változó élőmezők időben aktívabb,
lendületesebb, gyorsabb probléma megoldású fejlettebb és sokfélébb részecskéi, a tömegtől, a
távolságtól, valamint belső változási sebességétől is függően elterelték, hatástalanították,
szétporlasztották és elnyelték a rajtuk át vagy a közelükben elhaladó részecskéket,
pontosabban azoknak a lendületben, forgásban, töltöttségben, összeépült bonyolultságban
magukkal hozott információs energiáját.
Ha az egymás útját, célját időben és térben (a tehetetlensége miatt) kikerülhetetlenül
keresztező részecsketömeg hite, lendülete (kinetikai energiája), és a fejlettsége közel azonos
értékűvé vált, akkor kölcsönös torlódás, állóhatár, (határfelület), közeghatár, élettérhatár, és a
mégsem teljesen azonos fejlettségű élettereket elválasztó szimmetriasík, pontosabban
szimmetriafelület jött létre. E síkhoz közeli, de többnyire ívelt (front) felületen, a felület felé
majdnem radiális (merőlegeshez közeli) irányban áramló, ott egymáson torlódó részecskék
keresztirányú lamináris áramlásba terelődtek, amely miatt az áramlást akadályozó mezőkben,
és határrétegek között a külső, teljesebb hatásegyenlőséghez képest mindig csökkent a
kinetikai lendületizotrópia. Megjelent az áramlást feltartóztató, elterelő közeghatár, a
lendületkülönbséget iránnyal rendelkező keresztirányú áramlássá, erőhatássá átalakító
Casimir effektus. A gyorsabban változó mezőkbe áramló részecskék, a mezőkhöz közeledve
egyre kevesebb ellenlendülettel találkoztak, mert a túloldalról jövő lendületű részecskék
egyensúlyt adó áramlását elnyelték, felbontották, elterelték és átalakították a közöttük lévő tér
fejlettebb részecskéi. A lendületenergia és az összeépülési energia elvétetett, és a kisebb
energiaszintre bontott szerveződések kiszorítódtak, kifelé kölcsönhatás nélkül elmenekültek a
számukra túl gyorsan változó, a fejletlen életet felbontó térrészekből.
Materialista aspektusú megközelítésben a lendületkülönbséggel és célkülönbséggel
rendelkező, a nagyobb szimmetriájú térrészek felé irányuló áramlásnak a mezőket
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ekvipotenciálisan övező határfelületeken történő elterelődése, a közeghatárok síkjával
párhuzamos, lamináris irányú keringő áramlást, ebből az áramlási spirál közepe felé sodró,
felgyorsuló tölcsér alakú örvényáramlást alakított ki. A mezőket létrehozó felmenői
határfelületekre merőleges, egymással szemben ható áramlási örvények létrehozták az
idősíkot, az ekliptikai síkokat, amelyeken a spirálkeringésben sodródó, egymás utáni
események folyamatában változó részecskék változási folyamata evolúciós életfolyamattá
fejlődött. Az ilyen a környezetnél gyorsabban és a kialakult szabályok szerint változó
mezőkben a radiális irányú véletlenszerű ütközések a körfolyamatba, időspirálba szerveződött
életfolyamatban megritkultak, a fejlődésre és szerveződésre alkalmas időszak, életszakasz
meghosszabbodott, de az örvények középpont felé sodró hatása a folyamatszakaszok végén
egymással szemben áramló elkerülhetetlen impulzusokhoz, ütközésekhez, bontó és építő
differenciálódáshoz, rekombinációhoz, elhaláshoz és nagyobb energiaszintű szerveződések
keletkezését eredményező fúzióhoz vezetett. A körpályákra, időspirálokba, ekliptikai síkokra
terelődő életút, a radiális áramlás rövid életút lehetőségéhez képest meghosszabbodott, és
ezzel az életidő, a változásra alkalmas eseményidő is növekedett. Az élet körpályákra
terelődése a részecskék időegységre jutó impulzussűrűségének a csökkenését eredményezte, a
változásban nyugalmasabb életet a rövidebb úton, a merőleges irányban de gyorsabban haladó
szerveződésekhez képest. Az életfolyamatra alkalmassá vált időszak statisztikai zavartalansága
lehetővé tette a rendszeresen ismétlődő események megértését, és ezzel oksági folyamat, a
tanulási folyamat kialakulását, a tudat fejlődését. A megismert életzavarok, a megértett
változási folyamat lehetővé tette az olyan impulzusok kikerülését, amelyek megzavarták a
változási folyamatot, amelyek megrövidíthették az életfolyamatot. Ezzel megkezdődött a
beavatkozás a sors menetébe, az evolúció természetes fejlődésébe. Az oksági folyamat
lehetővé tette a rossznak ítélt dolgok részbeni megelőzését, a lehetséges és valószínű véletlen
sors tudatos módosítását, az irányítottabb élet kialakulását.
Az életet védeni hivatott megelőző beavatkozás egyre nagyobb távolságra, egyre nagyobb
időre nyúlt elő, és egy idő után a kialakult veszélyhelyzetek elhárítása helyett a lehetséges
veszélyhelyzetek megelőző elhárítása kezdett céllá válni. Ez a folyamat az észlelés és a
cselekvés közötti idő egyre nagyobb felbontását igényli, az idő felgyorsulását, a lehetséges
részletek, történések elemzését, a lehetséges jövők mérlegelését és ezek tudatos módosítását.
A beavatkozás azonban megbontotta a kialakult és az egészséges szerveződések által
kiszámítható lineáris időegyensúlyt, a természetes folyamatok kiszámíthatóságát, és a folyton
veszélyt és elhárítandó eseményt kereső tudatot a félelem fóbiájához vezette. Míg a sorsszerű
idő lassan és egyenletesen terjedt, a befolyásolt idő változása felgyorsult, a szükséges
beavatkozási események és a természetes események mennyisége az időben összeadódott, ez
pedig az élet időzavarához vezetett. Amíg a félelem nem keltett fóbiát, és csak a jelen
természetes ritmusú eseményeire kellett figyelni, volt elég idő az eseményeket mérlegelni. A
fóbia kialakulása után a megismert és lehetséges veszélyek megelőző védelmére is figyelő
tudatnak egyre nagyobb terhelésre, időben növekvő eseményszámra kellett figyelni. A beépülő
élettapasztalásokkal fejlődő és leterhelődő tudat (korlátozott részecskeszámra és időre
kiterjedő) esemény kezelő képessége az időben megosztódott, ezzel a hatékonysága és az
eredményessége a beépült tapasztalások növekedésével, az időben szinkronban csökkent. Míg
a fiatal és tapasztalatlan korban, a nem ismert akadályok miatt a tudat a felállított célokra
tudott összpontosítani, a rendelkezésre álló részecskék lendületét az észlelt cél elérésére,
megsemmisítésére tudta fordítani, addig a veszélyeket és más rontó hatásokat is megismerő
tudat összpontosítási lehetősége csökkent, a nagy téridős felületre kiterjedő védelem
elaprózódott, idővel egyre határozatlanabbá és hatástalanabbá vált. A tapasztalás és a tudás,
a megismerés határozatlanságot eredményez, a cselekvőképesség redukcióját, az élet
lendületének és a produktum építő képességének, a cselekvő képességének az elvesztését.
Az ilyen állapot elérését öregedésként és öregségként ismerjük, a lendület és a
cselekvőképesség határozatlanná válásaként.
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23. szakasz:

A gravitáció és az érzelmi kötődés összefüggése

A gyorsabban változó térrészek körül érvényesülő közeghatárok, a határfelületek célja a
potenciál gátakon szabálytalanul átáramlók akadályoztatása. A radiális úton kifelé haladó
gazdagabb részecskéknek a feltartóztatása, a mezők belsejében magasabb impulzus sűrűséget
és lendületerőben megjelenő különbséget eredményezett. Míg a lendülettel jövő, rendezett
irányú energiát hozó gazdagodó részecskék behatolhattak a belső rétegekbe, a kifelé haladásuk
akadályozottá vált, csak az energiájuk, a vagyonuk leadása után, elszegényedetten, vagy
elhaltan, felbomlottan távozhattak el kifelé. A be és a kifelé ható lendületkülönbségének a
statisztikai eredője, a (a tömegükhöz és a térárnyékoló képességükhöz képest) elég közel lévő
részecskékre a mezők felét ható gravitációs erőkülönbséget épített.
Az élő mindenség aspektusából megközelítve a folyamatot úgy is értelmezhetjük, hogy a
fogantatási impulzusokkor egymásról ellenkező irányokba elrugaszkodó részecskéknek,
mindig megmarad az érzelmi kötődése az ellenirányú lendület tulajdonságot szerző párjukhoz,
az antirészecskéjükhöz, amellyel az első jelentős impulzusban genetikai anyagot, kisebb
energiaszintű részecskét cseréltek. Ez az ő (részecske szerveződés) kiegészítője, a szimmetria
párja, akivel a genetikai anyaguk egy része közös, amellyel mindenképpen rendszeresen
egyesülni, nagyobb szimmetriába jutni vágyik. Az Aspektus 8-ban az Élet Históriájában, a
117. számú ábrán bemutatottak szerint, a szétválásukat eredményező impulzusban
szétspriccelő, kisebb tömegűre, hatóképtelenebb energiaszintűre bomlott részecskék, az
ütközési irányra merőlegesen kialakult szimmetriasík által létrehozott szülői határfelületre, az
ekliptikára merőlegesen pulzálnak, de bármilyen távolra is kerüljenek, mindig visszavonzza
őket a közös síkra a párjuk (és a teljesség) hiánya. Az Aspektus 7 és 8. könyve bemutatja az
életcsíra keletkezését, az életmag keletkezésének folyamatát, amely a mezőkben és a
lendületszimmetriát kialakító határfelületeken egymással ütköző, impulzusba, bomlásba és
szaporodásba, differenciálódásba kerülő elöregedett, vagy cél és irányellentétbe került
részecskeszerveződések átalakulása, megújulása, megfiatalodása, újrakeveredése. A mag
közepén mindig fúzió történik, az ütközést elkerülni nem tudó, egyedi fejlettségű részecskék
korszerűsítési fúziója. A nagyobb energiasűrűségű mag körül rekombinációs bomlás történik,
az azonos fejlettségű, de ellentétes célú, irányú részecske szerveződések kiütik egymást,
alacsonyabb energiaszintre, és a múltbeli állapotra vetődnek vissza. E részecskék szétrajzanak
az impulzus helytől, éppen ellentétes tulajdonságot, áramlási irányt, lendületet szerezve, mint a
velük ütköző konkurens részecske szerveződés. Ha nem pontosan ütközve megpördülnek
egymáson, akkor azonos forgásirányt, azonos töltöttséget, nemiséget szereznek, amelyek ettől
kezdve taszítani fogják egymást. Az impulzust okozó esemény a korábbi elöregedett,
korszerűtlenné vált részecskemezők elmeszesedett, rugalmatlanná vált, cementálódott
részecskéit felbontva az azonos szerveződéshez kötött részecskék kiszabadulását és az
impulzustárs részecskéivel összekeveredését eredményezi. Az impulzus mindig részecske
cserét, az alszerveződéseknél vegyes házasságot, az élő anyag mélyebb szintű, vegyi
keveredését eredményezi. A kisebb energiaszintre, egyedi részecskékre bomlott korábbi
szerveződések forgással, nemiséggel rendelkező, szabaddá vált (pár nélküli) egyedei, töltései,
nem maradhatnak szabadon, ezért nagyon rövid idő alatt ellenkező forgási irányú,a korábbi
kapcsolatból szintén felszabadult párra találnak. A folyamatot párkeltésként ismerjük. Új
részecskepárok, új kapcsolatok, új genetikai variációk keletkeznek, amelyek szétspriccelnek a
tér minden dimenziója felé, de a kötődésük megmarad az azonos impulzusban született, velük
és őseikkel nagy azonosságú részecskepárok felé. Ezt a kötődést érzelmi, rokoni, azonossági
kapcsolatként, az első impulzusban kialakuló vágyat az ideális társ utáni, az élet végéig
megmaradó vágyként ismerjük. Ez az a vágy, érzelmi, lelki kapcsolat, amely az idővel és a
távolsággal nem gyengül, hanem erősödik. Ez az, az erő, amely nem engedi szétszóródni a
végtelen térben és időben az élő és holt anyagot. Ez az, a kötőerő, érzelmi szál, amely
összeköti a nagy azonosságú részecskéket, az egyedeket, a nagy azonosságú embereket, és a
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Mindenséget, és annál erősebbé válik, minél távolabb kerül az érzelmileg szeretet társ, a nagy
azonosságú mező. Az impulzusban szétszóródó, nagy azonosságú részecskék, szerveződések,
családok érzelmi kötődése megmarad a Világegyetem bármely sarkára sodródott olyan
részecskékhez, akikkel az azonosság magas szintű, akikkel az impulzus során, vagy az elődeik
impulzusai során azonos genetikai tulajdonságokat (információt) képviselő részecskéket
cseréltek. A részecskeszerveződések természetes vágya és törekvése, hogy az érzelmi
kötődéssel rendelkező hasonló fejlettségű részecskékkel, ismét közös tömegbe épüljenek, hogy
az eredendő tudásuk és a szimmetriájuk, az elveszett képességeik ismét kiegészülhessék.
Bármilyen messze vetődtek el az impulzus helyszínértől, a nagy azonosságú hasonló, de főleg
az ellenkező nemű, forgási irányú részecskék felé a vonzalmuk megmarad, sőt a távolsággal
erősödik. Ez az erő is képviselheti a gravitációt, az élő és az élettelen, a forgó, töltéssel
rendelkező anyag nagyobb tömeggé egyesülését kiváltó vágyát.
Ha az impulzusban egymástól elsodródó, de egymás iránt vágyat, érzelmi, gravitációs kötődést
megőrző, és a társa felé áramló részecskék közé, gyorsan változó, nagyobb változássűrűségű
határfelület, változó mező kerül, az, mint feltartóztató, elterelő akadály gátolhatja a részecskék
ismétlődő egyesülését, a közös tömeggé épülését. Ha ez az akadály, az állandóan és
kiszámíthatatlanul változó térrészek nem lennének, a részecskék rövid idő alatt Istenbe, közös,
együttváltozó tömegbe szerveződnének, és a tér megnyugodna. Az akadályok kikerülése
azonban nem mindig sikeres, a cél és a társ felé haladáskor az utat és időt keresztező
részecskékkel bontó jellegű impulzusok is történnek, amely a közös mezőbe egyesülést, a
mindenség elöregedését megakadályozza. Ha az időközben változó térben valamely nagyobb
változássűrűségű objektum, részecskemező, akadály a két egymás felé vonzódó részecske
közé kerül, és megakadályozza a két részecske egyesülését, az egymástól elválasztott
részecskék megtartják a kiegészülésre vonatkozó vonzalmukat a másikhoz, és az akadályokon
át, vagy azok megkerülésével is az egyesülés, a legnagyobb azonosságú társ felé áramlanak.
Az egymás felé áramlásuk közben az őket, a céljuk felé haladást sikeresen gátló akadályoknak,
az élő, vagy elhalt részecsketömegnek a haladás irányába ható, vagy ettől eltérő eredő irányú
lendületet adnak át. Az egymáshoz kötődést érző aktív, töltött (forgó) részecskék gyakorlatilag
munkát végeznek, és az egymás felé áramlásuk során az élet közben gyűjtött energiát,
lendületet adnak át, a nagy azonosságú részecskéit tartalmazó párjuk megközelítését
akadályozó változó anyagoknak, az akadályt állító élő részecskéknek. Ez az az erő, amely az
anyagokat bomlasztja és tömöríti, amely a nedves anyagos földet az erős napsütésben szinte
azonnal beiszapolja, besűríti. Ha a mezők körüli, a környezetnél nagyobb változássűrűségű
határfelületek, a közeghatárok (akadályok) e részecskék útjába kerülnek, azokat vagy
kikerülik, vagy elterelődnek, vagy a határfelületeken kölcsönható részecskékkel impulzusba,
alrészecske és genetikai anyagcserébe kerülnek. Az impulzusban kialakuló anyagcsere
azonban differenciálódás, amely a párkapcsolati azonosságból különbséget hoz létre, amely az
anyag és az élet körforgását a gravitációs egyesítő erő ellenében fent tartja. Mindkét logikai
megközelítés, impulzus következmény a gyenge kötőerő néven ismert gravitáció, a
tömegvonzás, az építőerőként ismert vágy kialakulását eredményezi. Ez a folyamatosan ható
gyenge erő (és a közeg ellenállása) teszi lehetővé az egyenes irányú haladások módosulását, a
körpályákra terelődést, és a pár, az igazi társ mindenáron történő megkeresését. Az egyenes
irányú egyenletes mozgás mindaddig nem változik meg, amíg nem hat rá az irányától eltérítő
különbség. Ha bármilyen kicsi tömegű részecskemező társulás, egy hozzá mérhető, kellő
azonosságú mezőt jobban megközelít, mint másokat, a tömegvonzás, a Casimir hatás és a
kiegészülés vágya a legközelebbi tömeg/távolságarányú, a számára a legnagyobb
térárnyékolást eredményező mező, határfelület felé fogja kényszeríteni. E terekben,
határrétegekben azonban nagyobb a fejlettség, és ezért kiszámíthatatlanabb a sokféle
egymástól is eltérő egyediség változás sűrűsége, tevékenysége. Ez nagyobb impulzus
kockázatot, bontódási kockázatot eredményez. Az élet célja az összeépülés, a nagyobb
szimmetria, de ha az élet elérné e célt, az egymásba sűrűsödő és magas szimmetriába kerülő
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tömeg összetapadna, leülepedne, a változatlanság mennyei paradicsomállapotába juttatná a
változásra vágyó részecskéket is. Az élet az összeépülés, a kiegészülés vágya érdekében
vállalja az impulzus kockázatot, a nem teljes azonosságú részecskékkel párkapcsolatba
épülést, és a fejlett élet fennmaradása érdekében a rekombinációt is eredményező impulzus
differenciálását. Az időfolyamatban változó élet csak akkor tud létezni, ha az egyesülő,
összeépülő anyag mennyiségével statisztikailag azonos mennyiségű közben felbontásra kerül.
Ha az élet rossz, és túl sok részecske választódik el egymástól, az Univerzum elporosodik, és
robbanásra, differenciálódásra kész állapotba kerül. Ha a térben nő az átlagos változás sűrűség,
és a környezetnél gyorsabban változó nagyobb mezők, tartósan több részecskét választanak el
egymástól, mint amennyi összeépül, akkor e részecskék magányossá és feszültté válnak, a tér
átlagos feszültsége növekedni fog. Ha egy térrész elporosodik, a feszültség olyan nagy
mértékűvé válik, hogy a legkisebb impulzus is lokális ősrobbanást válthat ki. Az egymástól
elválasztott részecskék a bontó ősimpulzus során szanaszét röpülnek, de a vágy, amelyet a
nagy azonosságú részecskéik felé éreznek, ismét közös tömegbe hozza össze őket. Az egymás
felé áramlás során, a tér kisebb részecskéit elfogyasztják, magukkal sodorják, a cél felé ható
áramlásba hozzák. A tömegük és a tudásuk közben nő. A térben, az impulzusokban
szétszóródó részecskék egymás iránti vágya folyamatos hatóerő különbséget, anizotrópiát és
ezért állandó áramlást érvényesít. Az áramló részecsketömeg a közel lévő idegen mezők
közelében ahhoz fog jobban vonzódni, amelynek nagyobb a sűrűsége és ezért a változás
sűrűsége, amelyik ezért fényesebb, amelyben nagyobb az egyediség felé fejlődés lehetősége, a
meggazdagodás lehetősége. Az ilyen mezők sikeresebben és tovább gátolják a korábbi
impulzusban elvált részecskék újbóli egyesülését. A részecskemezők fejlettségénél nagyobb
változássűrűségű mezők a fejletlenebb szereplők által nem láthatók át, azokból kiérkező,
kisebb méretű, információs energiaszintű részecskék pedig energiát, az életet és a vágyat
fenntartó bíztató információt, fényt hoznak. A társát a nagyobb változássűrűségű, fényes
mezőben kereső részecskék e részecskemezőkben eltérülnek, elterelődnek, feltartóztatódnak,
elkóborolnak és elfogyasztódnak.

24. szakasz:

A gravitáció és a párkeltés kapcsolata:

A gravitáció, (az Aspektus könyvekben kifejtett) materialistább aspektusú megközelítése, a
felbontott kis energiájú, de lendületkülönbséggel (a lendületszimmetria hiányával) rendelkező
részecskék által a gyorsabban változó térrész irányába ható nyomó jellegű, differenciált
gravitációs erő, ugyanezt a nagyobb változássűrűségű térrészek tömegközéppontjai felé ható
áramlást eredményezi. A közeli tér egy részét leárnyékoló, és ezért onnan valamely
frekvencián kevesebb lendületerővel eltávolító, nagyobb és fényesebb akadály felé,
statisztikailag nagyobb lendületkülönbség, folyamatos közelítő irányú erőként fog hatni. Ha
egy részecske egy ilyen mező körül, a mező felé ható többletű hatóerő különbsége miatt
körpályára terelődik. A folyamatosan ható gyenge kötőerő az egyenes irányú áramlásokból
keringő, majd szűkülő körpályára, szűkülő időspirálra tereli a párjukat és a szerencséjüket
kereső részecskéket. A nagyobb lélekszámú, nagyobb változássűrűségű tömeg mindig elnyeli,
eltereli a rajta átáramló részecskék egy részét, amiért körülötte megszűnik az izotróp
lehetőség, és az alacsonyabb frekvenciájú mezők részecskéire a legnagyobb változássűrűségű
hely felé ható, folyamatosan változó, szűkülő irányú spirálba rendezett, időben tartós áramlás
alakul ki. Ha a bontás és építés aránya kiegyenlített, vagy egy szimmetrikus érték körül
változó, akkor az elöregedő élet állandóan felbontásra kerülő építőanyaga folyamatos nagy
azonosságú építő elemeket tartalmaz az újabb sikeresebb variációk összeépítésére. Bármely
érték eltolódása, a hatásfok romlását fogja eredményezni. Ha sok a tégla és kevés az építő, ha
kevés a tégla, a torta és sok a bontó, az élet nem jól működik, a szimmetriátlan életszerveződés
hatásfoka nem jó.
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A csillagközi lassan változó, de kis energiaszintű részecskékkel telített térben az események
csak lassan és egyszerre változtak, az idő és a változás is szimmetriában áll.
Ha a társukat kereső részecskék radiális irányba haladva át akartak vágni a gyorsabban változó
és ezért számukra ismeretlen mezőkön, hamar elérte őket a végzet, gyorsan impulzusokba
kerültek, az életük túl röviddé vált ahhoz, hogy nagyobb tömegbe és nagyobb bonyolultságba
szerveződjenek. Az így fejlődő Mindenség hamar elporosodhatott, nem alakult ki az életre
vigyázó tudat magasabb fejlettsége. A tudatfejlődés felismerte, hogy a spontán körpályára
terelődés, később a tudatosan kialakított spirálpályára rendezettség csökkenti a kaotikus
helyzeteket, növeli az együttélési hosszt, az időszimmetria * hiányát, a mikrokozmoszokba és
szimbiózisba szerveződött részecskék életidőként ismert közös változási lehetőségeit.
Kialakultak a rendezett körpályák, áramlási és életpályák, az élet már megismert
sokféleképpen rendezett áramlási tér többszintű szerkezete, az aura. Az aura kezdetben még a
közös mezőben és körül áramló, a lemorzsolódásból, az impulzusokban kisebb energiaszintű
de nagyobb azonosságú részecskék lehetőségeit határozta meg, amelyek kiszorultak a nagyobb
energiaszintű változásokból. E vesztes részecskék áramlási rendszere, pályája többnyire az
erősebbek által be nem töltött, kényszerített kisebb energiaszintű, sokak által betölthető
nagyobb azonosságú, helyettesítő lehetőségekre terjedt ki. Egy-egy alacsonyabb energiaszintű
részecske közösség pályája, ciklikus mozgástere mindig a szerint alakulhat, hogy milyen
kevésbé gátolt, uralt lehetőségek, áramlási pályák vannak a közös rendszerben, amelyeken
nem túl nagy a változás nyomása, amelyet még képes elviselni. Ha valamelyik részecske, vagy
ezek közös érdekű szimbiota szerveződése járhatóbb új pályát, a többiekétől eltérő
tevékenységet, más összefüggést, új, a közösségnek hasznos variációt talált ki, a kereslet
megugrott a kialakult variációra, az új lehetőségre. A fejlesztő részecske közösség tudásával
rendelkezők, a beavatottak és leszármazottaik hasonló variációkba szervezve elterjeszthették a
kialakult új változatot, betölthettek egy hiányt, egy igényt, keresletet, és növelhették a mező
teljességét és bonyolultságát. Mivel minden új tevékenység, tudás, specializált egyediség csak
rövid életű, a monopólium nehezen tartható fenn. A szaporodással, vagy a dolog másolásával
egy idő után a környezet is felzárkózik, és a piacon megjelenő analóg, hasonló alternatív
kínálat, majd a túlkínálat miatt csökken az újdonság az egyediség varázsa. Az egyediség tehát
nehezen tartható fenn, és ha az újdonság csökken ez egyben a kereslet csökkenését
eredményezi. Az egyediségért és a megszerzett előny fenntartásáért folytatott evolúciós harc a
dolgok, a különlegességek, az egymástól is eltérő egyedek fejlesztéséhez vezetett. A szelekció
fenntartani, javítani hivatott az egyediséget, ezért folyamatosan növeli a különbséget,
fenntartja a differenciálást. Az egyedekben, anyagokban, tevékenységekben, termékekben
megjelenő különbség a másság felé növekvő, fejlődő evolúciót hozott létre. A fák és a
növények ágainak a széttartása, a kristályok és a sejtek, az emberek és a nemzetek
államhatárok közé elkülönülése, a bolygók, és a nagyobb energiaszintű rendszerek
elkülönülése ezt az egyediséget védi. Az élet, a nagy azonosságú, építő ősközösségtől, az
angyali léttől az egyre eltérőbb dolgokra, a bontásra is képes ördögi lét felé vezet. A mássá
alakulás nemcsak növeli a különbséget, ami elválaszt, hanem rontja az együttműködést, a
megértést. A Bábel zűrzavara bizonyítja, hogy a túl mássá fejlődő közösség nem képes
együttműködni, a nagyobb azonosságban még sikeres építés eredményét a rendezettség
elromlása csökkenti, lebontja. A lokális ősrobbanásokban, a kezdeti differenciáltságban a nagy
azonosságú, azonos cél (az élet) felé haladó fiatal szerveződések magas hatásfokkal képessé
válnak tömegbe épülni, de az életspirál végén visszakanyarodó, az élet impulzusaiban túl
mássá vált, már tömeget gyűjtött hatóképes részecskék már egymással szemben áramolva
érkeztek vissza. Az időspirálból a pólustölcsérekbe érkező, irányában a tömegközéppont, az
ismeretlen fény forrása, az Isten felé áramló, elöregedett részecskék, az utolsó impulzusra
készülnek, az újjászületés és az átalakítás, a pokolba vagy a múltba vetés differenciáló
impulzusára. Az élet végére, a hatásokban és a másságban megerősödő, anyagi energiavagyont
szerzett részecskék már egymás ellen dolgoznak, az új termelés helyett a torták bontására, más
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által létrehozott produktum elvonására szakosodnak. A tudatlan termelő időszak lejárta után a
tudatos energiagyűjtés már mások rovására, mások életérdeke ellenében történik. Az építők
egy részéből átépítő, átcsoportosító, újraelosztó, bontó válik. A célirányos haladást
elvesztő, cél nélkül ide-oda áramló, az életben sodródó részecskék kiszámíthatatlan
változásokat okoznak, a rendezetten áramló tereket kaotikus terekké alakítják. Az egymás
ellen ható rendezetlen áramlás, a másság lokálisan nem szerencsés ellentétté erősödése
kaotizmust gerjeszt. Az egymással szemben haladó, az ellentétekben az áramlási energiát
felmorzsoló, a kisebb energiaszintű életeket felőrlő káosz, megszűnteti a rendezett irányú,
egymást segítő, az anyagi részecskéket produktummá halmozó események sorozatát, az
életként, fejlődésként ismert folyamatot. Az ilyen térben hatásizotrópia alakul ki, lecsökken az
áramlások irányban, hatásban rendezettsége, az eredmények összegződési lehetősége.
A káoszban a Lucifer az Úr! Az ilyen térrész a bomlás és a differenciálódás, a minden áron
és a minden körülmények között nyerni és fennmaradni felé fejlődik. A kicsi
energiaszintűek a túlzott versenyben kiesnek, a színek és az ízek, az egyediségek csökkennek.
A szelekció a hegemónia, a monopólium és az elszegényedés felé viszi el az életként ismert
változást. Ez durvítja a világot, csökkenti az esélyegyenlőséget, a sokszínűséget, a
produktumépítés hatásfokát. Az azonos cél felé tartó rendezettségek túldifferenciált
ütköztetése, a túlzásba vitt versenyeztetés nem építi az életet, csak szelektálja. Az árak
ütköztetése, túl nagy változássűrűsége lenyomja a minőséget, elsilányítja, csökkenti a
termékek energiaszintjét, és a látszólagos sokféleségből kihagyja a színeket és ízeket adó
részleteket, csökkenti az élet minőségét. A kisebbre bontás, a tulajdonságokban szegényítés
azonban növeli a vágyat a kiemelkedésre, az egyediség újabb változatának a kifejlesztésére.
Ez a megváltozó körülmények között is új egyedi rendezettség kialakítása felé serkent. A
nagyobb energiaszintű mezők korszerűtlenné és versenyképtelenné válása lázas munkát indít
el a mezők alszerveződései között, a fejlesztés szükségességét. Ha a mezők
alszerveződéseinek a tudata elég fejlett, ha még nem hiányoznak a sokszínű, komplex, a
hibákat feltáró, irányt mutatni képes fejlesztőképes részecskék, a nagyobb energiaszintű mező
kisebbként regenerálódhat, az egyediség sikeresebb szelekciója felé fejlődhet. Az élet
programok, a kitermelt hatóanyagok, a kialakult életváltozatok módosulnak. A fiatalabb kor, a
még nem túl nagy másság segíti e lehetőségeket, a fiatal szervezet rugalmasabb, regeneráló
képesebb. A nagyobb energiaszintű mezőkben változó életprogramot, célok teljesülését a
kisebb energiaszintű közösségek, az alszerveződések, a részecskék evolúciós fejlődése
generálja.

25. szakasz:

Az ionos életút és a részecskék fejlődése

A hatóanyagok, és a tulajdonságokért felelős mikro-áramkörök olyan időben változó
élőlények, programok, élőstruktúrák, amelyek egymással közös változó mezőbe, együtt élő
szimbiózisba társultak a kiteljesedés és a nagyobb szimmetria visszanyerése érdekében. A
nagyobb élőközösségbe szerveződött lényekben, életprogramban változó kisebb energiaszintű
lények változnak, fejlődnek, a szaporodásukkal meghatározva a nagyobb szerveződés
genetikai programját.
Az Aspektus 8-ból az, az élet históriájából átvett, e könyvben a 11.ábrán, bemutatásra került a
bolygószerű mezők genetikai programját is meghatározó atomi energiaszintű részecskepályák,
és életszerveződési áramlási pályák összefüggésrendszere. A fogantatási impulzust követően, a
differenciálódást, rekombinációt (genetikai versenyt) eredményező, (a megszülető) kisebb
energiaszintű részecskemezők áramlási pályái, statisztikai eséllyel impulzusfelületeket,
életeseményeket, változási sorozatot, életidőt eredményező határfelületeket metszenek,
léptetve egyet az életpályán haladó kis energiaszintű részecske szerveződés életritmusán. A
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mezők központjában megfoganó, majd a megszületés után a védett élettérbe kiterjedő de még
egyedülálló részecskék, átmenetileg eltávolodnak a szülői egyenlítői, ekliptikai síktól, de az
élet első fontos eseménye, az első impulzus visszahozza az egyenlítői felületre. E felületeken
rendszerint találkozik valamely vele azonos időben indult, de ellentétes neművé vált nagy
azonosságú hozzá mérhető részecskével, akivel impulzusba keveredik. Az életet generáló
impulzusfelületek fiatalkori eseménysorozatának, az egyedül élésnek, az időszakának, a szülői
mező ekliptikai (szimmetria) síkjára történő antirészecskével párosodása, DNS-be, nagyobb
energiaszintű anyagba szerveződése vet véget. A részecskék az ekliptikai síkok körül pulzálva
az időspirálon keringenek, amely közben a környező közeli és a nagyobb távoli keringési
rendszerek határfelületeinek a metszései, rendszeres, de általuk kiegyenlíthető különbség
változást, a belső életet fenntartó energia átáramlást generálnak.
Nézzük meg egy egyszerűsített ábrán, hogy mi történik az ilyen sikeres életutazókkal.
elektronszféra

11. ábra:

protonszféra
hidrogénszféra

protonszféra

héliumszféra

Az atomi
energiaszintnél
kisebb
energiaszintű
szerveződési
állapot

A 4. az 5.
a 6. és a 7.
periódus
helyszíne
2. periódus
Első periódus

Kibocsátó mező (anya)

Életút

3. periódus

Elnyelő mező

A határfelületek átlépése akkor következik be, amikor a részecskemezőt megtermékenyítő
találat éri, amelykor az impulzusban kapott lendület léptet egyet a szervezet fejlődésén. A
szerveződés ilyenkor átkerül a határfelület potenciálgátján, nemileg neutrálisabb nemesgáz
állapotba kerül, energia és elektrondús fejlődési állapotba kerül. A nagyobb energiaszintű
határfelületek átlépése, nemlineáris, makroevolúciós fejlődést és mutációs változásokat
eredményez. A változtató eseményekben az elöregedett, addig a teret és időt uraló,
hegemóniába került szerveződések elhalnak, új életrendszer, új társadalom alakul ki.
A más rendszerek határfelületeinek az átlépése életeseményeket jelentő kisebb, nagyobb
impulzus sorozat eredményez, amely közben a részecskék és alszerveződéseik párosodnak,
impulzusokba kerülve differenciálódnak. Miközben az életben megszerzett tudásuk az
utódaiknak és a közeli környezetnek továbbadják részben kicserélődnek, részben egyre
nagyobb energiaszintű közösségekbe, szerveződésekbe épülnek. Az együttváltozást és az
egyenlőtlen elosztást, az élet szelekcióját nem jól viselő, részecskék elhalnak, erőtlenné
válnak, elbomlanak és kicserélődnek. A változási folyamatban anyagcsere, pontosabban élő
anyagcsere, energia elvonás és hasznosítás megy végbe. A mezőkben kisebbségbe és
evolúciós hátrányba kerülő részecskék energiáját, ható és változtató képességét a hegemóniába
kerülő ellenérdekelt nagyobb mezők elvonják. A felbomló, magányossá váló részecskék
könnyebbé, kiszorítottá, és hatóképtelenné válva eltávoznak a múlt, a csillagközi térben
szerveződő időtlen Istenmező, - a mennyország, a nagyobb egyenlőségi kisebb energiaszintű
részecskék környezetként, - élettereként ismert külső térrészek, határrétegek irányába. Az
elhaltak energiájának a jelentős része az együttélés feszültségeit jobban viselő, túlélő
szerveződéseknek adódik át, amelytől azok egyre nagyobb tömegűvé, nagyobb hatóképességű
közösségé válnak. Az élőmezőkben életben maradtak kisebb energiaszintűek gazdagodásának
az üteme, a nagyobb energiaszintű mező tömegnövekedésének az üteme attól függ, hogy a
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beáramló gazdagok és az eltávozó szegények energiamennyisége között mennyi a különbség.
Ezt a különbséget érezzük bennünket leszorító lendületkülönbségként, gravitációs erőként.
A fraktálrendszerekbe szerveződő, sokféle energiaszintű, eltérő tudású, képességű
lélekközösségek, életközösségek társulása szimbiota érdekeltség. Ez olyan organizáció,
szervezettségi igény, amely feltételezi a rendezettség, a kiszámíthatóság meglétét, az oksági
rend működését. (Nem keletkezhet az okozat az ok előtt)! Az ilyen életszerű változás igényli a
jó energia és pályaeloszlást, a szolgáltatási eloszlás és a fraktálrendszer arányosságát,
egyenlőségét, a túlzottan megerősödő, aránytalan mennyiségű monopóliumba, és a környezet
szimmetriáját elrontó hegemóniába kerülő egyediségek mérséklését, lebontását. A
szimbiózisban szerveződő nagyobb energiaszintű részecske közösség csak a megfelelő
arányok megtartása esetén, a szimmetriához közeli értéken szerveződhetnek, fejlődhetnek, és
csak az élet lineáris időrendű szakaszában. Ha az egyediség felé haladó szelekció hibássá
válik, ha a sokszínűség, a magas biodiverzitás helyett az evolúció a hegemónia felé fejlődik, az
elosztási egyensúly zavart szenved. Az élet fejlődése nagyon sok, a környezetével sikeresen
együtt élő, diszkrét egyensúly mellett együtt változó, egymásra utalt, egymásra épülő és
halmozódó eredményű élőközösségeket alakított ki. Időnként díszharmónia alakulhat ki, és a
megmaradás szempontjából torz irányba fejlődő közösségek túlzottan megerősödhetnek, az
egyensúly helyett a növekvő elnyomás, az uralás felé fejlődnek. Az életet felügyelő közösségi
lélek, a közösségi akaratból szerveződő jobbító vágy, a társadalomban, szerveződésben,
Istenben együttélés olyan evolúciós szabályrendszert, következményt alakított ki, amelyben a
túlerősödőket, az ellenük fellázadó gyengék, vagy a környezetben kifejlődött még erősebb
ragadozók regulázzák meg. Téves az, az elgondolás, hogy a csúcsragadozók felett nem állnak
regulázó szerveződések, hogy ha a társadalom szabályait kikerülik, semmi sem állíthatja meg
őket. Az élet fraktálrendszere teljes és hiánytalan, bár időben nem mindig következetesen
működik. A halál, a szerveződés belső alkalmatlanságát jelenti, amelyet a folyamatban változó
élők közül senki nem kerülhet el. Ha a társadalmi szabályokat, konvekciókat felrúgó lények,
látszólagos fogyasztó hiányában túlságosan megerősödnek, tartós hegemóniába kerülnek, egy
idő után egymást regulázzák meg. Ha az egyik cigánynak jobban megy, a szegényebb többiek
hamar meglopják. Ha az egyik zsidó meggazdagodik, mindig lesznek, akik meglopják. A túl
gazdaggá válónak a vagyonára megéhezik a hasonló rabló szerveződés, a gazdag
nyersanyagkészlettel, de szegényebb hadsereggel rendelkező országok készletére megéhezik a
nagyobb erővel rendelkező ország gazdasága. A túlerősödött a fogyasztó fogyasztottá válik, a
környezetet felbontó, az élőhelyet, az életre alkalmas körülményeket elrontónak a környezetét,
az eltorzuló életfolyamatba beavatkozó, az egészségét helyreállító nagyobb energiaszintű
szerveződés rontja el. A nagyon túlerősödött és az élettel, az anyaggal és az energiával rosszul
gazdálkodó nagyot felbontják a kicsik, a dolgot megelégelők, az életre alkalmatlan változás, a
rossz ellátás ellen fellázadók. Ezek az Isten legfontosabb szabályai, a természet rendjének
a legfontosabb szabályai! Ezért kell félni a rosszaknak, a szerveződési szabályokat be nem
tartóknak az Istent, a rendet tartó természetet!
A kialakult együttélési változatok kaotikus elhalása során felbomlott közösségek megmaradó
egyedei más összetételben később újjászerveződnek. Újabb párkapcsolatok, együttélési
formák, új részecske lélekközösségek, alkalmasabb és sikeresebben együtt élő életváltozatok
alakulnak ki. Az egymást kiegészítő, egymással részben ellentétes tulajdonsági eredőjű, de
egymás szimmetriahiányát csökkenteni képes részecskék párkapcsolatokba szerveződtek. A
párkapcsolatokból impulzusok és együtt élő, egymást szimmetria-közeli helyzetben tartó, az
egyedeknél nagyobb energiaszintű szerveződések, családok keletkeznek. A nagyobb
energiaszintű szerveződés, a társadalom alapja nem véletlenül a legsikeresebb kisebb közösség
a család. A családok hatékonysága magas, az elosztási rendszere még egyenlő, igazságos. Ez a
hatékony és időben többnyire stabil szervezettségi egység állandó jelenléte teszi lehetővé az
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elromlott szerveződési szimmetriájú nagyobb egységek regenerációját, a megújulásra
kényszerülő társadalmak helyreállítását. Miként az egyedeken belüli szervezett élet csak azért
lehetséges, mert ekkora tömegben sikeres szervezettség és folyamatos rend uralkodik, az
egyénnél 4-5-ször nagyobb energiaszintű közösség, statisztikai eredője még magas
együttműködést tesz lehetővé. Ennél nagyobb energiaszintű szerveződések, a vállalkozások,
települések már lazább kötelékűek, megosztottabbak, az elosztásuk és a szerveződési
szimmetriájuk már nem elég kielégítő. A családokban folyamatosan fenntartott a
rendezetlenség javítása, hála ezt a munkát kiválóan és évtizedeken át sikeresen végző
rendteremtőknek, a családanyáknak. A mindennapi romlást, folyamatos szakadatlan
helyreállítás, mosás, főzés, vasalás, takarítás követi, ezért a jó családi környezet rendezettsége
magas szinten állandósult. A jó családi háttér áramlási mintája, mélyen megfoganó példája,
társadalmi együttélésre alkalmas toleráns nemzedéket termel ki. Az ilyen egyedekből kifejlődő
családokban a korszerűsítés, a folyamatos regeneráció, a mindennapok újrakezdését állandóan
lehetővé tevő munka és rend, a tevékenység természetes, és a munkamegosztás, a rendezettség
növelésének a megosztása sikeres. A családokban az életfolyamatot generációkban fenntartó,
fogantatást eredményező impulzusok is kialakultak, amely a rekombináció során képessé vált
a kialakult élet minőségét, a növekvő rendezetlenségét, entrópiáját kijavítani, idővel magasabb
rendezettségre fejleszteni. A stabil életmintát megismert, megtanult egyedek nemzedékeiből
sikeres házasságokkal kezdődő stabil családok alakulhatnak ki, amelyekből jó társadalom
építhető. A szaporodás rekombinációjában az ellentétes tulajdonságok túl domináns eredői
forgásban, tömegben, lendület irányban stb. kompenzálták egymást, hatástalanodtak, kisebb
energiaszintűvé váltak, a gyengébbek elporladtak, más pályákra kerültek. Az így társult és
megnövelt, korszerűsített egyediségű részecskék együttes szimmetriája, tudása teljesebb lett,
ezzel képessé váltak újabb hosszabb ideig együttműködő közösségekben maradva változni. A
párkapcsolatokba mindkét fél egy sor tulajdonságot megtestesítő, kisebb energiaszintű
részecskelényt, genetikai tulajdonságokat kódoló, jellegzetes információs eredőjű, tulajdonság
hordozó, ismeretet átörökítő gént (alrészecskét) vitt, amelyek hasonló, de még kisebb
energiaszintű részecskelelkek genetikai piramisából épülnek fel. Az életpiramisban a
részecskecsaládok nagyobb energiaszintű, nagyobb lélekszámú közösségekbe épültek,
amelyekből elektronok, atomok, molekulák, sejtek, sejtcsoportok, szervek, egyedek, családok,
falvak, városok, országok, társadalmak és még nagyobb energiaszintű
részecskeszerveződések, holdak, bolygók, csillagok (egy nagyobb energiaszint három
generációja) fejlődtek ki. Ha az alszerveződések szimmetriája, áramlási mintája családi rendje
stabil, ha az utódok együttműködő képessége és a biodiverzitása magas, ezekből sikeres
életpiramis, fraktálszerveződés építhető fel. Ez teszi lehetővé az egyre nagyobb energiaszintű,
egyre több részecskének megfelelő életminőséget adó fejlődési életteret biztosító
szerveződések kialakulását. Egy-egy közösség tudása mindig a szerint alakul, hogy benne
milyen egyedi tulajdonságú részecskék szerveződnek sikeresen együttműködő közösségekbe.
Minden részecske egyed, minden energiaszinten változó lény az egyediségére jellemző
tulajdonságokat, színeket, ízeket, képességeket vitt a közösségbe, amelytől az színesebb,
összetettebb, sokoldalúbb lett, és egyre jobban hasonlítani kezdett a nagy eggyé vált mező, az
Istenre jellemző összetettséghez. Amely közösség kevés egyediséggel rendelkezett, az
információban és ismeretben is szegényebb volt néhány tulajdonsággal, néhány színnel, ízzel,
érzelemmel. A szegényesebb, kisebb szimmetriájú lélek a belőle hiányzó képességeket igénylő
problémákat nehezebben tudja megoldani, ezért nem tud arányos különbségeket tenni. Az
ilyen lélek, ha általa meg nem oldható problémával találkozik, egyszerűsít, hisztizik, durvul, a
kelleténél sokkal nagyobb energiaszinten reagál. Az elkényeztetett, a saját problémamegoldó
képességében ki nem fejlődött gyermek önző lesz és durva, családban, társadalomban és más
közösségben kevésbé együttműködő! E lények nehezebben illeszkednek be, mert sokszor nem
tanítják meg számukra a beilleszkedés hasznosságát és előnyeit. A kisebb energiaszintű
részecske egyedek színesebbé, összetettebbé, lélekkel teltebbé tették a nagyobb közösségeket.
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A lélektelen durva egyedekből, világokból éppen az a sok kicsi energiaszintű részecske, a sok
apró jó hatás hozzáadott tulajdonsága hiányzik, amelytől a dolgok teljesebbé válnak, amelyek
érzelmet, sok kicsi szálon kötődést, színt visznek a közösségekbe. A mi emberek is a
közösségünkből, az energiamezőnkből és a szimmetriánkból hiányzó alacsony energiaszintű
egyedi tulajdonságokba szeretünk bele, ezekre a finom másságokra vágyunk, ehhez alakul ki
az érzelmi kötődésünk. Abba a bennünket sikeresen kiegészítő emberi mikrokozmoszba,
embert alkotó részecske társulásba szeretünk bele, amelyben sok a hiányosságainkat
kiegészítő, a túlzott hegemonikus tulajdonságú részecskéinket fékező, kompenzáló
részecskepálya, tulajdonság, amelyben sok ilyen bennünket egészebbé tevő részecskelény
található. A bennünk együtt változó lénybe szerveződött közösség megérzi, hogy a nagyobb
szimmetria visszanyeréséhez milyen a kiegészítő tulajdonságú partnerre van szüksége.
A párválasztás általában nem tudatos választás, hanem alacsonyabb energiaszinteken, de
nagyobb szerveződési felületen, a részecskéink fraktálszintjén dől el. Ez az oka, hogy a
szerelem nem tudatos, a kormányhoz, a parlamenthez nincs köze, ezt részecske népszavazás,
közösségi igény, a lélek érzési eredője dönti el. A részecskéink és ezek közösségeinek a
statisztikai eredője szinte azonnali választ ad a vonzalom, az érzések eredőjének a
kialakulására. Amint alacsony energiaszintű kapcsolatba kerülünk valakivel, rögtön belső
választ kapunk arra, hogy az illető számunkra szimpatikus vagy ellenszenves e, vagy éppen
közömbösen, neutrálisan hagy. A neutrális lények kevés töltéssel rendelkező részecskéi nem
segítik, de nem is módosítják a negatív szimmetriánk eredőjét, ezért az ilyen eredőjű egyedek,
az összetettségük ellenére sem kiugróan vonzók. Az azonnali kölcsönhatáshoz, a szerelem
tüzének gyúlásához olyan kiegészítő, diszkréten ellentétes töltéssel, ellentétes forgással
rendelkező alrészecskékkel telített partnerre van szükségünk, amelynek azonos síkokon
keringő részecskék között sok a sikeresen kiegészítő azonos fejlettségű és magas kompenzáló
képességű. A szerelem tüze abban a pillanatban kigyúl, ha olyan bennünket sikeresen
kiegészítő partnerre lelünk, akinek az alszerveződési életpályákból, áramlási pályákból álló
aurájában a részecskéink azonos irányba áramló, a hiányokat pótló jó szövetségesekre
találnak. Az egymást kiegészítő egyediség, a párkapcsolat az evolúció csodája, az energia
áramlását és az életet fenntartó, a közös energiamezőket, az élő anyagot összeépítő őserő.
Ez az erő teszi lehetővé, hogy a két mező részecskéi egy közös rendszerbe összeolvadjanak,
hogy egy rövid ideig ismét nagy egyé vált közösségé olvadjanak. A szerelem egyesülésének a
hevében a szerveződések egyedi genetikai tulajdonságokat adó részecskéi mélyen, több
fraktálmélységben, a kisebb energiaszinteken vegyileg is összefonódnak, és az
alszerveződéseket összekötő genetikai szálak az életet fenntartó, az anyagot építő, a
mindenséget összekötő erővé, Ariadné fonalává válnak.
Az alszerveződéseink sikeres kapcsolódása, szaporodása általában növeli a sokszínűséget, de
eközben fejlődésre képtelen, sikertelen keverékű hegemonikus szerveződéseket is kialakít. Ha
az élet bontásának és építésének az egyensúlya megbomlik, ha több bontó, elöregedett
szerveződés keletkezik, vagy a fiatalok tudása – valamely akadály miatt - nem halmozódik,
nem épül kellő összetettségre, magasabb fejlettségbe, a világ eldurvul, az összeépülés aránya
csökken, az együttműködés hatékonysága romlik. A szerveződések növekvő időzavara mindig
az utánpótlás satnyulását eredményezi. Ha a szülőknek nincs elég ideje az utódok nevelésére, a
következő generációk minősége és ezzel az életminősége csökken. A következő
generációkban a degeneráció halmozódik, a romlás fokozódik, és egy idő múlva ez is
exponenciálissá válik. Ha a szerveződés túl mássá fejlődik, ha rosszabb energia elosztás és a
javak tartós uralása, hegemónia, alakul ki, ez felbontja az együttműködési kapcsolatokat, és
végül felbontja a szervezett együttműködést. A lényeket létrehozó, fenntartó, korábban
sikeresen és egyenlő energia ellátású szimbiózisban együtt élő szerveződéseket ilyenkor
visszafelé fejlődnek, a bonyolultság növekedése, az idő fejlődése nem előre, hanem visszafelé
halad. Ez nem az idő természetes rendje, de a fejlődés hullámzásához tartozik! A belénk épült
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egyedi tulajdonságú részecskék evolúciós programban változnak, időnként más pályára
váltanak, a kezdetben egyedi tulajdonságok, - ha túl sokat kapunk belőle - egy idő után
terhessé, feleslegessé és zavaróvá, a szimmetriánk és a rendezettségünk további növekedését
gátlóvá válnak. Ha a társ részecskéinek az egyediségükkel hozott előnye a megszokással
elveszik, a vonzalom ellenszenvvé válhat, a vágyott együttélés se vele, se nélküle, vagy a már
vele sem akarok élni érzéssé alakulhat.

26. szakasz:
A kötődés és az érzelem kialakulása:
A lokális ősrobbanások, a fogantatások után a genetikai keveredésben egyes tulajdonságokat
hordozó részecskékből több, másokból pedig kevés jut. A fogantatás még nagy szimmetriával
rendelkező teret eredményez, azonban az ezt követő rekombinációban nemcsak a konkurens
tulajdonságokat, képességeket hordozó fejletlen, másoló részecskék esnek ki a versenyből,
hanem velük együtt az alacsonyabb szintű, de már fejlett egyediségű részecskéik is receszív
állományba kerülhetnek. Az egyediség átörökítése sokszor nem látványos szépségben, nem túl
nagy dinamikában, hanem rejtett belső tulajdonságokban adódik át. A kitartás, az
egészségvédő képesség, a magasabb belső, alacsonyabb energiaszintű egyensúly, kevésbé
színesebb, de magas biodiverzitású egyéniségeket eredményezhet. Néha (sokszor) a tudatunk
sem érti a választásainkat, a párválasztási döntéseinket, a racionális elme ilyenkor kikapcsol,
felülbírálódik, a társadalmi igény, az érzés dönt. Ez az a mechanizmus, amelyet a tudomány
mindig megkérdőjelez, az érzést nem tudja mérni, az érzést nem tudja beazonosítani. Az
érzéseink pedig a részecskéink akaratát tükrözik, és csak azok az érzések erősödnek meg,
amelyeket sok részecskéink akar. Az érzéseinket mégis sokszor tudatosan felülbíráljuk, a
tömeg tehetetlenségi eredő még mindig erősebb erő, mint az egyes fejlett, a dolgokat jól érző
és jó jelző részecskéink üzenete. Moetrius Aspektus könyvei is sokban érzésekre alapulnak, a
részecskéi üzenetére, amelyet a nagy lélekkel rendelkező kitágult tudatú író egy ideje megért.
A teljes szimmetria megszűnése hiányos tulajdonsággal rendelkező, kiegészülésre vágyó
szerveződéseket, tulajdonsághiányos térrészeket eredményez. Ha a lokális térrészekben,
határrétegekben valami meggátolja a teljes szimmetria kialakulását, a keringő, tevékeny
részecskék által be nem töltött áramkörök (életpályák) hiánya, tudás és képességhiányként fog
megjelenni. Minél több egyedi pálya, áramlás, eltérő tevékenység, tulajdonságot eredményező
áramkör hiányzik egy áramlási rendszerből, annál nagyobb vágyat fog érezni a hiányzó
tulajdonság (tudás) megszerzésére, kipótlására, a nagyobb szimmetria, a nagyobb összetettség
elérésére. Vágy és erős vonzalmi érzés keletkezik e tulajdonságok, hiányok megszerzésére.
A teljességet megismert, az összes szolgáltatást, a minden érzést megtapasztalt részecskék
igyekeznek a közösségükből hiányzó érzelmeket, tudást, szolgáltatást megszerezni, ezért a
határfelületekkel védett lokális mezőkben be nem töltött pályákra beengedik a szomszédos
területeken (határrétegekben) kialakult egyedi, a közösség által hiányolt hasznos szolgáltatást,
a keresletet jelentő színt, érzést, újdonságot. A kereslet kielégítése csökkenti a réteg
feszültségét, növeli a régió szimmetriáját. Minden kialakult újabb egyediséggel, mássággal,
színfolttal a mindenség színesebbé és teljesebbé válik, az összetettség és a bonyolultság tovább
nőhet. A nagyobb teljesség, a jobban kitöltött tér közelebb visz az Isten teljességéhez,
csökkenti a változási kényszert. A napjainkban ugyanez történik. Ha a határok közé zárt
régiókban nem működnek egyes szolgáltatások, nincsenek olyan termékek, ismeretek,
amelyek a szomszédos régiókban már kialakultak, a hiányok betöltésére a túltelített pályákról
a határokon is átszivárognak a szabad áramlási pályát találó, egyedi tulajdonságokat,
képességeket átvivő részecskék. A határokon átjáró udvarlók, szolgáltatók párkapcsolatba
lépése miatt kovalens kötődés alakul ki, és az átjárók utódaival keresztkötések jönnek létre,
egyre több szálon összefonódnak a hiányokkal egymást sikeresen kiegészítő szomszédos

72

régiók. A hiányok valódi igényt keltenek a többlettel rendelkezők átcsábítására. A hiányokat
kiegyenlíteni, a túltelített pályákon a fölöslegüket leadni, (a tudást, a szolgáltatást, árut eladni)
kívánóknak szabadabb az átjárása, szívesebb a fogadtatása.
Egy korábbi könyvben már leírásra került, hogy miért nagy az azonosság az idegsejt, a fa és a
szőlő, valamint az általunk ismert falusi település szerkezetbővülés között. Valamennyi
rendszer olyan élőterület elrendezést mutat be, amely a lehető legkedvezőbb téreloszlással a
lehető legjobb hatásfokú egyenlő energiaelosztást teszi lehetővé. Valamennyi település
szerkezetben összekötő gyűjtő-utak vezetnek a lakásokhoz, a családok lokális élőhelyéhez,
amelyek a mezőközpontok felé bővülve összefutnak, egyre szélesebb forgalmasabb útpályák
alakulnak ki. Ha megnézünk egy egyszerű, de fejlődő falu terjeszkedési lehetőségét, az alábbi
jellemző változatot kapjuk.
12. ábra

A folyamatosan fejlődő
település, egyre több új
utat és közművet épít a
régiekhez. Új házak
épülnek, a település
bővül és fejlődik.
Így fejlődik a
gyökérzóna és az
ágrendszer, a szőlő, az ér
és az idegrendszer.
A régi egyutcás falu

A fejlődő, épülő falú

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

Kapcsolódás a nagyobb
változássűrűségű mezők
felé

A 13. ábrán egy kb. 2 mm-es
idegsejt, részecske település látható,
amelyet a fiatal szerveződési korban
Településhatár, alapított egy őssejt-pár. A
közeghatár
leszármazók az élőterületen
maradtak, fejlődni és terjeszkedni
Centrum, főtér,
települési központ
kezdtek. Az egymástól elágazó
közlekedési utak, bekötőutak, mellé a
későbbi vegyes házasságokban egyre
dendrit
másabbá váló leszármazók költöznek.
13. ábra
Az újabb párok már idegenebbek
egymásnak, ezért kevésbé férnek
össze, több térre, nagyobb helyre van
A település bővülése, a fiatalok
szükségük.
lakóhelye az újfalú

A kezdetben lokalizált terek áramlási rendszere, élettere egyre több szálon kovalens és vegyi
kötésekkel is összefonódik, a teljesség növekedése átszivárog, átjár, áthullámzik a határokon.
Néha a helyi igény telítődik, és amikor a hiányra bevándorolt vendégmunkások túltelítik a
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hiánnyal nem rendelkező pályákat is, ismét túlkínálat, feszültség és ellentét, majd a felismert
másság ellenszenves tulajdonságainak a szándékos tudatosításával idegen gyűlölet és
rekombináció, az azonosság tudatalatti csökkentése alakul ki.
A mérsékelt, beilleszkedő másságra, a nem túltelített egyediségre szükség van, ez hasznos
része az evolúciónak. A részecske egyed által képviselt egyedi tulajdonság egy színfoltját
képezi egy lokális mezőnek, a másik egyed az ízét és a borsát, a harmadik a hangulatát, az
illatát, a humorát adja az így egyedivé, de mégis sokfélévé fejlődő összetettebb mezőknek. A
tudás, az egészség megőrző képesség, az alkalmazkodó képesség, mind-mind olyan színfoltja
a létező valóságnak, amely az összetettséget, a nagyobb szimmetriát és a teljességet segíti.
Minden olyan nagyobb energiaszintű mező, közösség gazdagodik az egyediségek fonalától,
amelynek az alszerveződései valódi egyedi többletekkel rendelkeznek. A mezők a mezőben
rendszer egyben a nagyobb energiaszintű egyedek, szerveződések képességének a
növekedését, a felmenő szerveződéseket is színesíti, a biodiverzásukat, az alkalmazkodó
képességüket javítja. A tér kitöltöttségének, a teljesség hiánya, áramlási lehetőséget és szabad
pályákat eredményez, és ezzel szabad lehetőségeket e hiányok kitöltésére. A közösség által
igényelt érzelmek, szolgáltatások, az ismeretek, a képességek hiánya, a vágyott külső vagy
belső tulajdonságok szabad pályák, amellyel kapcsolat építhető. A hiányt teremtő különbség
teszi lehetővé az érzelemként ismert kötőerő, a vonzás és a taszítás kialakulását. Ha valamely
mezőben többlet alakul ki, ez kapcsolódási lehetőséget ad az ilyen hiányokkal rendelkező
mezőkhöz. A nagyok között hiány a kicsi, a gazdagok között a szegény, az érzelemmel dús
emberek között a kemény, a férfias. Az erősek gyengédségre vágynak, a túlhajszoltak szabad
időre, a szépek okosságra, a rútak szépségre. A mindenséget mozgató vágy a kiegészülésre,
a teljességre vágyás, ez az igazi összekötő erő.
Ha a szimmetria az azonosságokban jelenik meg, az eredmény a taszítás, a többlet nem szereti
a többletet, a hiány a hiányt. Mindazokat utáljuk, amelyeknek azonos a többletük, tehát
konkurenciát jelentenek, és hasonlóan nem szeretjük azokat sem, akiknek azonos a hiányuk
velünk. Ha egy másik embernek ugyanarra a dologra, pl. a felebarátja feleségére, vagyonára,
jószágára van igénye, ez feszültséget és ellenszenvet, a sikeres elcsábítás gyűlöletet kelt. A
lokálisan túl nagy azonosság helyi túlkínálatot termel, csökkenti a túlkínálatra az igényt, a
keresletet, lenyomja a dolog értékét, és ezzel elértéktelenít feszültséget növel, amely taszítást
eredményez. A nagy egyediséggel rendelkezőkből állandó hiány, de a túl nagy azonosságú
elértéktelenedőkből már többlet van. A nem kiegyenlített anyagcsere, a nem kiegyenlített
tudatcsere, a rendezetlen információs forgalom, csökkenti az élet szimmetriáját, csökkenti az
élet rendezettségét. A másság, az újdonság megjelenése a kiteljesülés lehetőségének az érzését
kelti. A tudatban, a kis energiaszintű információban megismert, (elképzelt) egyedi megoldás
újdonságára hamar kereslet támad. A fogyasztói társadalom erre épül. Vágyunk az új dolgokra
(sokszor a haszontalanra is), az új érzésekre, és a keletkező új problémák megoldására is.
Bármely zavar, hiány észlelése vágyat kelt annak a megszűntetésére, a hiány kipótlására, a
nagyobb teljességre. Ha a tudatában kiegészülő lélek eljut a teljességig, boldog lesz és
kielégül, megszűnik a hiányért folytatott hajtóerő, a különbség, az aktív élet. Ez teszi
lehetővé a mennyországbeli vegetáló, de nem feltétlenül minden léleknek teljesen boldog,
kielégített életet. A jó magában nem, csak az őt kiegészítő rosszhoz viszonyítva, csak azzal
alkothat teljességet, az ördög és az Isten, a bontó és az építő csak együttképez egészt. A jó
rosszra vágyik, a nyugalomban élő változásra, a rossz a meglévő jósága elismerésére. A nem
minden képességgel rendelkező lelkek a hiányaik megszűnésére, a többleteik elismerésére
vágynak, a nem teljes életük kipótlására, minden dolog átélésére, megszerzésére. A rossznak
ismert szerveződés is jó valamiben, van valami, amelyből többlete adódhat, és ha ez
felismerésre és kielégülésre kerül, a rossz is jóvá, a többletet egy erre vágyónak átadóvá válik.
Minden tevékenység hasznos lehet valahol, a méreg is gyógyít, ha mérsékelt, csak a helyes,
diszkrét arányokat kell megtalálni. A változásból, a különbségből, ha túl sok van, megárt, ha
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kevés az sem kielégítő. Az élet a diszkrét különbség kiegyenlítő képessége miatt tud
fennmaradni. Gandhi jó úton indult el, a követői azonban eltévesztették az utat.
A helyzeti (és forgási) szimmetriával nem rendelkező, áramlásra, helyváltoztatásra
kényszerülő (neutrálisabb) részecskelelkek vándorlásának az oka a mennyben kialakult
szimmetria megszűnése, a szüntelen áramlási kényszer kialakulása mindig kölcsönható,
változtató impulzus következménye. A mágneses vagy elektromos töltéssel, érzelemmel
rendelkező részecskelelkek forgási, áramlási szimmetria hiányban szenvednek, ezért forgásra,
áramlásra kényszerednek. Az élet nem csak a mennyországból és a pokolból, a kezdetből és a
végből áll, hanem a menny és a pokol közötti vándorlásból, a mérsékelt és kiegyenlítő
képességgel elviselhető, javítható differenciálódásból, amely maga az élet.

27. szakasz:

Az életforgás kezdete:

Egy körfolyamatnak nincs kezdete és nincs vég, csak a szemlélő körbejárása, a vizsgálati iránya
szempontjából lehet a kiválasztott kezdőláncszemtől a körfolyamat végére jutni. Ha azonban a
körfolyamat nem önmagába záródó, ha spirál, amely - mint a violinkulcs, a zenei hang emblémája - egy
másik végtelen spirálláncba tekeredik, bárhonnan elindulhatunk a fonal tudati felgöngyölésére.
Könnyebb megérteni e körfolyamatot, ha a legnagyobb sorsfordulótól, a lehető legnagyobb és legkisebb
differenciálódásától, az egyéni részecske elkülönülésétől, az Istenből kiválástól indulunk el.

A mennyországi ősközösségben, a nagy egységben élő, együttváltozó részecskelelkek is
megunhatják az azonosságot, az uniformizált egyediség nélküli vegetálást. Az Isteni mezőben
folyó élet híján van az áramlásnak, a forgásnak, az érzelemnek és a szerelemnek, a
szaporodásnak és a nagyobb energiaszintű változásnak. Az itt élő részecskéknek minden
másuk megvan, de mégis e tiltott gyümölcsökre vágynak. Az Isten részecskéi többnyire a túl
nagy azonosságú környezetből kiemelkedésre, eltérésre, másságra és a hiányolt lehetőségek
megélésére,nagyobb energiaszintű újdonságokra vágynak, ezért egy idő után elhagyják a
számukra elégtelen változást, a csak információs eleséget adó menny biztos védelmét. Az új
életciklus az evolúció körforgásának olyan állomása, amikor a korábbi élet pokoli
szerveződési körülmények közé jutó szakaszának a kaotikus lezárásakor, a differenciálódást
okozó változást követően a korábbi részecske közösségek felbomlanak, és a korábban
nagyobb energiaszintű egyedeket, mikrokozmoszokat alkotó, elhalt közösségek részecskéi
egymástól különválva, kis energiaszintre jutva a mennyországon át új életciklusba kezdhetnek.
Az élet körforgást tesz lehetővé. A gonosszá váló összetett lelkek a tisztítótűzben
megjavulnak, lebomlanak, tiszta egyedi részecskelelkekre bomlanak. A jó közösségek a
túlfeszített együttélésben elromlanak egyre ördögibb tulajdonságokat vesznek fel. Az élet
körforgása, a Tao útja lehetővé teszi a változást, az eltérő szerveződésként megismételhető
életet, az élet minden aspektusának a megismerését. Az időhöz, a hatás ellenhatás
időeltolódásához vezető változási folyamatok megbontották az időszimmetriát, a minden
egyszerre történik lehetőségét.
A teljesség és a kiegészülés megszűnhetetlen vágya mozgatja az evolúció rugóját, a fejlődést,
az alkalmasabb megoldások, pályák az újdonságok és az egyediségek kutatását. Ezen az elven
alapul a rekombináció. Az élet minden szinten fejlődik. A szaporodáskor a betöltött áramlási
pályák, életpályák, az egyediségek összehasonlítási lehetősége, a rekombináció biztosítja, a
kialakult egyedi specializáció miatt alkalmasabb változatok megmaradását, a szelektált
átörökítést, a teljesség és a rendezettség magasabb szintre növekedését. Az egymással
szemben ható, a rendezettséget lerontó életpályák redukálódnak, kisebb energiaszintű,
hatóképtelenebb, de a mezőt színesebbé tevő egyedi életpályákra bontódnak. Az impulzusokat
és redukciót eredményező háborúban, az ellenfél (a konfliktusban partner) elismert, fontos
egyediségű részecskekombinációja, megóvásra és bekebelezésre, honosításra kerül. Az élet
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fordulópontjain a rekombináció megóvja az új változat, az adott körülmények között
alkalmasabb megoldások kialakulásának az érvényesülését.
Ha a fogantatáskor, a rekombinációban egymással összehasonlításra kerülő genetikai
anyagban lévő részecskék valamely elődben olyan megoldást, újdonságot, egyediséget
fejlesztettek ki, amely a fogamzásban és ezzel a genetikai anyag rekombinációjában résztvevő
pár genetikai anyagából hiányzik, akkor a konkurens nélkül maradó, új rendszerben is pályát
találó, az adott körülmények között sikeresebb érvényesülést jelenthető tulajdonság
statisztikailag biztosan átörökítődik. Ez ismét a pályán lévő ellentét hiányára utal. Ha az adott
áramlási vagy életpályán nincs konkurens, nincs feszültség, nem alakul megsemmisítő,
felbontó impulzus. Az evolúció megtartja a jobbik változatot, de nem veti el, csak tartalékba
helyezi a régit. Ha az új szerveződésbe átkerült egyediség, külső hatás miatt elnyomásba kerül,
kihal, vagy redukálódik, a receszíven átörökített indomináns változat, a régi terv elővétetik.
Mindig az a tulajdonságcsoport, színek, ízek, illatok, tudás fejlődik ki, amely a környezetben,
az adott térben és időben az egyensúlyhoz éppen hiányzik. Ha olyan kisebb energiaszintű,
gondolati újdonság fejlődik ki, amely valamely körülmények között növeli a teljességet, a
tudást és az összetettséget, a bonyolultságot. Ha ez a többségnek kedvező, a kicsiben sikeres
megoldás zöld utat kap az egyre nagyobb méretben, és nagyobb energiaszinten történő
megvalósítására is. A szaporodáskor, a genetikai anyagok egyesülése, a rekombináció során az
elődökben addig kialakult állapotok, a hiányok és a többletek a lebontott határú új
keverőtérben, a placentában összehasonlításra kerülnek. Az azonos pályákon egymással
szemben keringő többletek kínálati túltelítődést alakítanak ki, amelyek egymás ellen
dolgoznak, felőrlik egymást, lenyomják a kínálatot, és a kialakult változat azonos sokasága
túlkínálatot létrehozva megszűnteti az egyediséget. A rekombináció során, a részecske
evolúcióban azonos pályákra kerülő, azonos síkban de egymással ellentétes irányba keringő
részecskék semlegesítik egymást, impulzusba kerülve felőrlődnek, kölcsönösen
hatóképtelenné teszik egymást. Ma az azonos életpályák túltelítődése ugyanezt okozza.
A hiány monopol lehetőséget biztosít az egyediség megtartható idejére, keresletet,
kapcsolódási lehetőséget a nagyobb energiaszintű keringési rendszerhez. Aki egyediséggel és
ezért monopol lehetőséggel rendelkezik, és ezt kellőképen a köztudatba, közismeretre tudja
juttatni, annak a tudására, színfoltjára, egyediségére nagy kereslet támad.
Az azonos pályán, azonos irányban és azonos síkban azonos határrétegben és közel azonos
sebességgel keringő, hasonló fejlettségű, csak diszkrét eltérésű részecskék lendülete, tömege
és tudása összegződhet, az ilyen részecskék nagyobb közös tömegbe épülhetnek. Az azonos
irányba egymást segítő fejlesztések, újdonságok lendülete, változtató képessége összegződhet,
és az ilyen hidegfúziós együttműködések új, nagyobb energiaszintű egyedi változatokat
alakíthat ki. Ezek az együttműködések olyan kapcsolódások, amelyek egyedei (és ezek
megtartott rendezettsége) fontosak egymás számára, a rendezett irányba haladás fenntartására.
Az együttműködés, a fontosság és igény érzése összeköt, a szükségesség érzése kapcsolódást
épít és tart. Az ilyen neutrálisabb részecskéket, az azonos irányú haladásban, az életben az
tartja össze, hogy közöttük kevesebb impulzus születik, mint a környezetben. Ez is Casimir
által felismert összetartó erőn, és a párhuzamos áramlásban lévő nagyobb biztonságon alapul.
A megerősödő egyediség szimmetriába kerülő tulajdonsága, hogy a szimmetria elérésekor, az
ideális társ megtalálásakor az egyediség kivirul, a nő kiteljesedik, a nagyobb szimmetria miatt
az ilyen egyed a környezeti szereplőknek vonzóbbá válik. Az egyéniség kiteljesedésekor a
kiegészítő társra az igénye csökken, a szerveződés külön és önállóvá válik.
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28. szakasz:
A fontosság és szükségesség érzése:
A fejlődés olyan szelekciót eredményezett, amelyben a kifejlődött egyediség értékét, és
fontosságát, az egyediséget alkotó tulajdonságok, (kisebb fraktálszintű egyediségek) hiánya,
szükségessége és ezzel a kereslete, a kínálat szűkössége, vagy az egyediségek többlete,
határozta meg. Ha valamely kicsi energiájú élőszinten valamely új tulajdonság kifejlődött, az
akkor tudott megerősödni, elszaporodni, a szelekciós előnybe kerülni, ha e tulajdonságra az
adott időben és korban nagyobb fraktálszinten is hiány, és ezért igény támadt. A fontosságot, amelyet materiális dolgokban értékként ismerünk, - az határozta meg, hogy az egyedi dologra
hiány és ezért kereslet növekedés alakult ki. Az olyan egyediség, amely hiányt pótol, többletet,
kötődést ad összekötő, építő erőként hat. A kínálat nyújtotta kiegészülésre annál nagyobb az
igény, minél kisebb egy közösség eredő szimmetriája, minél nagyobb a teljességhez
viszonyított hiánya. A visszajelzett fontosság, az éreztetett szükségesség hatalmas - érzelmi
energiaszintű - összekötő erő, amely sikeres tömegépítő. A sármos, magas szimmetriájúnak
látszó vonzó emberek ezt ügyesen oldják meg, és nemcsak a saját bájaikkal keltenek
vonzalmat, hanem rendszerint ügyesen kihasználják a másokban lévő hiányokat. A csúfnak a
szépségét dicsérik, a butának az okosságát, a kövérnek a karcsúságát, az emberek
legvágyottabb hiányosságát nem érzékeltetik, a hiányra a hazugság csalfa illúzióját keltik. Az
ilyen magatartásra az emberek és az élő anyag legnagyobb része fogékony, egész életben az
ilyen elismerésekre vágyunk. A sikeres kapcsolatot a folyamatos visszajelzés tartja össze, a
másik előnyének az elismerése, a gyengéinek az elfogadása kiegészítése, a szükségesség és a
fontosság állandó éreztetése. Ez akkor igazán sikeres, ha nemcsak illúzió keltődik, hanem a
kisebb információs energiaszintű részecskepályákon valóban megtörténik a kompenzáció, a
nagyobb teljességre hozás. A sikeres kiegészítés valódi és hosszú távú kapcsolat épít, az
egymást kiegészítő másság összeköt, de az azonosság túlerősödése bont.
29. szakasz:
A nő és a másság:
Az élő rendszerek első szaporodást eredményező sikeres impulzusa rendszerint nagy nemi
felfűtöttségben következik be, amelykor a nemiségért felelős a szaporodást és az örökítést
(hormontermelést végző) áramlási körben még nagyon nagy a feszültség különbség.
A szokásosnál is nagyobb különbséggel kezdődő heves robbanás miatt a porlódás és a
keveredés is nagyobb a szokásosnál. A nagyobb impulzusban jobban szétporlasztott anyag
kisebb részecskékre bomlik és a fraktálszintjeiben is mélyebben keveredik. A mélyebb
keveredésnek az a következménye, hogy a bolygó fejlettségű és energiaszintű élőrendszerek
első utódai többnyire nőivarú holdakká válnak. Ezzel analóg, hogy az emberek elsőszülöttei
gyakrabban leánygyermekek. A női bolygók, miként a nők többsége sokkal kisebb tömegű,
finomabb részecskékből szerveződő, az alacsonyabb energiaszintű egyedi pályákkal
telítettebb, szimmetrikusabb, és ezért kiegyenlítettebben változó élőrendszerré válik.
A nő tehát a férfiakhoz, a dinamikusabb, hím ivarú szerveződésekhez viszonyítva sokkal több,
kisebb energiaszintű, egyedi részecskepályával rendelkeznek, amely miatt nagyobb a
tartalékuk, kiegyenlítettebb az információs energiaszintű részecske utánpótlásuk. A nők
egészsége, a szimmetriájuk megtartásához sok kicsi (információs) energiaszintű gyöngéd
hatásra van szükségük. Ilyen hatásokat ad, a személyiségük és a képességeik, de főleg a titkolt
fogyatékosságaik dicsérete, az egyediség kiegészítése, a kacérság, a játék a gondolattal, a
hiúság kielégítése, az elégedett legyek magammal sikeresen eltakarjam, kiegészítsem a
bizonytalanságot eredményező fogyatékosságot. A női hiúság alapja a belső szimmetria
igénye. A nők auráját tehát nem dinamikus, nagyobb energiaszintű tulajdonságot jelentő durva
hatásokban megnyilvánuló részecskék töltik ki, (mint a férfiakét), hanem számszerűen sokkal
több, kisebb energiaszintű részecske telített pályákat betöltő színesebb felhője. Ez az oka,
hogy a nők gondolatvilága színesebb, a teherbírása, kitartása, a kiegyenlítettsége nagyobb, az
állandóan és könnyebben pótolható kisebb energiaszintű energia nehezebben fogy el. A nő
könnyebben kap sok kicsi energiahatást, amely számára sokszor elég a sokszor monoton, a
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rendezettséget fenntartó, növelő házimunka ismétlődő robotjának az elvégzésére. A nők a több
időráfordítás miatt, a részletekben rejlő kisebb energiaszintű pillanatnyi örömöket, az általuk
észlelt kisebb fraktálszintű hatásokat is megismerhetik, ezzel is kielégíthetik, kiegészíthetik és
feltölthetik az energia raktáraikat. Ezért természetes, hogy a nők (és a leendő nők a lányok)
statisztikai többségének gyenge energiaszintű gyöngéd hatásokra van szüksége, dicséretre,
hízelgésre és kényeztetésre van igénye. A nők gazdag lelkivilágát az a sokféle áramlási
pályából álló, és ezért kiismerhetetlen tulajdonsági eredőt kölcsönző, állandóan változó és
ezért szeszélyes áramlási pályák - az aura - kitöltöttsége okozza, amelyen a férfias, durva
energiaszintű hatások, - ha durván beavatkoznak - sok esetben csak rontanak. Az anyjuktól, és
a környezettől is kapott, a nők által elfogadott, a kialakult nőies sztereotípia miatt jellemzően
ilyen hatásokat felvevő, megszokó nők általában kevésbé igénylik az egyensúlyukat
megbontó, megrontó durvább férfiasabb hatásokat, de rendkívül jól kiegészülhetnek e
hatásokkal rendelkező társakkal.
A női lélek rejtelmeit csak azok a férfiak (és nők) képesek kielégíteni, akik az általuk áhított,
az éppen hiányolt azon szükséges gyenge energiaszintű hatásokat tudják nyújtani, amelyekre
azok általában vágynak. Ez nem a nemiség közvetlen része, hanem a teljesség és a kiegészülés
utáni vágy kielégítése. A nőies nőkben akkor éled fel a vágy, a tűz, ha olyan sármos, dicsérni,
hízelegni képes, gyöngédséget adó társra találnak, amely az általuk belső titokként kezelt
hiányosságaikra adnak pozitív biztatást, elismerést. A gyöngéd és az ízes szóra, a széptevéshez
értő színes aurájú, jó beszélőképességű férfiak könnyebben eljutnak a női lélek bájáig, és e
bájon át a nők sikeres elcsábításáig. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a nagyobb azonosságú
azonos neműek sok esetben jobban megértsék, érezzék egymás igényét, és az igényt teljesítve
kölcsönös kielégítéssel nagyobb szimmetriára juttassák egymást. A nők könnyebben tudnak
egymásnak olyan kisebb energiaszintű információs örömöket, pletykában, csevegésben,
barátnő igényében megjelenő kölcsönhatásokat kelteni, amellyel magas szinten kielégíthetik
az állandó információs energia éhségüket. A szaporodás és a kiegészülési vágy eltérő
helyreállító fokozatokat engednek, amely a kielégüléstől a kiegészülésen és a másik
birtoklásán át csak a végső reprodukálódási vágy esetén vezet a szaporodást felkeltő vágyhoz.
Az azonos nemi vonzódás, csak a szaporodási folyamat aspektusából rossz megközelítése a
kiteljesedésnek, a boldogság másféle állapotának. Az élet természetes igénye a hiányérzések, a
hiányok kitöltésére vonatkozó vágy és ennek a kielégítése.

30. szakasz:

A kötődés és az érzelmi húrok kialakulása:

Jézus, az utolsó vacsora után megmosta a tanítványai lábát, és elmondta, hogy ettől azoknak köze lesz
egymáshoz és hozzá is. A személyes kontaktus, a kis energiaszintű részecske kapcsolat, csere tartós
összekötő kapcsolatot, közvetlen személyi kontaktust épít. A személyes példával arra tanította, kérte a
tanítványait, a környezetre hagyott áramlási példákat, a mintaképeket, hogy ezt a gyakorlatot terjesszék
tovább. A kapcsolat kapcsolatot épít, összeköt. A széttöredezett kapcsolatú világunkban ez az amiben
hiányt szenvedünk, a kapcsolat az amire jobban vágyunk. A volt keleti blokkban a kapcsolatokat
mesterségesen széttördelték, az azonosság csökkenése pedig segítette az elidegenedési folyamatot.
Az élőterületek lakossága, részecskéi nem ismerik egymást, nem ismerik a szomszédot, elveszett az
ismeret, a bizalom, a lakóterületi szerveződések szétzilálódtak. A Jézus lábmosása, a kisherceg
barátkozása az élet alapja, a közöm van hozzá alapja. A barátsághoz bizalom kell, a bizalomhoz
ismeret, információ, sok kicsi apró kölcsönhatás, amelyekkel nekünk, emberi mikrokozmoszoknak is
közünk lesz egymáshoz. A kölcsönhatásokban részecskéket cserélünk, megismertetjük a bennünk élő
fraktálrendszert a másokban élő fraktálrendszer szereplőivel, az élőközösségek részecskéivel. A másság
is megértésre találhat akkor, ha megismerjük a kiváltó okokat, a kényszercselekvések mozgató rugóit. A
kényszercselekvések sokszor éppen a miatt alakulnak ki, mert nincs segítő szó, nincs kinyújtott kéz, nincs
aki a bajba kerültnek, általa megérthető, a problémáját csökkentő, megoldó jó tanácsot, életpéldát,
áramlási példát szolgáljon. A nagy indulatok, a nagy problémák kis problémákból épülnek fel, a nagy

78

bajok a sok kicsi apró rossz halmozódásából. Ha idejekorán beavatkozunk, és megakadályozzuk az
élet minőségét elrontó kis bajok halmozódását, nem alakul ki annyi kényszercselekvés, nem alakul ki
annyi nagy rossz. A kapcsolat olyan észrevehetetlen azonossági húrokat épít, amelyeket csak akkor
észlelünk, amikor elszakad. A közöm van hozzád, megismertet, kapcsolatot épít, és a kapcsolatodon
keresztül összeköt az életláncként ismert mindenséggel.

31. szakasz: A szerveződések egyensúlyának a megbomlása, az élet zavarai:
A tulajdonságok olyan kisebb energiaszintű részecskéink egyedi információja, egyedi tudása
és képességei, szakosodási, speciális egyedi keringési életpályái. Az életszerű folyamatban de
számunkra időben túl gyorsan változó kisebb energiaszintű részecskék egy vagy több egymás
melletti határfelületen egy-egy keringési pályát, később összetettebb, egyedire fejlesztett
pályákat, életpályákat alakítottak ki. Ha azonos életpályára, azonos irányba fejlődő áramlási
pályára túl sok azonos tudású és azonos képességű részecske került, akkor az általuk betöltött
keringési pályák az azonosságokkal túltelítődtek. Ha túl sok részecske kerül azonos áramlási
pályára, csak úgy tudnak elférni, ha egyre gyorsabban keringenek, csökken közöttük az időbeli
távolság. Ha az azonos képességeik miatti konkurens érzés miatt nem taszítanák egymást, akár
nagy sűrűségben is elférnének, de a teljes azonosság a cél felé áramlás miatt célbeli ellentétet,
irányellentétet alakít ki. Ha nem azonos, rendezett irányú az azonosság közös cél (pont) felé
áramlása, akkor a változási kényszer miatt túl nagy keringési ritmus, időbeli felpörgést okozó
hajtóerő, feszültség alakult ki. Minél nagyobb azonban az energiát szerezni kívánó, a cél
elsőként elérni akaró hajtóerő, annál nagyobb az ütközés, a konfliktus és az impulzus veszélye,
az elszegényedés, a megsemmisülés és elporladás veszélye. Az idő gyorsulását okozó hajtóerő
megrövidíti az életidőt, szabálytalan pályákra váltásra és a kelleténél több impulzusra
kényszerít. Az egyre nagyobb feszültséget nem jól viselő,(kevésbé versenyképes) részecskék
felbomlottak, vagy más pályákra terelődtek. Ha az elterelődött, elhaló, és ez miatt felbomló, más pályákra szabaddá váló részecskéket juttató - szerveződések száma túl naggyá válik, ez
megzavarhatja a szomszédos rendezettebb pályák keringését, és az együtt változó, közös és
szervezett keringési rendszerbe tartozó közösség rendezett áramlása is romlik. A
mikrokozmoszt alkotó részecskelények, szerveződések ilyenkor megbetegednek, az
életszerveződésükben életzavar, áramlási zavar, energiaelosztási zavar alakul ki. A túl nagy
áramlási sebességre gyorsult, (valamely pályán vagy/és a lendületében kiemelkedő, sikeres)
azonos irányba tartó részecskék egy része, (ha a szökési sebességre tudott gyorsulni)
elhagyhatta a közösséget. Ha a pályaváltó részecskék visszaküldött információja szerint
máshol nagyobb hiány van a képességeiből, a rájuk nagyobb kereslettel rendelkező mezőkbe a
hasonlóak tömegesebben távoznak. Ezzel csökkenhet a korábbi élőrétegben az azonosság
nyomása, és redukálódhat a hegemonikus szervezettségi állapotba került mikrokozmoszok
belső feszültsége, az idő feszültsége. Az azonosságokkal túltelített mezőkben a feszültség
enyhítésére kialakult a tudatos (élő) anyagcsere, az információs méretű és energiaszintű
részecskék cseréje, térben és időben vándorlása. (Azért időben is, mert a másik közösség, amelybe
eljutott nem szükségszerűen abban a fejlődési stádiumban volt. Lehetett régebbi primitívebb,
ősközösséghez közeli állapotban, és lehetett sokkal későbbi, hozzá képest fejlett és gyorsabban változó,
rá ezért veszélyesebb állapotban is.)

Nagyobb zavart okozott azonban annak a pályának a túltelítődése, amelyben a szolgáltatási
igénynél sokkal nagyobb számban kifejlődött részecskék szervezettsége, áramlása és elosztása
kevésbé rendezett, amelyben ezért nem egymással azonos és rendezett irányba, hanem
egymással szemben, egymás ellen próbáltak meg érvényesülni. Ekkor célellentét és ezzel
lokális káosz alakult ki, amely több impulzust, gyors differenciálódást, több elhalást és a
győztesek megerősödését eredményezte. A differenciálódásban kevesen megerősödtek, a kis
halak pedig meggyengültek, a nagyok megették őket. Ez helyi konfliktusok, szakmai, területi,
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érvényesülési rivalizáláshoz vezetett, amelyből szakosodási verseny, konkurenciaharc, és
nagyobb energiaszintű lokális változásokat okozó helyi forradalmak és háborúk alakultak ki.
A társadalmi energiaszintű differenciálódás, a társadalmi robbanás szelekciót hajt végre, és
megszünteti a túlkínálatot, durván, de rövid idő alatt, jelentős konfliktussal rendezi le a
kaotikus állapotokat. Az újjáépítés, új szerveződések, családok, vállalkozások, országok
felépítése azután ismét közös célt adhat, növelheti a rendezettség lehetőségét, az irány és a
célazonosságot. Az élet gyakorlatilag lemásol egy sémát, amelyet ősrobbanási teóriaként
ismerünk, amely – bár nem ősrobbanásként – de mindenféle energiaszinten hasonlóan,
de sohasem az egész térre kiterjedően, bizonyosan megeshetett.
A különböző energiaszintű lokális de gyors (makroevolúciós) átalakulások, a terek kaotikus
változását, az időszimmetria romlását, egyre nagyobb hiányát megszűnteti, és helyette irányba
és egymáshoz viszonyítva lassabban telő lineárisan változó időbe, egymás utáni eseményekbe
(folyamatsorba) rendezett lassabb szerveződési lehetőséget teremt. Ez társadalmi méretekben,
és lokális, mikrokozmoszi méretekben is periodikusan megtörténik akkor, ha túl nagy a
szervezetlenség, ha túl nagy a káosz. A kaotikus időszakokkor túl sok egymással
ellenérdekelté váló részecskelény terelődik más pályára, amely növeli a káoszt, az áramlási
pályák összekeveredését, kiszámíthatatlanságát és túltelítődését, és ezzel a változást elvezető
hő és feszültség exponenciális ütemű elzáródását eredményezi. A kényszerű áramlási
pályaváltásokban, az életpályaváltásokban a pék buszt vezet, a kocsmáros államfő lesz, a tanár
biztosítást ad el, és egy sokoldalú, magát Moetriusnak nevező komplex, műszaki részecske
kényszerből írni kezd. A rendezett áramlási pályák összekeverednek, az érdekek ellentétbe
fordulnak, az élet minősége, és a halmozott értékek termelése romlik. Ma a világunk és a
határrétegünk, a bioszféra ismét közel került a kaotikus attraktorhoz. Kizsákmányoltuk a
környező határfelületeket, tönkretettük az élővilágot, a változást túlgerjesztettük, a más
pályákra terelést általánossá tettük, a világunk többségén a rendezettség a romjain vegetál az
emberi élet. Az emberi társadalom elöregedett, a szervezettsége a fennmaradásra
alkalmatlanná és korszerűtlenné vált.
A szervezetek elöregedését az irányító tudat fejlődésképtelensége, az áramlási mintákból, a
példamutató irányítókból kivesző lélek hiánya okozza. Ha a tudat fejlődése lemarad, ha a túl
nagy energiaszintre kerülő hegemónok miatt a kisebb energiaszintűek íze, színe fejlettsége,
egyedi tudása hiányzik a szervezetből, az egyensúly elvész, az élet minősége elromlik, az élet
eldurvul, visszafelé szerveződik, bomlik. A nem teljes szimmetriával rendelkező, a nagyobb
azonosságú közösségek növekedésével mindinkább megerősödő ellentétű lények a
szerveződés határán belüli áramlásaik során egyre több ellenérdekeltségbe kerülnek, a tőke és
gazdasági terror miatt a feszültség nő, a bomlasztás eredménye a bomlás és az ellenne
tiltakozó, végső eszközként önfeláldozó ellenterror megkezdődött. A világunkban az áramlási
rend összekeveredett, és a felgyorsult változásában az oksági folyamat kezd
megkülönböztethetetlenné válni, az oksági sorrend és visszaható energiaszint is kezd
összekeveredni. A tiltakozást, a még meg nem erősödött ellenhatást, a szerveződését és a
gazda(g)ságát féltő államok, már az ellenmozgalmak kialakulása, megerősödése előtt
szétzúzza. A hatalom félelme miatt a hatalom védelme érdekében – mint a veszett állat - már
mindenre, ami más - támad. Az állatok között veszettségként ismert ez a folyamat, a
gyanakvás és a bizalomvesztés fóbiája, a vezető társadalmi szervezettség tudatának a zavara.
A tőke és hatalom félelme már a határain kívül, és nemsokára a kozmoszban akarja
megvédeni az egyediségét, az érdekeltségét, fél a rekombinációtól. Nem érti meg, hogy a
sorsát elkerülhetetlenül a túl erőssé vált hegemóniája pecsételi meg. Már mindenre lő, ami
feléje mozog, már mindent támad, ami másképpen akar élni. Már csak a szikra kell a
gyanakvás tűzének a mindent lángra lobbantó ősrobbanásához, az elromlott életszerveződés
makroevolúciós megújításához, a félelem és a feszültség adott.
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A megújuló mikrokozmoszt kialakító új életcsíra fakadása a mennyország és a pokol
kapujában, egy impulzusból kialakuló differenciálódással, az önállóság elkülönülésével
kezdődik. Ha az egymással impulzusba került lokális határrétegek időegységre jutó túl gyors
ütemű változását, - az életfolyamat egymás utáni változási sorrendjét, az ok – okozati
eseményrendjét már megkülönböztetni nem tudó lények számára túl kaotikussá válik, a
hibajavító és a rendezettséget megtartó lehetőségük, a szimbiota, (társadalmi)
együttműködésen alapuló szervezettségük összeomlik. A feldolgozó képességet tartósan
meghaladó gerjesztés, a romló entrópia kijavítási lehetőségének, a rendezettség fenntartási
lehetőségének a megszűnését, és ezzel az életfolyamatként ismert ok-okozati rendezettség
elvesztése az élet végét jelenti. Az idő, a szerveződéseket alkotó részecskék
együttműködésbe, időben halmozódó, növekvő tömegbe épülése nem egyenletes, és nemcsak
lineáris kis ciklusokban, egymástól időben megkülönböztethető eseménysorban percen, hanem
időnként teljesen szimmetriátlanná válik. Ha a Föld lokális élőrétegein, fejlett menekülő
részecskehad árad keresztül, az idő felgyorsul, a részecskéink időzavarba kerülnek. Az
átvonuló seregnek táplálékra és utánpótlásra, élő energiára van szüksége. Rabszolgákat
fognak, nőket rabolnak, felbontják és kaotizálják a részecske családjainkat. Ha az átvonuló Pl.
Müonhad fejlett térségből származik, fejlettebb, mint a mi részecskéink, időben gyorsabban
kapcsol, jobb a megoldó képessége. Ilyenkor az emberi tudatot színesítő, kis energiaszintű
részecskék veszélyeztetve vannak, táplálékként könnyen elfogyasztódnak. Az élet gyorsított
fejlődéséhez, mutációk keletkezéséhez nem szükséges robbanás, a változás és a fejlődés
ilyenkor felgyorsul, a szétbontott részecskecsaládok, szerveződések új variációkban épülnek
vissza. Az özvegyek kapcsolatra lépnek egymással, a szétesett vállalkozások szervezőképes
részecskéi új, más összetételű szerveződéseket hoznak létre, új termékeket fejlesztenek ki.
A makroevolúciókkor az élet egymást követő eseményei végtelen sebességűre, a kevésbé
fejlett részecske közösségek által feldolgozhatatlanra, megérthetetlenre gyorsul látszólag
minden egyszerre történik. Ha a rend és a szerveződési rendszer elromlik, és a kaotizmus úrrá
lesz egy szerveződésben, a lineáris időt eredményező folyamatsor helyett, makro-evolúció
alakul ki. A kaotikus állapotokkor a szervezettségi differenciálódás megerősödik, a változási
folyamatot követni, és a körülményekhez alkalmazkodni képes túlélők szerveződésekre, és az
eseményektől elmaradó, a szervezettségében és az okozati reakciókban összezavarodó, az
egyediség fennmaradásáért folytatott harcot feladókra bomlik. A korábban azonos
mikrokozmoszban, egy faj közös egyedében szimbiózisban élő eltérő részecskelelkek ilyenkor
megoszlanak. A legalább két, egymással célellentétbe kerülő tábor alakul ki. Az együttélést
fennmaradásáért (a túlélésért) küzdő, a kialakult evolúciós életformát és a hegemóniáját
minden áron folytatni akaró konzervatív egység, és az élet folytatódását más
körülményekben, korszerűbb szerveződésben elképzelő, az egyediség helyett a sikeresebben
együttműködő új közösségi együttélésért harcba szálló haladók, (és a hozzájuk csapódó
hatalomra éhes slepp) egymással egyre nagyobb ellentétbe kerülő szerveződése. A harc
éleződik, a feszültség nő, a harcoló felek közötti préda fogy, az élő anyag osztódik. Mindkét
táborban szükségszerűen áldozatok is keletkeznek, az elöregedett, a régi és az új célokban nem
eléggé hívő, az egyediségért és a hatalomért folytatott harcot feladó, és a mennyországba
menekülő, részecskelények, és részecskelelkek elhaláloznak, felbomlanak. Az élőmezők
valamelyik szerveződési szintjén, életszférájában ilyenkor válság, majd kaotikus forradalom
tör ki, és ennek a harcnak áldozatai vannak, a gyengék, és a folyamatban változó életben nem
elég erős hittel rendelkezők, és a szerencse által nem támogatottak, elhalnak. A kellő akarattal,
furfanggal, a szorult helyzetekből kibúvásra, megoldásra képes, a kellő hittel és nagy
lendülettel, nagy töltöttséggel, elszántsággal és szerencsével is rendelkezők, a változási
folyamatsort annak a felgyorsulása és kaotikussága ellenére is követni tudják. Az egyediség
kialakult változatának a fenntartásához, az élethez és a hatalomhoz tíz körömmel ragaszkodók
egy része túléli a válságot, folytatja a gyorsabbá és feszültebbé, romló morálúvá és egyre
pokolibbivá váló életet. Ha a tudat és a megértés fejlődése elmarad az evolúciós fejlődéstől,
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időszinkronítási zavar keletkezik, és az eseményekkel túlterhelt, időzavarba kergetett lények
problémamegoldásra jutó reakcióideje csökken. Ez a morál csökkenését eredményező, mind
pokolibb körülményeket is elfogadó szelekcióhoz vezet. A feszültség és a kaotizmus
növekedésekor az erős és a gyenge, a jó és a rossz, az együttélés és együttműködés, az
azonosság differenciálódik. Az elkülönülés, a folyamatban változó, a periodikus élettel járó
egyediség, a másság mindenáron és minden körülmények között fenntartása felé haladó, az
erkölcsi értékben a rossz felé fejlődő, és a közösségi együttélésben hívő, a mennybe vágyó, a
rossztól elhatárolódó, a romló körülmények között felbomló, a jó felé elkülönülő lélekre
bomlik. Az élet folyamata a változás egészen kicsi állapotmódosulásával kezdődik, és a
változás gyorsulása, összetettsége, a csillaglét felé, az egyre több dimenzióban egyszerre zajló
folyamatok felé halad. Az életút egy-egy ciklusának a körforgása az angyali körülményektől, a
mennyországtól az egészen kicsi változástól az ördögi körülmények és szabályok elfogadása
felé, a pokoli élet felé halad, a kis változás sűrűségtől a nagy változás sűrűségű környezetig, a
káosz birodalmáig. Az életre kelt és egyedekbe, fajokba szerveződött, társult részecskelélek,
az életszférájának a romló életkörülményeit, valamely a fizikai, pszichikai és erkölcsi terhelési
szintjén már nem bírja a változást követni, feladja a szervezett együttműködést, kilép, elhal a
változás folyamatából. Az egyre nagyobb változássűrűségűvé váló mezőkben, (rétegekben) az
együttműködést gátló dolgok rendezetlensége egyre nagyobb. A folyamat egymás ellen
dolgozó, egymás eredményét megsemmisítő, a térrészt, a határréteget izotróppá tevő kaotikus
változáshoz vezet. Az ilyen folyton változó térrészben minden jó vakvágányra kerül, minden
jó felbomlik. Az egymással túl nagy ellentétbe kerülő környezetben, a lineáris
mikroevolúcióban nem tud kialakulni a kaotikus változást rendezett irányú változásra
kényszerítő különbség. Az izotróp, de túl gyorsan változó térben az idő és az egymást követő
események felgyorsulnak. Ilyenkor a polarizáció felerősödik, és a korábbi szerveződés
kétpólusúvá válik. A két egymással ellentétbe kerülő erők között nincs a polarizáltaktól eltérő
részecskéknek menedéket és rendezett áramlást lehetővé tevő térerő különbség. A kétpólusúvá
váló rendszer nagyon nagy szimmetriába kerülő közös határrétegében a rendezett áramlás és a
szerveződések növekedése megszakad, a túlhajszolt változásban megfáradt részecskék csak
kaotikus, rendezetlen, egymás ellen ható áramlásokra kényszerülnek. Ilyen folyamat alakul ki
a Föld tavaszi és őszi napéjegyenlőségi időszakaikor, és a nagyszülői rendszer nagyévi
szimmetriafelületeinek az átlépéseikor, a pólusváltásokkor. A hatalmi harcban csak jobbra
vagy balra lehet tartozni. A hatalmi csoportosulásokhoz nem tartozó egyediségek
kihasználódnak, túlhajszolódnak és időzavarba kergetődnek, a túlfeszült életben kaotizálásra
kerülnek, és sokan felbomlanak. Az állandóan kiszámíthatatlanul változó környezetben
minden együttműködés felbomlik, nem alakul ki hatékony szervezettség, a részecskelelkek
elfásulnak, lélektelenné, neutrálissá, és egymással szemben is közömbössé válnak.
A folyamatban változó élet olyan mindenséget eredményezett, amelyben lokálisan eltérő
helyen és eltérő időben épül az, ami máshol bomlik. Neutrálissá válik minden anyag, minden
élőlény, ha elveszti a többi részecskelélekhez őt fűző kötődését, ha elveszti az érzelmi töltését.
Ilyenkor kisebb szerveződésekre bomolva, veszteséggel de könnyen kijut az anyagi mezőkből,
a rendelkezésre áll szerkezeti hézagok, közeghatárok számára átjárhatóvá válnak. Az ilyen
együttműködés képtelenné és neutrálissá váló részecskéknek kevésbé változó, nagyobb
sikerrel együttműködő közösségbe, nyugodt környezetbe kerülésre van szüksége ahhoz, hogy
ismét képessé váljék érzelemre, kötődésre, a hasznosság és az együttműködés szükségére, a
cél felé haladáshoz, az áramláshoz szükséges új életre. Ezt nyújtja a folyamatban változó élet
pihenő területe, a mennyország, az alternatív, de eredeti, a csillagok közötti térben működő
örökös ősközösségi együttélési forma. Az időben gyorsabban változó mezők kaotikus
központjából, és a szimmetriába került határfelületeiből kikerülő, hatásképtelen, neutrális
alapegységekre, - elhalt, erőtlen és egyediségre már nem vágyó, - a legkisebb sűrűségű, a
legkisebb tömegű és energiaszintű részecskéket tartalmazó lelkekre bomló élő anyag a
csillagközi térségekbe kerül, (kiszorítódik) a közös harmóniában de alig változó (nem)lét
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birodalmába. A már együttműködésre kész lélek itt a hiányolt együttműködést és támogatást,
az általa áhított védett élet lehetőségét kapja. Ez az élet azonban nagyon kicsi egységekben,
csak információs energiában változik, amely már képes ellenállni a változás kihívásainak, a
nagyobb energiaszintű részecskék gerjesztésének. Az egységbe és közös harmóniába
szerveződő lélek nem kerül kölcsönhatásba, és ellenállás nélkül átereszti a nála sokkal
nagyobb kinetikai energiájú, nagyobb tömegű, a felaprózódott lelkek méreténél nagyobb
szerkezeti hézagokkal rendelkező, (nem hozzámérhető tömegértékű) tárgyakat, élőmezőket.
Az ilyen mezők azért tudnak ellenállás nélkül áthaladni a nagyon nagy azonosságú, szuper
folyékony, és ellenállásmentes, (valószínűen folyékony állapotú) csillagközi közegen, mert az
nem reagál az áthaladásra, nem kerül nagyobb energiaszintű kölcsönhatásba, a szerkezeti
hézagokban akadálytalanul átáramló neutrális quintesszenciával. Az ilyen igen sűrű de
szuperfolyékony plazmaszerű éteri anyag és a nagyobb energiaszintű, szerkezeti hézagokkal
rendelkező folyamatban változó élő anyag egymáshoz fűződő fizikai viszonya anyag éppen az
ellentéte a növekvő változássűrűségű mezőközpontoknak, amelyekben a keresztmetszetre
(térfogatra) jutó változás sűrűség exponenciálisan nő. A csillagközi térben a szerkezeti
hézagok egyre kisebbé válnak a csökkenő átmérőjű (térfogatú), de egyre kisebb egységnyi
energiaszintű, a többiekkel szemben közömbös részecskék között, ezért az áramlási, gördülési
lehetőség egyre nagyobbá és a kisebb energiaszintű részecskék számára is akadálytalanabbá
válik. A csillagközi tér kevésbé változó részében lévő igen kis méretű, de már töltéssel nem
rendelkező részecskék együtt olyan szupravezető folyadékot tartalmazó folyadék közeggé
válnak, amely mint a nagyon finom, nagy folyékonyságú homok, mint az ellenállás nélküli
szuperfolyékony mélyhűtött hélium, nem kerül kölcsönhatásba a rajta lineáris sebességgel
áthaladó tárgyakkal, anyaggal. A gyorsulásra és a többdimenziós forgatásra azonban ez az
anyag is reagál, gyenge kölcsönhatásba lép. Feltételezhető, hogy az elhalt lelkekből álló anyag
neutralitása, és a szerkezeti hézagokhoz viszonyított aránya miatt nem kerül sor lényeges
kölcsönhatásra. A nagyobb energiaszintű anyag úgy hatol át e közegen, mint a nagy
lyukbőségű, vékony húrú rosta a levegő molekuláin. A közegellenállás nem érzékelhető.
A csillagtér mennyországa felől a nagy változássűrűségű mezők pokláig sok olyan
szerveződési réteg, fejlődési állapot található, amelyekben az anyag elfolyósodik, és együtt
változó közösségbe épül. A tengerekben és a természetben található víz csak az egyik
lehetősége az ionos és a molekuláris anyag ezen állapotának, amely az atomi energiaszintű
elemek első periódusának a mennyországi állapotú rétegét molekuláris állapotát képezheti. A
nagy azonosságú vízállapotban lévő oxigén és hidrogén mellett, számos természetes atom
tisztaságú, szerveződési állapotú folyadék és molekulavegyület található. A tiszta és ezért
nagyobb azonosságú, atomi energiaszintű Gallium, (31. elem) a Bróm, (35. elem) a Cérium
(55.elem) és a Higany, (80. elem) valamint a Francium, a 87. elem is természetes folyadék
állapotú, a terhelést együtt viselő, együtt változó szerveződési állapot. Feltételezhető, hogy az
anyagszerveződések ezen állapotát megelőző időszakban nagyon feszült, energia és
elektronhiányos kaotikus terekben változtak, és megtanulták az élet leckéjét, az
együttműködés szükségességét. Az életre kelt anyag az átmeneti pihenők után tovább fejlődik,
tovább járja a Tao útját, de az azonossága a bonyolultság növekedése felé, és egészen addig
csökken az azonossága, amíg teljesen együttműködő képtelen szerveződéssé válva visszakerül
a mennyországba, vagy valamely nagyon idős ionos szerveződésű csillagban, vagy/és
galaxisban az aranyplazma Isteni képességét el nem éri. Jelenleg valószínűen ez az, az állapot,
amely a legnagyobb részecskesűrűséget még nagy azonosságú együttműködésben tudja
tartani. Az élő ionos anyag azonban folyamatosan tovább fejlődik, még nagyobb sűrűségbe
épül, de a csillagokban folyó magas változás sűrűséget egyre nehezebben viseli.
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Az élet teljes spektruma jelen van az életszerveződésekben.
Míg egyes szerveződések fiatal változatai, sejtjei még az ősközösségi folyadék állapotban
vannak, még nagyon nagy az azonosságuk, addig a kifejlődött szerveződéseik, a plazmaszerű
és szilárdabb struktúrák anyagi energiaszint nehéz életét folytatják. A szerveződések vénei, a
kiszáradt, megcsontosodott, elháncsosodott, elöregedett, elhalt sejtek kívülről védik a
sokgenerációs szerveződések fiatalabb állományát. Az élet igen jó hatásfokkal használja ki az
összetartozó élőrendszer mindenkori állapotát, minden állapotú, korú szerveződésnek
megtalálja a rendszeren belüli ideális feladatát és beosztását. Az élőrendszer eltérő korú és
állapotú összetett szerveződései fontos feladatelosztásban működnek együtt, amelyben a
legfiatalabb részecskéktől a legidősebbekig mindegyik megtalálja a neki való, a közösségnek
hasznos foglalatosságot. Ha egy életszféra szerveződése folyamatosan ütközteti az egymással
szemben haladó öregjeit és fiataljait, sok idős elhal, vagy az életet rontva a fennmaradásáért
hadakozik. Ez is növeli a feszültséget, az élet zavarát. Ha a szerveződés, időspirálba szervezi a
már egymással szemben áramló nemzedékeit, akkor a felesleges ütközések, a támadás
hiányában értelmetlen védekezések elmaradnak, és egymást azonos irányba segítő,
kiegyenlített életáramláshoz vezetnek. Ha megnézzük a könyv végén ismét bemutatott atomos
anyagszerveződési ábra kettős időspirálját, akkor megérthetjük a kék és a piros színeltérés, a
koreltérés kettős spirálját. Mire az idősebb szerveződési réteg már visszafelé jön a keringő
áramlásból, nem azonos pályára, hanem radiális (függőleges) irányban eltolódik, és neki
kedvezőbb kisebb átmérőjűre terelődik. Ez kettős előnnyel jár, egyrészt javítja az élet
hatásfokát, csökkenti a felesleges ütközést, másrészt szinkronba hozza az egymástól eltérő
korúak eltérő sebességű áramlását. Ez biztosítja, hogy az eltérő korúak között ne növekedjen
az ellentét, hanem egymást segítő, azonos ritmusú, nagyobb rendezettséget eredményező
áramlás alakuljon ki.
Az élet tehát azért tud a környezeti rendezettségen igen magas hatásfokkal javítani, az
entrópikus állapotokat magasabb rendezettségi szintre hozni, mert a sikeresen együttműködő
élőrendszer minden állapotú szerveződésének hatékony és értelmes feladatot, célt ad.
A fiatal életcsírába, az életmagba befektet, az idősebb, de azonos irányban haladva segítő a
fiatalabba anyagot, információt és energiát invesztál. Kellő energiát és időt ad ahhoz, hogy a
tehetség kicsírázzon és a hatékony egyediség lendülete kifejlődjék. A terhelést az élet már a
születéstől adja, a szervezett együttműködés már a sejtek osztódása, differenciálódása során
elkezdődik.
Az életfejlődés szakosodásában az egyediség kibontakozhat, kivirágozhat. A közösségnek
hasznos szakosodás érdekes, kellemes eredője már a fiatalok produktumában is megjelenik,
előadásban, szavalásban, átadott vidámságban, őszinteségben, és a fiatalkori időszak végére az
egyediséget jó hatásfokkal előállítani képes energiatermelő váltóréteg fejlődik ki. A
generációk rotációs váltása során, a hitelfelvevő, az energiát és rendezettséget fogyasztó fiatal
időszakot, a kölcsönt a termelő időszaktól visszafizető, a részecsketársadalmat eltartó terhelt
időszak követi.
Az élőrendszer az életfolyamat közepén szerveződő nagy hatékonyságú, termelőképes élettel
visszafizetteti a fiatalkori kölcsönt. Az energiájában már gyengülő idősebb szerveződést az
emberi társadalommal ellentétben nem semmittevésre kényszeríti, hanem az élet végéig, sőt az
anyagi energiaszint alá bomlás után is hasznos és értelmes foglalatosságot (a rendszerben
helyet) biztosít számára. Az idős élet irányít, terel, véd, és ha elhal, ha nagyon alacsony
változási szintre kerül, akkor is - a fáknál száraz sűrű kéregállománnyal, az ionos
szerveződéseknél a külső határréteg neutrális védőjeként - elszigeteli a nagy azonosságú
részecskecsaládját, a genetikai rokonait a környezettől. Az elöregedett sejtek, szerveződések,
részecskék mindig kikerülnek a rendszerek külső határfelületeire, mint a bőr hámsejtjei, a fák
kérge védik a szerveződést, és nem csak hőszigetelést biztosítanak, hanem a kiszáradás, a
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sugárzás, az idegen behatolás ellen is védik a szerveződés fiatal állományát. Az elöregedett,
elhalt szerveződések a külső tér, a környezet, a múlt felé távoznak, és miközben a befelé
hatoló idegenek ellen a védelmet biztosítják az elhalt sejtek rostjai között átengedik az életet
tápláló információs energiát.

Az életszerveződés kezdete és a visszaforgó, leépítő időszakasza,
A makroevolúció kialakulása
Az eggyé vált mezőtől, és a hasonló folyadék állapotú együtt változó közegtől leszakadó,
elkülönülő, önálló változásba kezdő, a pihenő után a folyamatban változó életet újrakezdő
lelkek érzelmi töltése és kötődése csak lassan alakul ki, kicsi kölcsönhatások impulzus
sorozatának a következményeként. A folyadéknak ehhez kisebb részecskékre kell bomlani, el
kell párologni, a szilárddá vált anyagoknak el kell szublimálni, vagy le kell morzsolódni.
A csillagközi térben lassan változó mező nagy részecskesűrűségű, de homogén részecskékből
áll, amelyek változás csökkenése a folyadék állapotból szilárd de homogén struktúrákat
alkothat. Hasonló szilárd szerkezetekké válnak a részecskeforradalmak következtében
szétrobbanó mezők nagyobb azonosságú, ezért együtt maradó darabjai. E szerkezetekben a
változás lecsökken, az élet lecsendesedik, a csillagközi térben áramló anyag lehűl. A kialakult
időspirálok meghatározzák a tér szerkezetét, amely a nagyobb energiaszintű lény, az Isten
szervezetében helyezkednek el. A nagy mezőn belüli áramlás kevés ellenállásba ütközik, ha a
szabályok szerinti irányokba, a potenciálgátakkal terelt idő irányába áramlik. Ha a
csillagrobbanás, egy nagyobb rendszer elöregedése miatt elárvul egy-egy részecske közösség,
az addig sodródik, amíg az élete rendes kerékvágásba nem kerül. Az emberi szókincs rengeteg
univerzális kifejezést használ, amelyeket szürke háttérrel és eltérő betű alkalmazásával
emelünk ki.
A változás növekedése anyagcseréhez vezet, amely a lassan éledő, öntudatra kelő sziklákról
lemorzsolódott részecskék átáramlásával kezdődik. Ha a változás szele leszakít egy egy
darabot az istenmezőről, vagy/és az üstökösökbe szerveződött víz és szénpor egy csillag
közelében szublimálni, párologni kezd, önállósodó részecskék válnak szabaddá, amelyek
azonban, a korábbi mező körül maradnak, ha nem kényszeríti az öntudatot adó helyszín
elhagyására nagyobb energiaszintű változás. A folyadékállapotú közegek közelében történő
hőmérsékletváltozás eróziós folyamatokat indít el, a légáramlásban és az intersztelláris szélben
lévő kis szemcsék, részecskék koptató hatása szintén bont, de a valódi bontóerő a gyorsan
változó mezőkben keresendő.
Ha a csillagközi térben szabaddá vált kisebb-nagyobb részecskék a hosszú útidős áramlásuk,
az életútjuk alatt egy nagyobb energiaszintű mezőnek ütköznek, a tömeghez mérhető impulzus
alakul ki. Ez feszültség ingadozást vált ki megnöveli a változást és a hőmérsékletet, a tér
felforrósodik, majd a feszültség elmúlásával lehűl. Ez sokszor megismétlődik, amely idővel
felőrli a térben és időben utazó, és most-már változó mezőket, apró keringő csillagpor aurát
alakít ki körülöttük. A Thoutatis pályasúroló aszteroidánál leírásra került a nagyobb ionos
élőmezők egyik kialakulási lehetősége, amely a sokféle csillagközi életfejlődés ősi változata.
A későbbiekben röviden ismét leírásra kerül az ionos életszerveződés nagyobb energiaszintű,
korszerűbb szaporodási holdképző folyamata, amelyet az előző könyvekben már bővebben
bemutattunk. Az atomi energiaszintű ionos élet analóg folyamatban változik, azzal a
különbséggel, hogy sokkal kisebb energiaszinten, és a kisebb tehetetlenség miatt sokkal
gyorsabban történik a folyamat.
Ha a nagyobb ionos mezőkből kellő mennyiségű csillagpor morzsolódik le, a mezők körüli
térrészek kis energiaszintű részecskékkel telítődnek, amelyek a növekvő tömegű központi
mezők növekvő térárnyékolása egyre nagyobb gravitációs erővel leülepedni igyekszenek. Az
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elöregedést és elmeszesedést azonban meggátolja a rendszeres változásnövekedés, a térben a
sok szereplő közt természetessé váló impulzusok élénkítő, anyagcserét okozó hatása. Ha a
térben sodródó mezők, áramló részecskék egymással kapcsolatba kerültek, sokféle
következmény alakulhatott ki. Hidegfúzió (lásd a Thoutatis) mellett az impulzusok
differenciálódást eredményező, bontó – építő következménye egyre melegebb fúzióhoz
vezetett. Az élet bonyolódott, és egyre többféle változata alakult ki. Ha a mezők vagy a
részecskék nem pontosan a haladási irányba összeütköztek, az ütközési (támadási) ponthoz
viszonyított kinetikai erő és erőkar szorzata eredményeként forgásra, spinre, tettek szert és
töltöttség (érzés) megszerzése közben ezzel forgási szimmetriájuk elveszett. A töltöttséget
eredményező érzés, a forgás az impulzuskor keletkezik, amelykor két, közel azonos fejlettségű,
de független részecske nem teljes pontossággal egymásnak ütközik. Az ütközéskor a sziklák
körül keringő részecskék ismét szétszóródtak, elszakadtak egymástól és sokszor az eredeti
mezőjüktől is, amely következtében az anyagmezők részecskéi keveredni kezdtek.
Az ütközéskor perdület, és szimmetria hiánnyá differenciálódó képességhiány alakul ki, amely
visszaszerzésére, a kiteljesedésre irányuló vágy éled. Az öntudatot nyert élet célja az
ősközösségben, az együttváltozó folyadéktérben, az Istenben meglévő, de az egyediség
megszerzésével elveszett képességek visszaszerzése, a teljessé és mindenható Isten részévé
válás és a nyugalom visszanyerése.
Az impulzusokban a differenciálódáskor lokális többletek és hiányok alakulnak ki, amelyek a
kezdetben nagy azonosságú, egyenrangú részecskék között eltérést, különbséget hoznak létre.
Az egyedi eltérések miatt a tulajdonságokban, nyomásban, lendületben, áramlásban, statikus
külső és belső jellemzőkben másság alakult ki, amely az öntudat elnyerésével megértésre
került. A többletekből az átlagosnál gyorsabban változó, belső feszültséggel rendelkező anyag
és egyedi áramlási minta alakult ki, míg az olyan energiahiánnyal küszködő nagyobb
azonosságú lelkek sűrűsége és egyedisége csökken, amelyek a nagyobb egyediségű, fejlettebb,
energiában dúsabb áramlási minták, mezők körül keringenek. Kialakultak az általunk is ismert
fogalmak, az én és a más, a jó és a rossz, a többlettel rendelkező gazdag és a szegény, a hiányt
kiegészítő érzés a vágy. Minden dologra, - amelyben valamely része e hiánynak felismerésre
kerül, - vágy keltődik, érzelmi szál fonódik. A képességek hiánya miatti kiegészülés vágya az
élet hajtóereje, a kiegészülés vágya az élet fenntartója. A kapcsolatainkban ezekre a
kiegészülésekre vágyunk, a szeretet és a fontosság érzésére, arra, hogy szükség van ránk, hogy
nélkülözhetetlen részecskéi vagyunk a mindenségnek, az Istenként ismert teljességnek.
Az együttműködés szükségességét elfelejtő, az arányokat tévesztő, túl erőssé, túl gonosszá
váló egyedbe épülő lélektársulásoknak az a büntetése, hogy tovább kell változniuk, tovább kell
járniuk az élet iskoláját, amíg meg nem tanulják, hogy csak a nagy mindenség hasznos
együttműködő tagjaként érhetik el a vágyott elismerést, az elfogadást, a lelki nagyságot, a
fontosság és szükségesség visszajelzését. Az anyagi nagyság, az élet hívságai differenciálnak,
de nem tesznek boldoggá, nem teszik lehetővé a szimmetriát, a lélek kielégülését. Az
anyaghoz és egyediséghez kötött élet a másság növelése felé halad, a gömbszimmetriától a
csökkenő szimmetria és növekvő egyediség, és sajnos a hegemónia szelekciója felé. Ez az út a
nagyobb energiaszintű, időben gyorsabban változó mezők mindent felbontó pokoli gyomrába,
a gonosz birodalmába vezet. A fejlődés útja az együttműködés helyett az állandó harc és
szembenállás, a kaotizmust gerjesztő, az egyediség rossz változatát erősítő másság felé is
halad. A folyamat a kaotizmuson át újabb gömbszimmetrikus állapothoz vezet, egy
ősrobbanáshoz hasonló új, de nagyobb energiaszintű, egyre hosszabb idejű rendezettség
kialakulásához. A nagyobb mezők statisztikai biztonsággal elnyelik és elfogyasztják a
kisebbeket, a térben áramló részecskék ezért egyre nagyobb tömegű, időben egyre gyorsabban
változó mezőkbe jutottak. Időben változó életfolyamat és részben állandó, részben változó
szabályok alakultak ki. Minden szerveződésben kialakuló lélek eljut az életúton, a fejlődésben,
az anyagszerveződésben valamely szintig, amelykor a közös lélekbe szerveződött részecskék
már nem tudnak egymással együttműködni, és a kaotikus állapotokkor az egyre nagyobb
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energiaszintű összetűzésekben, impulzusokban a nagyobb összetettségű szerveződési
egységek egyre kisebbekre bomlanak. A szelektív folyamat kétségtelenül olyan sokkal
nagyobb tűrőképességű, a legrosszabb körülmények között is változni képes, több
életszakaszon át egyre gonoszabbá váló lélekközösségeket is kitermel, amelyek nem adják
fel, amelyek minden áron a gonosz együttműködést felbontó birodalmát építik.
A mennyország szimmetriája, a pokol, a lélekközösségek másik fejlődési lehetősége.
Az egyediség virágát fejleszteni nem képes pokoli életmódot vállalók, a folyamatban történő
változást tovább folytatók azonban hasonló konkurens tulajdonságú szerveződésekkel
kerülnek azonos határrétegekbe, élőrétegekbe, amelyben a szelekció tovább folyik, és a
gyengék itt is kiesnek, elnyelődnek, szétporladnak, felbontódnak. A folyamatban változó élet
megmaradásának az ára az erő és a rendezettség olyan egyedi egysége, amely képes a
mindenkori környezethez viszonyított rendezettségét megtartani, és az egyre romló erkölcsi
gát csökkenése ellenére az egyediségbe, szimbiózis életbe elkülönült változási folyamatot
fenntartani. A megmaradási vággyal a romló állapotokat is elviselő, a kaotizmust túlélő, egyre
romlottabbá váló lélekbuborékok is nagyobb közösségekbe szerveződnek, amelyeknek egyre
rosszabb a moráljuk, egyre kisebb az erkölcsi gátjuk. A rossz dolgoktól és cselekvésektől
visszatartó belső erkölcsi gátat a közös szerveződésben még meglévő együttműködésben
hívők, kevésbé gonosz lélekbuborékok képezik, amelyek azonban a szelekciós folyamat előre
haladtával mindinkább kisebbségbe, elnyomásba kerülnek. Az egyre gonoszabbá váló
mikrokozmoszokban, lényekben, a részecskelelkek statisztikai többsége az egónak jó
megoldások mellett, a saját hasznára dönt, függetlenül attól, hogy ez hosszú távon nem kedvez
a szerveződés megmaradásának. A vírusközösség elszaporodása elpusztítja a gazdalényt, ez
látszólag az evolúció zsákutcája. Azonban a vírusok megtanultak a megbetegített, elpusztított
gazdalényről annak az általuk kiváltott halála előtt egy másik gazdalényre áttelepülni.
A Mindenség mikrokozmoszokba való elkülönülésének, az elszigetelődést eredményező
lokalizációnak itt van értelme. Ha a kellő elszigeteltség nem osztaná fel a nagyobb
energiaszintű lények által át nem járható téridős szerveződésekre a folyamatban változó
evolúciót, az akadálytalanul szétterjedő emberszerű vírusok rövid idő alatt elpusztítanák a
mindenséget.
Az élet egyre kaotikusabb változásához történő alkalmazkodás a mindenkori környezeti
változás szabályainak az elfogadását, ehhez való alkalmazkodást igényel. Ez egyet jelent a
mind pokolibbá váló erkölcsi szabályok, életmód elfogadásával. A pokol a már túl sok
dimenzióban egyszerre változó élet teljes és fékezetlen valósága, a minden majdnem egyszerre
történik, az idő túl gyorsan változó kaotikus állapota. Az életre kelt és egyedekbe szerveződő
részecskelélek mindig eljut egy olyan döntését igénylő erkölcsi gáthoz, amelykor vagy
végtelenül gonosszá, és egyre inkább ördöggé válik, vagy már nem képes az eldurvult
szabályokat elfogadni, és a változás valamely szintjén kiszáll az élet e sűrű körforgásából.
A differenciálódáskor elhaló lényekbe szerveződött részecske együttműködések kiesnek a
változás rostáján, áldozattá, báránnyá válnak, és a körfolyamatban kifejlődött Isten, az együtt
élő nagyobb energiaszintű, nagy azonosságú lélekközösség ítélőszéke elé kerülnek.
A mikro-evolúciós szakaszok lezáródásakor, egy faj túlszaporodásakor, a túlzott hegemóniába
kerülésekor nemlineáris, makroevolúciós eseménysorozat történik. Ez jelentősen
megváltoztatja a körülményeket, amely az evolúciósan túlfejlett, de a környezetet túlzottan
kizsákmányoló életformákat rövid ideig tartó, túl gyors és bonyolult, általuk nem uralható,
nem irányítható eseménysorral leredukálja.
A tudatban nem megfelelően fejlődő, nem együttműködő részecskecivilizációk jövője a
táplálékká válás, a bolygók szaporodásának a kiváltása, ennek a folyamatnak az előkészítése.
Amikor az egy élőrétegben változó valamely élő anyag túlzott hegemóniába kerül,
túlszaporodik, és a saját igényére a periódusos rendszer szervetlen anyagából, az első négy
periódus elemeiből, de főleg szénből, oxigénből, hidrogénből szerveződő élő anyag kellő
mennyiségű fehérjévé alakította a környezetét, túlfejlődik, és ezzel kellően elrontja a
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gazdalény a Föld belső szimmetriáját. A nagyobb energiaszintű gazdalény szimmetriája és
védekező képessége ilyenkor csökken, és a bolygók a megérzett elmúlás megelőzése
érdekében szaporodási folyamatba kezdenek. Az élő rendszerek szaporodásához nagy
mennyiségű fehérjére van szükség, amely rendelkezésre álláskor, komplex részecskék kezdik
előkészíteni a változást.
A lassan fejlődő közös tudatú csillag energiaszintű szerveződési rendszertől még valószínűen
idegen a náluk nagyon nagy energiaszintű párosodási folyamat, ezért lehet, hogy igyekeznek
elkerülni. Az ősidők szaporodási variációi arra emlékeztetnek, hogy társadalmak előtti
időszakban a szaporodás sokszor nem önként vállalt érzelmi vágy miatt, hanem szándék elleni
erőszak hozta létre. Lehet, hogy a bolygók alapvetően mindaddig el tudják kerülni a
szaporodáshoz vezető kényszerhelyzeteket, amíg egészségesek, amíg olyan alszerveződés nem
fejlődik ki bennük, amely súlyosan elrontja a szerveződési szimmetriájukat, az egészségüket.
Ez szükséges feltétel lehet a szaporodáshoz, a közelgő esemény kikerülhetetlenségéhez. Lehet,
hogy annak köszönhetjük az emberiség kifejlődését, hogy a Földet, Gaiát, még fiatal hold
korszakában egy óriásaszteroida megerőszakolta. Ebből keletkezett a holdunk, Luna. Ha Gaia
tanult az eseményekből, azóta sikeresen távol tartotta magát a hozzámérhető, szaporodást
okozható kérőktől. A bolygónk azonban korosodik, érett nőbolygóvá vált, és most-már lehet,
hogy az elmúlás szelét megérezve kísértést érez egy újabb anyaságra. Az ember tudatfejlődése
leragadt, és ezzel elfelejtett a nagy életrendszerrel együttműködni, hegemóniába került
szerveződéssé vált. Súlyosan megsértettük a szerveződési együttműködés szabályait,
elrontottuk a gazdalény egészségét és szimmetriáját. Gaia a nagyévi napéjegyenlőségi
fordulóhoz közeledik, a pólusváltás megkezdődött, és ez azt jelenti, hogy a bolygónk
határozatlan időszakhoz, a nagyszülői ekliptikához, egy nagy szimmetriafelülethez érkezett.
Az ionos életszerveződések életében ez a bizonytalanság és az energiaáramlás leállási
időszaka. A határfelületen áthaladás ideje alatt kicsi a bolygótér északi és déli különbsége,
kevés az átáramló energia. Ilyenkor a bolygóknak a tartalékokat kell mozgósítani annak
érdekében, hogy kikerülhessék e határfelületen keringő aszteroida kérők randevúit. Ez az a
zavar, amelyet az emberi civilizáció hegemón egészségrontása miatt lehet, hogy nem tud a
bolygónk elkerülni. A technikailag túlfejlődött, de elmaradt tudatú civilizáció jövője sötét.
A nagyobb energiaszintű részecskeközösség, a gazdalény, a Bolygó sikeresebben együtt élő
részecskék szimbiózisának a megmaradása érdekében feláldoztatik az élet oltárán. Ezt a
momentumot mondja János evangéliuma, a bárány jogának.
A jövő általában nem ismerhető meg, a túl bonyolult változás a dolgot még meg nem értő
elmének félelmetes. Kivétel ez alól a Makroevolúciós időszak kezdete, amelykor olyan
események történnek, amelyek miértje utólag nem kérdezhető meg. Az Isten a tudatosult
elméjű bárány, az áldozat jogává tette, hogy a számára végzetes jövőt az események előtt előre
megismerhesse, a természet törvényeit megérthesse ezzel választ adva a később már fel nem
tehető kérdésekre. A bárány joga, hogy felnyissa a sors könyvét, hogy megismerhesse a
jövőjét! E lehetőséget az Isten Moetriusnak is megadta, és rajta át lehetővé teszi, hogy
Isten bárányai a Mindenségben betöltött szerepüket a sorsforduló előtt megérthessék.
A megértés és az élet iskolájának a kitanulásáig, az élet periodikus körfolyamatokban
folytatódik. A kaotikus változást már nem viselő részecske közösségek felbomlanak, az élet
periódusában tapasztalatot szerezve, az élet végén mindenképpen szelektálódnak. A kevés
töltéssel és elégtelen kapcsolatokkal rendelkezők felbomlanak, a töltöttek, a furfangosabbak, a
felkészültebbek, a genetikailag többet elviselők (durvább részecskékkel rendelkezők)
differenciálódnak, nagyobb energiaszintű de ellentmondásosabb új szerveződésben
egyesülnek. Feltételezhető, hogy a nagyobb együttműködésre és közösségi életre alkalmas, ezt
az életmódjukkal, döntéseikkel bizonyító lelkek, az új nagyobb energiaszintű közösségben a
szaporodáskor kialakuló utódba kerülnek, lehetőséget kapnak egy sikeresebben együttműködő
új közösség teljesebb szimmetriájának a megvalósításában. Az új élet magasabb energiaszintű
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szerveződése hosszabb életidőt eredményezhet, míg a nagyobb energiasűrűségre kompresszált
lelkek, a nagyobb változássűrűség, a pokol többdimenziós állapota felé továbbfejlődő, időben
gyorsabban és kaotikusabban változó rétegekbe kerülnek. A mind rosszabb körülményeket
elviselők szintén a tetteikkel, cselekedeteikkel bizonyítják a nagyobb változássűrűségű pokol
tüzére, a még vadabb életre való alkalmasságot.
33.szakasz:

A rekombináció és a receszív állapot kialakulása:
A szaporodási folyamatban rekombináció történik, amelyben a polarizálódott felek impulzusa
után, a közös szerveződésbe kevert, azonos pályán keringő azonos cél felé tartó konkurens
tulajdonságokat képviselő örökítő részecskék versenyeztetésre kerülnek. E folyamatból
sikeresebben kikerülő, az erőfölényben, vagy fejlettségben lévők dominanciát, meghatározó
erőfölényt, evolúciós előnyt szereznek. Az ionos szaporodásban ez az azonos vagy nagyon
közeli, de ellenkező irányban (azonos cél felé haladó) konkurens pályán keringő
(ellenérdekelt) részecskék összehasonlító impulzusát eredményezi. Az impulzusban a
konkurensek (ellenségek) ütköznek egymással, és az azonos pályán keringő nagyobb
energiaszintű, vagy fejlettebb legyőzi a kisebb kinetikai lendületű, vagy kevésbé fejlett
részecske szerveződést. Az impulzus eredményeként, a győztes fél dominanciába, erőfölénybe
kerül, és a kialakult különbséggel az esemény utáni folyamatra meghatározóvá, megerősödő
befolyásúként marad a szintéren. A vesztes fél ilyenkor visszavonulásra kényszerül, és a
befolyása a környezet fejlődésére csökken. Ezt az állapotot inkognitóba vonulásként, receszív
állapotként ismerjük. Az ionos evolúcióban ez azt jelenti, hogy az impulzusban a kisebb
kinetikai energiájú, vesztes részecskék valamilyen tömegszintű szerveződése, amely ütközött
az ellenséges részecskékkel, mint szervezett egység felbomlik, szétforgácsolódik,
szétzüllesztődik, és az elhaltak energiája elfogyaszttatik. A csatában összecsapó katonaság
azon része kerül ilyen állapotba, amelyik csapatát, egységét szétveri az ellenség, amelyik
szervezettsége ezzel felbomlik, és a csapat maradványa szétszalad, mint egység, mint
meghatározó összetett erő megszűnik. Azok az áramlási pályák, életpályák, részecskepályák,
amelyekben nincs az ellenséges táborban ellenérdekelt, szemből jövő (lövő) katona, sikeres
konkurens, az megmenekülhet, megmaradhat, és a csökkent dominanciában megőrizheti és
átörökítheti az egyediségét, a tulajdonságait. A dominanciába jutó szerveződés, miközben
rendezi a sorait, befogadja és átneveli a hadifoglyokat, és az ellenség, konkurens energiáját a
saját javára fordítja. A rekombinációba kerülő szerveződésekben azonban nem mindenben a
nyertes fél a fejlettebb. Mindkét táborban olyan egyedi előnyök, fejlett terméket készítő,
magasabb tudati eredőjű részecskék lehetnek, amelyek nem szükségszerűen azonos
életpályákon, nem azonos keringési pályákon áramlanak, ezért ezek fejlettsége átörökítésre,
megtartásra alkalmas tulajdonságokként megmaradnak. Szakmai rivalizáció esetén ez olyan
egyedi életpályát, foglalkozást jelenthet, amelyre az új szerveződésben is igény van, amely
sikeres termék, szolgáltatás, szaktudás, egyediség átörökítését, fennmaradását teszi lehetővé.
A kovalens alapú, nagyobb energiaszintű, vagy /és nagyobb bonyolultságú szaporodásban a
két ellenérdekelt örökítő anyag, hasonló agresszív, erőt és fejlettséget összehasonlító csatát
vív. A rekombinációs célja a saját tulajdonságok dominanciába kerülése, hogy az utód a
kialakult saját fejlettséget és genetikai örökséget fejlessze tovább. A megtermékenyítéskor
receszív állapotba kerülő, csak lappangva és kisebb energiaszinten átkerülő tulajdonságok a
következő fejlődési (választási) fogamzási időszakig nem nagyon szólhatnak bele a
megmaradó közösség fejlesztésébe. Többnyire elszegényednek, szétszóródnak, vidékre, a
külső határrétegekbe kerülnek, idegen katonák ellen vetik be őket, vagy otthon maradva
ellenzékbe és inkognitóba vonulnak.
A kovalens típusú örökítéskor a részletekre is odafigyelőknek feltűnhet, hogy az unokákban
többnyire megerősödnek egyes a szülőkben receszívként átöröklött nagyszülői tulajdonságok.
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Az unokák sokszor erősebben hasonlítanak, főleg a belső tulajdonságokban valamelyik
nagyszülőre, amely arra utal, hogy egy generáció elmúltával a receszív állapotba került
részecskék sikeresen felszaporodtak, megerősödtek, és a következő genetikai csatában győzve
dominánsként átörökíthették a közben megerősödő elképzeléseiket, és megőrzött
tulajdonságaikat. Ez rotációs parlamentális részecskerendszert sejtet, amelyben kétpárti
váltóhatalom van. Az ember a fejlettségben a kisebb energiaszintű részecskék után ballag, és sokszor

feltalálja azt a spanyolviaszt, amelyet a részecskéink már ezer évekkel korábban kisebb energiaszinteken
megvalósítottak. Ehhez valószínűen az is szükséges, hogy a közben hatalomra és dominanciába

került részecskék sikertelen kormányzással, szerveződéssel bizonyítsák a választói többségnek
az alkalmatlanságukat. A parlamentális demokráciákban a kétpárti kormányzati váltások
hasonló domináns és receszív váltakozásban cserélődnek. Amikor az uralomra jutott párt és a
sleppje megerősödik, a másik kisebbségbe jutott párt a háttérbe vonul, és receszív állapotban
ellenzékbe kerül. Amíg az erősebb párt élve - és a győzelemre segítő háttérsleppje miatt
többnyire - visszaélve a hatalommal, a választási ciklus alatt nagyobb részt kanyarít ki
magának a közvagyon javából, (többnyire éppen ezért) meggyengül. A kisebbségbe került párt
e hibák miatt ügyesebben és gyorsabban szaporodik. Amíg a nagyobbnak fogy, a kisebbségbe
kényszerültnek a támogató tábora növekszik. Az elkövetett szabálytalanságok közismeretre
jutása miatt a nem szavazók csendes háttértáborának az ellenérzése, a társadalom lelkiismereti
aggálya is növekszik. Az elkövetett hibák, a vezető párthoz tartozók kihágásaival,
korrumpálódásával történő gyenge és elnéző bánásmód az ingadozókat is meggyőzik, és a
következő választási ciklusban a dominanciaváltás megtörténik. Az Isteni beavatkozás a
csendes többség, a NÉP felerősödő lelkiismeretében, a kis érzések erős ellenérzéssé
növekedésén keresztül történik.
A csillagtéri evolúcióban ugyanez a mechanizmus működik, csak időben sokkal lassabban és
nagyobb energiaszinten. Ha a környezetben lévő egyik nagy mező részecskéi megerősödve
dominanciába jutnak, a másik mező (k) részecskéi receszív állapotba és kisebbségbe kerülnek.
A csendes, és a környezeti térben szerveződő nagyobb azonosságú többség, többnyire
nincs benn e pártoskodásban, csak viseli és fizeti a következményeket.

34. szakasz:

A kint és a bent egyensúlya:

Az élővilág bármely szintjén igazolható, hogy ha egy környezet, az élőtér rendetlen,
szervezetlen és rosszul működik, a részecske népessége stresszben él és ezért sokszor
megbetegszik. A Patkányokon már sokszor vizsgálták és észlelték, ha a közösség túlzsúfolt
térbe kerül, és ez miatt magas stresszben él, a társadalmi harmóniájuk és az egészségük
könnyen megbomlik. Ha a környezetben az élethez, az egyensúlyhoz, a fejlődéshez szükséges
feltételek nem adottak, nem megfelelők, akkor a szervezett folyamatok és a szabályok állandó
módosulása miatt a környezeti változások sem kiszámíthatók. Ilyenkor a gondos számítások
sem válnak be, a kitartó vállalkozások sem tudnak eredményesen működni, a termelékenység
és a hatásfok csökken. A külső környezet egyensúlytalansága megbetegíti a belsőben
szerveződő egységeket, tönkreteszi az egyensúlyukat. Amely országban sok a beteg egyed, az
egyensúlytalan felbomló család, az, az ország, élőtéri környezet rendetlen, mint szerveződési
egység egyensúlytalan és nem jól működik. Az ilyen szerveződésben nem fejlődhet ki magas
szintű együttműködés, a beteg és egyensúlytalan egyedekkel telített szerveződések maguk is
szervezetlenné válnak és sokkal könnyebben kaotizálhatók, könnyebben felbomlanak.
A kint, a nagyobb energiaszintű rendszer egyensúlya és a bent, a kisebb energiaszintű
alszerveződések egyensúlya összefügg, az egymástól el nem választható. Tehát az
életszférákban, a környezetnek számító szerveződésekben akkor alakul ki a legmagasabb
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egyensúly és feldolgozó képesség, ha a szerveződés a belső környezettel, a részecskéivel
magas egyensúlyban együtt változik. A külső és belső egyensúly megszerzése, fenntartása
kötelezettségeket ró Isten bárányaira, az egyedekből szerveződő közösségekre. Az egyénnek
kötelessége a belső mikrokozmoszának az egyensúlyát, az egészségét fenntartani, változatos
étellel, változatos hatásokkal a belső harmóniát megőrizni, a belső hegemónia kialakulását
megelőzni. A magas egyensúly és az időzavar nélküli változatos élet lehetővé teszi, hogy a
kicsi energiaszintű részecskéink jelzéseire is figyeljünk, és idejében megérezzük a belső
egyensúly módosulását, az egészségünk eltolódását. A magas belső egyensúlyban változó
egyedekből, nagyobb egyensúlyban változó makrokozmosz, harmonikus környezet épülhet fel.
Az ilyen nagy egyensúlyban lévő környezet feleslegesen nem szaporodik, nem hal el, sokáig
biztosítja az alszerveződéseknek a megfelelő életteret.
A külső nagyobb energiaszintű környezet egyensúlyában az egyén, mint részecske játszik
szerepet, amely színt, az egyediségét, a saját véleményét, tehetségét és a jellemző egyedi
tulajdonságait viszi a nagyobb energiaszintű közösségekbe. A részecskék nagyobb létszámú
közösségéből szerveződő közvetlen környezet, az élettérként működő életszféra (a kovalens
típusú életnél a bioszféra) egyensúlyát a részecskék sokasága, az egyedek építik fel, és az ő
feladatuk ezen egyensúly magas harmóniában tartása, megbecsülése. Ha az egyedek
rendetlenek, szervezetlenek, akkor a kint, a környezet is rendetlenné válik, a nagyobb
energiaszintű szerveződés egyensúlya is elromlik, könnyebben alakul ki hegemónia,
elnyomás, egyensúlytalanság. Ha egy élőszint egyensúlya elromlik, a túlerősödő, túlszaporodó
élőréteg, faj, alfaj, részecskék tartós hegemóniája egyenlőtlen elosztást alakít ki, és létrehozza
a célt tévesztett monopóliumot. A monopol lehetőségekre a célok fenntarthatósága érdekében
szükség van, de azok túlzott megerősödése, megvalósítás nélküli kisajátítása nem a közösség
érdekét szolgálja. A körülöttünk lévő Univerzumban csak olyan előnyöket kaphat az egyed, a
kisebb energiaszintű közösség, amilyen érdemben a közrehatása a nagyobb közösség érdekeit
is segíti. A nagyobb energiaszinteken a közösség ellenében történő gyarapodás nem
támogatott, az, az ördög, a bomlás érdekeit szolgálja. Az egyének és a kisebb közösségeknek a
többség érdekében tett jó, a felemelkedést, a kisebb feszültséggel élést, a harmóniát szolgálja.
A közszolgálat akkor hozhat dicsőséget, elismerést, ha az eredményes, és valóban a feszültség
csökkenése felé hat. A magasabb energiaszinten, nagyobb tömegben is jobban szervezett
közösség az eredmény halmozódását, a fejlődést segíti, a fejlődés segítése pedig a
feszültségmentes életet kell, hogy szolgálja. A cél, nem a több, hanem a minőségibb élet
igénye, a kisebb feszültséggel és nagyobb harmóniában élés lehetősége.
A körfolyamatok visszavezetik a célt a starthoz, a kezdethez, és a célba érkezőket
szembeállítják a később rajtolókkal. A mindenséget fejlesztő Isteni tudat azért alakította át a
körfolyamatokat önmagába sohasem visszazáródó időspirállá, mert észlelte a szembekerülés
lehetőségét, a körfolyamatok idődimenzióban keletkező ellentmondását. Az idődimenzió, az
ismétlődések periodikus analóg spirálciklusokba terelése lehetővé tette a tartósabb
folyamatokat, a ciklusidőnél hosszabb ideig tartó, évelő életfolyamatokat. A célba érkezők így
már nem a később kezdőkkel szembe érkeznek, hanem időben és térben melléjük érkeztek, az
azonos irányukkal és hatásukkal a fiatalabbak áramlásukat segítve. Az időspirálba fonódó
áramlás, a fejlődés az életet Ariadné fonalába tekerte, de a gomolyag fonala a nagyobb
mezőbe érve visszafelé kezd letekeredni. Az élet második szakaszában a bonyolultság
csökken, és a letekeredő fonal az eltávozó részecskékkel a szerveződéseket az emlékektől, a
tudástól is lecsupaszítja. Ha a szerveződési környezetbe egy nagyobb fejlettségű jobb
energiaelosztású, több részecskét egyensúlyban tartani képes mező sodródik, az élet fonala az
átpártoló részecskékkel a másik, többnyire nagyobb gravitációs árnyékoló képességű mezőre
tekeredik. Az élet útja a szülőtől kifelé haladás, ettől kezdve befelé haladássá, az életfonal
fiatalkori hízása letekeredő fogyássá alakul. A kezdettől és a szülőtől tartós kifelé haladás egy
más, nagyobb mezőbe befelé haladássá, a tartós élet felé eltávolodás a halál felé közeledéssé
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válhat. A fénylő és nagyobb változássűrűségű – ezért a fejletlen részecskék által át nem látható
- mezők felé haladás, amelyekből sok segítő energia érkezik, a gyorsabban változó mezőbe
(rétegbe) haladássá módosul. A támogató és csalogató fény foton részecskéi egy kaotikus,
gyorsan változó, feszült rétegből érkeznek. Az élet nagy veszélyét az olyan mező felé haladás,
bejutás okozza, amelyben észlelhetően csökken a keresztirányú impulzus sűrűség, amelyben a
taszítás hiányát az átmeneti nyugalom, ezt pedig energiahiány és hatalmas kaotizmus váltja
fel. Ha a részecskékből szerveződő élőlények, a mikrokozmoszok egy nagyobb energiaszintű
élőmező fekete lyuka felé sodró határrétegébe érnek, a lamináris áramlás a pólustölcséren át a
mező gyomrába vezeti őket. (lásd az aspektus 8-ban a Trombita alakú az Univerzum)
A pólustölcsér már a fejletlen, áthatolni képtelen részecskéknek a fekete lyuk nyelője,
amelyben az impulzus sűrűség, a külső gerjesztés folyamatosan csökken. A nagyobb
azonosságú részecskék ilyenkor összekapaszkodnak, de az energiahiány általánossá válik.
Az ionos mezőkben a haladási irány ilyenkor rendezetté válik, a keresztező részecskék e
kürtőben nem nagyon érvényesülnek. Ilyenkor az élet szépnek látszik, egy ideig zavartalanul
fejlődik és látszólag megnyugszik, de ez a hattyúdal utolsó rendezettsége, az életfejlődés
hetedik periódusa. E ciklus végére az ionos mezőbe szerveződött életközösség (és a rajta,
benne élő alszerveződései) a nagy mező kürtőjének a végére, az egyszerre több dimenzióban
változó, fejlettebb részecskéket tartalmazó kaotikus gyomrába ér. A környezeti
változássűrűség ilyenkor exponenciálisan növekszik, a hatalmassá, mindent felbontóvá válik.
A megszokottnál nagyobb változássűrűséget el nem viselő élet, az egyszerre többdimenziós
környezeti változást már tudatban és oksági megértésben nem tudja követni. A szimbiózis
folyamatban együttműködő részecskék szerveződése gyors felbomlásnak indul, és az élet
rendezettsége, az élő energia nagyobb egységbe halmozódása a szerveződés által addig
képviselt frekvencia tartományban megszűnik. Ez a szerveződések felbontódáshoz és
lebomláshoz vezet, de a korábbi külső életszférákban az élet megy tovább. Az egészséges, a
nagy mező nyelőjét és a kaszást ezért elkerülni képes, a környezeti változás sűrűséget még
elviselő, feldolgozni képes részecskék egyre gyorsabban változó generációi termelődnek ki.
35. szakasz:

Mi okozza a szerveződések hatékonyságának a romlását, az élet kaotizációját?
Két elképzelés alakult ki, amelyből az egyik a belső ok. Ha a belső rendszerek, az
alszerveződések természetes elöregedése gátlás alá kerül, és a természetes szelekció, pl. a
programozott sejthalál nem működik. Ilyenkor a belső alszerveződési arányok valahol
megváltoznak, a sikeresebben szerveződő élőrétegben egy túlszaporodási folyamat (rák) és
szerveződési hegemónia kezdődik. Ha a természet rendje, az életfraktál, a fogyasztói lánc
egyensúlya a szerveződést alkotó kisebb energiaszint lényei között megbomlik, és hegemónia
alakul ki. A belső szimmetria eltolódása tehát rontja az élethatásfokát, az élet fejlődését.
Miközben a mezőalapító ősök leszármazói sok generáción át változnak, a generációs
váltásokban egyre több idegen részecske genetikai anyaga, információja épül be az utódokban
túlélő közösségekbe. A kolóniákból nemzedékekké, dinasztiákká szaporodó utódok mássága,
ellentéte és együttműködés képtelensége a genetikai állomány felhígulásával, a mássággal
együtt növekszik. Az egyediség felé fejlődés ára a másság és a határozatlanság felerősödése.
Ha a szaporodásban az azonosság növekszik, ez növeli a túlkínálatot és a leértékelődést, ezért
az evolúció versenye az egyediség felé fordult. Ha az egyediség felé fejlődés, a tudat fejlődése
megreked, az azonosság nő és a környezetében túlsúlyba jutó szerveződések hegemóniába
fejlődhetnek. Bármelyik fraktálszinten kialakulhat tudati fejlődőképtelenség és ebből élőrétegi
hegemónia, amely elrontja a lokális környezetben az elosztást és a szervezett együttműködést
is szétzülleszti.
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A kaotizmust növelő másik ok külső, a környezet elromlása, az élethez szükséges
feltételeket nem támogatóra módosulása. Ez szintén bármely nagyobb energiaszintű szinten, és
szerveződésben kialakulhat. Ha valamelyik felsőszint egyensúlya súlyosan és tartósan
elromlik, a környezet, mint élettér a kisebb alszerveződéseknek is alkalmatlanná válik.
Ilyenkor a kisebb szintű szerveződések egyensúlyai is könnyebben elromlanak, többnyire
képtelenek megbirkózni az együttműködést tönkre tevő rendezetlenséggel. Az életminőség
romlik, a vállalkozások és a munkahelyek tönkremennek, a piac forgalma és a konjuktúra, a
kereslet leesik. Csökken a belső forgalom, csökken a munkaerőre, az ingatlanra, a fényűző és a
nélkülözhető dolgokra a kereslet. A nagyobb energiaszintű környezet tartós romlása, a kisebb
energiaszintű alszerveződésekben is egyensúlytalanságot és feszültségnövekedést eredményez.
Mindig akad valaki, aki tudatlanságból, vagy egyéni önző okok miatt a feszültség okozójaként
idegent és ellenséget keres, és ha keres, akkor talál is, amely miatt az időben növekvő tartós
rendezetlenség (entrópia) forradalmakhoz, háborúkhoz vezet. Az inflációs időszakkor, a
szervezettség romlik, a közösség nagy része elszegényedik. A törvény megtartása ilyenkor
csökken, a magukat törvényen kívül helyező Nazarobinok száma nő. Az egyre szervezetlen
közösségekben nő a feszültség, amely miatt a tűrőképesség csökken. A tömeg előbb utóbb
egymásnak esik, és kétpólusúvá válik. A rendetlenség másikra fogása, az egymásra mutogatás
a feszültséget addig növeli, amíg az élőréteg részecskéi a rend megjavítása helyett, valós vagy
koholt vádak alapján birokra nem mennek. Ha a részecskék nagyobb energiaszintű
szerveződéseire is kiterjed a zavar, a nagyobb energiaszintű konfliktus, forradalmak és
háborúk törhetnek ki, és máris megvan az indíték az arab, cigány, vagy a zsidó, a már gyűlölt,
de egy ideje sikeresebb kisebbség elleni támadáshoz, a Lucifer munkáját segítő változás
kialakulásához.
Még nagyobb zavart kelt, ha egy sokkal nagyobb környezeti rendszer kaotizálódik, ha az
egyensúly nagyobb szinten romlik el. Ha nemcsak az egyes élőrétegek kaotizálódnak, hanem
sok egymás melletti réteg, azaz egy eltartó mező egyensúlya sérül, a nagyobb energiaszintű
rendszer az egyediségének a megtartása érdekében szaporodási folyamatba kezdhet. Az
alszerveződésekre a kisebb veszélyt a szaporodási folyamat jelenti, amelyet a túl egyedivé, és
ezzel túl kívánatossá fejlődött de közben elszegényedett, elektronhiányossá vált mező már
nem tud kivédeni. Ha ilyen makroevolúciós eseményre sor kerül, az élet nagyobb
energiaszinten fejlődik, nagyobb energiaszinten is megújul. Ez megváltoztatja az élőtéri
környezetet, és ezzel az alszerveződések bomlását, nagyobb esemény esetén a súlyos
redukálását esetleg és/vagy kihalását eredményezheti.
Nagyobb a gond akkor, - és ez valódi világvéget jelenthet - ha a nagyobb energiaszintű
élőlényben olyan nagy egyensúlytalanság alakult ki, hogy az nem tudja egy nagyobb rendszer
nyelőjének az elkerüléséhez szükséges rendezettségét fenntartani. Ha egy bolygó energiaszintű
mező megbetegszik, és nem tudja az energiáját rendezetten koncentrálni, esetleg éppen ez
miatt nem tudja majd egy pályairányába eső, a térséget átszelő nagyobb rendszer, idősebb
szerveződés nyelőjét elkerülni. Ez esetben a nagyobb mező csapdájába esett, és a fekete lyuka
felé sodródó szerveződésben az élet változása exponenciálisan gyorsul, a kaotizmus gyorsan
növekszik, és az idő iránya megfordul. A mezők és az alszerveződések ilyenkor nem épülnek
nagyobb energiaszintű egységekbe, hanem felgyorsul a bomlásuk, mígnem apatikussá válva
beletörődnek a sorsukba.
A külső rendezettség csökkenésének van egy alternatív veszélye, a pályairányba eső
nagyobb rendszerek elöregedése, korszerűtlenné válása. Ha ötven fényévnyi sugarú körben
egy öreg csillag rendezettsége megbomlik, és a csillaglény rendezettsége összeomlik, a lény
fele vagy egésze elhal. Ilyenkor az elhalt lény szabaddá és árvává váló részecskéi hatalmas
lendülettel nagy tömegbe fognak kiáramlani a környezetbe. Mielőtt a szupernóva robbanás
bekövetkezne, a kijárati autópályákon, a póluscsatornák füzérpályáin megnövekszik a
fogalom, és a pólusokon radiális nagy energiájú Yetsugarak törnek ki. A közeli nagyobb
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rendszerek rendezettségének a romlása, a rendszerben élő részecskék kényszermozgása,
kaotizált állapota ide vezet. Ha egy nagyobb rendszerben egyensúlytalanság, szerveződési
zavar alakul ki, a rendszer hibáit nem jól viselő részecskék inváziója indul meg a környezetbe.
Ilyenkor a környezetre ható nyomás nő. Ha időegység alatt több részecske áramlik át, amennyi
a környezet feldolgozó, átnevelő, foglalkoztató képessége, a környezet kaotizálása is
növekszik. Ez erős sugárterhelést, egyedi és nagy azonosságú részecskeinváziót indíthat meg a
környezetbe. A nagy indító feszültség miatt kialakuló Jetsugarakban kiszálló fejlett részecskék
által elért rétegek, szerveződések változása annyira felgyorsul, hogy szinte azonnal
kaotizálódnak, heves változásra gerjednek, felgyulladnak, átizzanak, és elpárolognak. Az ilyen
csillagokból kiáramló szerveződések sokkal korszerűbbek, sokkal nagyobb a tűrő és a változó
képességük, az alkalmazkodó képességük. Az ilyen nagy áthatolóképességű, vírusszerű
részecskék heves változásokat és gyors lokális szerveződési átalakulásokat gerjesztenek. A
támadóknál kevésbé fejlett szerves élet fejlődési lehetősége e helyeken egy időre megszűnik.

Kozmikus sugarak pusztíthatják el a Földet navarro 2002. május 10.
Százmillió évenként várható katasztrófa .

Lehetséges, hogy a Föld története során bekövetkezett tömeges kihalások is az űrből érkező sugárzás
következményei voltak. Teljesen biztos, hogy előbb vagy utóbb egy kozmikus katasztrófa eltörli az
életet a Föld felszínéről. Legalábbis Arnon Dar, az izraeli Technion egyetem űrkutató intézetének
munkatársa legújabb kutatásaira hivatkozva ezt állítja. Amikor a galaxis nagy tömegű csillagai életük
végén összeomlanak, intenzív sugárzást, úgynevezett gamma-sugarakat bocsátanak ki - írja a BBC.
Ezek, és az őket követő szubatomi részecskék hatalmas pusztítást vihetnek végbe.
Gyilkos gamma-sugarak: A kutató szerint bárhol is robban fel egy csillag az Univerzumnak
bolygónkhoz viszonylag közel eső területein, mindenképpen elpusztítja az életet a Földön. A legújabb
statisztikákat és számításokat használva arra a következtetésre jutott, hogy amikor egy nagy tömegű
csillag élete végén összeomlik és fekete lyukká alakul, olyan sugárzást és részecskéket bocsát ki, melyek
minden útjukba kerülő bolygót sterilizálnak. Erre galaxisunk bolygóinak százmillió évenként egyszer
esélye van - nyilatkozta a BBC-nek Arnon Dar. Számos, Napnál nagyobb tömegű csillag van elszórva a
galaxisban. "Ha egy ilyen sugárnyaláb eltalálná a Földet, akkora pusztítást vinne véghez, amit
elképzelni sem tudunk." - mondta a kutató. A bolygónak az az oldala, mely a robbanás felé néz, a
sugarak érkezésekor egyszerűen felgyullad. Percekkel ezután az atmoszféra hőmérséklete hirtelen
emelkedésnek indul, és a bolygó felszínén minden szerves anyag égni kezd.
Hiába futsz: Azonban azok sincsenek biztonságban, akik barlangokban vagy épületekben esetleg
átvészelték át a katasztrófát. A gamma-sugárzás egy másodperc töredéke alatt véget ér ugyan, de a
nyomában érkező kozmikus sugarak még napokig bombázzák a bolygót. A kozmikus sugarak magas
energiaszintű részecskék, melyek a fényét megközelítő sebességgel száguldanak a világűrben. A
légkörbe csapódva hatalmas mennyiségű energiát adnak le, és ennek során másodlagos részecskék,
úgynevezett müonok keletkeznek. A müonok több száz méter mélységben hatolnak be a sziklákba, és ez
ellen csak nagyon kevés barlang nyújt védelmet. Még a mélytengeri élőlények is halálos mértékű
sugárzást szenvedhetnek.

Egy csillag irtotta ki a dinoszauruszokat?

14. ábra

Dar szerint a Föld története során bekövetkezett tömeges
kihalások is az űrből érkező sugárzás következményei voltak.
Az összeomló csillagokból kitörő gamma-sugarak keskeny
nyalábokban terjednek, talán egy foknál is kisebb szögben, így a
legtöbb jó eséllyel nem találja el a Földet. A legújabb statisztikai
számítások szerint azonban nagyjából százmillió évenként a
szerencse elkerüli bolygónkat, a gamma-sugarak viszont nem.
Érdekes módon körülbelül ilyen időközökben fordulnak elő
tömeges kihalások is a Földön. A csillagászok jelenleg nem
Eta Carinae
tudják, melyik égitestet is kellene figyelniük. Vannak ugyan nagy
tömegű csillagok, mint például a déli féltekéről látható Eta Carinae, melyek hamarosan
felrobbanhatnak, de ennek a csillagnak a sugárzása nem a Föld felé irányul.???
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Ha az Eta Carinae fél része elhal, a csillag és a kiáramló sugara is szimmetriátlanná válik, és az addig
alig forgó csillag búgócsigaként bepörög. Ez nemcsak egyenletes sugárban a pólusoknál kitörő
Jetkúpokat jelent, hanem egyre nagyobb kúpszögben folyamatosan körbepásztázót. A csillaglények
között is vannak erősebben töltöttek és nagyobb szimmetriában állók. Az erősen töltött csillagok is hosszú
ideig nyugalomban változnak addig, amíg a párjuk biztosítja az együttes egyensúly fennállását. Ha az
ilyen rendszerek egyik fele (a pár) elhal, a megmaradó fél nagyon egyensúlytalanná, és ismét erősen
töltötté, felpörgővé, bepörgővé válhat. Az egyensúlytalan, de erősen töltött csillagok a felrobbanásuk
előtt bepöröghetnek, pulzárrá válhatnak, amely az egyensúlyban tartó társ hiánya miatt a
rendezettségének a megszűnésekor várható. Az Eta Carinae csillag körül jól látható az a hatalmas
részecskeköd, amely a felrobbant nóvaszerű csillagok körül alakul ki. Ez az áradat a társ halálának és
a megmaradó félcsillag egyensúlyának a megszűnése miatt menekülő részecskéknek a térben és időben
szétáradó raja. Az özvegy áramlási rendszer még él, de beteg. A bizonytalanná váló teret nagy
sebességgel elsőként és idejében elhagyó részecskék előőrse már valamikor a múltban sugárzásként
áthaladt rajtunk, a később kapcsolók nagyobb hányada a foton sebességével folyamatosan érkezik. Ha
a csillaghalál, a rendszer áramlásának az összeomlása bekövetkezik, az idejében nem eszmélő, ezért
csak késve eltávozó részecskék egymást követő erős hullámai várhatók. A főesemény, a szerveződési
összeomlás, a csillag halála után egyre nagyobb tömegű, együtt utazó részecskék beérkezése várható,
amelyekből az első nagyenergiájú kölcsönható hullámok kivédhetetlenek. A főtömeget követő utánpótlás,
a későbben ébredő, és csak lassabban gyorsuló nagyobb tömegűek, a nagyobb tehetetlenségűek azonban
egyre későbben, egymást követő, utolérő és ezzel megerősödő hullámokban érkeznek. A nagyobb tömegű
szerveződések a tömegük miatt csak nagyobb hullámhosszal tudják kerülgetni az útba-eső idegen
szerveződéseket. Útközben körpályákra terelődhetnek, más időspirálokba szerveződhetnek, és időben
elnyújtva csökkenthetik a távoli környezet egyidejű terhelését. Egy kaotikussá váló közeli rendszer
halála évtizedekre (egy távoli de sokkal nagyobb rendszer akár évezredekre) feszültebbé teheti a
környezeti változást, növelheti a naptervékenységet, a kitörések számát és erősségét. A Földön az
esemény miatt feszültebbé váló élet kaotizálódhat, és az élet túlfeszítése miatt elégedetlenségek,
forradalmak és háborúk törhetnek ki. A túlfejlődött, kis ellenálló képességűvé és a környezet
egyensúlyától függővé vált kis biodiverzitásúak kihalhatnak, fajok tűnhetnek el, míg más fajok nagyobb
életteret nyerhetnek.

36. szakasz:

A kaotizációk oksági folyamata és terjedési iránya:
Az életszerveződések zavara tehát külső és belső okok miatt is kialakulhat, de nem mindegy,
hogy a zavar mit és hogyan változtat a kialakult állapotokon. Az oksági rend szerint, az ok
állapotmódosítása miatt következményként kialakul az okozat. Az egymást időben követő
kölcsönhatások okok, amelyek okozatokat váltanak ki, és az egymás utáni változásokkal
eseménysor és ezzel folyamati rend, időrend alakul ki. Ha az egymás után ismétlődő azonos,
hasonló változás, azonos ok, azonos-hasonló következményt kelt, oksági megértés és
összefüggés felismerés alakulhat ki, a keltett kölcsönhatás és a kiváltott következménye
között. A megértés az oksági rend törvényszerűségeinek és szabályainak a megismerése
tanuláshoz, és a kiváltó rossz dolgok elkerülési lehetőségéhez vezetett.
Ha a kisebb energiaszintű mezőkben alakul ki a kaotizáció, a rendellenes szerveződés iránya a
nagyobb rendszerek felé is terjed, de a térben és időben szétterjedő energia feszültsége kifelé,
a múlt felé csökken. Ez miatt a rendszerek romlása alulról a nagyobb szintek felé többnyire
nem erősödik, hanem erre gyengül. Más a helyzet, ha a nagyobb energiaszintű környezeti
rendszerek kaotizálódnak. Ha egy mező környezetében, de hatástávolságon belül egy nagyobb
energiaszintű rendszer elöregszik, elromlik, megmerevül, rugalmatlanná válik, a rendszerben
összegyűlt hatalmas részecsketömeg életfeltétele, életminősége súlyosan romlik. Ez kaotizálja
a nagyobb rendszerek szerveződését. Az élet tartós romlása és a felismert folyamatok
megértett előjelei miatt az élettér tömeges elhagyására bírja a szereplőit. Ilyenkor a nagyobb
érzékenységű, a romlás elején elszegényedett, tartalékokkal az élethelyhez nem kötődő, már
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nem rendelkező felbomlott kisebb szintű szerveződések részecskéi tömegesen elhagyják az
életteret, a korábbi hont, élőréteget. Mivel a változás az ilyen kaotikus mezők belsejében még
nagyobb sűrűségű, még nagyobb feszültségű, ezért a befelé menekülés nem célszerű, nem
értelmes. Az élet, és az élő részecskék ilyenkor kifelé húzódnak, a kisebb feszültségű és a
könnyebben engedő térrészek felé, a kisebb nyomású és kisebb változássűrűségű térrészek,
határrétegek felé. A romló életterekből kivándorló részecskék egymás utáni hullámai indulnak
el, a túl nagy változássűrűségű, túl egyensúlytalanná váló élet következményeként, amely
hullámok egymást utolérve, a tömegben megerősödve már elfoglalhatják az erősebb
ellenállású rétegeket is, mint az Európai stb. bevándorlók Amerikát.
A már csillagszintű fejlett mezők nagy információ sűrűséget is képesek feldolgozni. Ha a nagy
távolságban egy rendszert együtt elhagyó, az azonosságuk és az energia takarékosság miatt
közös mezőbe szerveződő, közös tömegbe Pl. aszteroidába, üstökösbe épült, idő és térutazó
részecskék mezői megérkeznek a csillagba, az képes azonnal, szinte jelen időben feldolgozni
az eseményt, a beérkezett tömeget szétválogatni, átnevelni, honosítani, vagy visszaverni. Ha a
naprendszeren kívül egy közeli csillag elöregszik, kaotizálódik, a Napba egyre több elárvult,
elszabadult részecskeanyag áramlik. A Nap természetesen védekezik, igyekszik csökkenteni
az inváziót és a nagyobb egységekben beérkezőket a határfelületeken feltartóztatja, a
többségüket felbontja, elgázosítja, és a relatív (a Nap fogadó felületéhez képest) hideg
elgázosodott anyagtól a beérkezőket fogadó felület lehűlése miatt a napfolttevékenység
megerősödik. Ha a beérkező tömeg a befogadó (elnyelő) mezőhöz mérhető tömeg alsó határán
van, az eseményből legfeljebb Napfolt lesz, a becsapódó és elgázosodó részecskék által
lehűtött plazma felszíne revésedik, lehűl. Ha nagyobb az együtt beérkező tömeg, és a
befogadóhoz mérhető energiaszint felső határán van, akkor a fogadómező örökítő anyagát is
tartalmazó részecskéihez keveredve szaporodást válthat ki, egy új genetikai keverék
kialakulását, egy új nagyobb energiaszintű életszerveződés, kis lény kiválását és kialakulását.
A csillagoknál és a Napnál kisebb változássűrűségű mezők, a fiatalabb, még csak bolygó
állapotú csillaglények többnyire még nem képesek az egyszerre beérkező, a méretükhöz és a
fejlettségükhöz, a feldolgozó képességükhöz viszonyítva nagy tömegű, információt szállító
részecskéket feldolgozni, elgázosítani, ezért a beérkező részecsketömegek rendszerint elérik a
nagyobb sűrűségű kéreg alatti rétegeket, és a mező belsejébe juttatják a genetikai
állományukat. Ez a férfias hatás a bolygók megtermékenyítését okozhatja. A hold-bolygócsillag evolúciós fejlődési lehetőségű, nagyobb energiaszintű mezők a bolygóvá válás
időszakában érik el a megtermékenyíthető ivari fejlettséget, ekkor válnak fogamzóképessé.
(Míg kisebbek, belül üregesek, és az aszteroidákban és üstökösökben beérkező genetikai
anyagot befogadják és beépítik magukba. Lásd az Aspektus előző könyveiben leírtakat az
üreges holdakról). Ha a hozzámérhető, a szükséges és maximális feldolgozható tömegnél
nagyobb az együtt beáramlók, becsapódók tömege, és ez meghaladhatja a mező feldolgozó
képességét, a beérkező anyagtömeg eljuthat a szerveződés legmagasabb változássűrűségű
rétegéig. Ilyenkor a két egymásnak idegen anyag keveredéséből és a lendület és tömegértékek
eredőiből nagyon magas változássűrűség, és heves robbanás alakul ki, amelyből sikeres
megtermékenyítés esetén többnyire ionos szerveződésű terhesség keletkezik. A bejutó (az
üstökösöknél nagy elektronsűrűségű idegen (genetikai anyag) belső zavart és nagy kaotizmus
alakíthat ki. Ez jó esetben a kaotizmust nem jól viselő részecskék tömeges és együttes
elvándorlásával holdképződéshez, vagy vetéléshez, rossz esetben az anyabolygó
megszűnéséhez, halálához vezet. A kirobbanó részecskék összekeverednek a beérkezőkkel,
újféle egymást versenyre serkentő rekombinációs keverék alakul ki, és ha a kirobbanó anyag
eléri az orbitális pályákat, mint újszülött nagyobb energiaszintű szerveződés önálló életre
kelhet.

96

A tartós túlterhelést csak a zavart okozó réteg, a nagy máságú idegen genetikai anyag
átnevelésével, feldolgozásával, vagy kivetésével lehet megszűntetni. Ha ez nem sikerül, a túl
gyors keveredés feldolgozhatatlan ellentétet, túl nagy belső feszültséget eredményezhet, amely
a szerveződés gyors szétesésé, felrobbanását eredményezheti. A kaotizált szerveződés ilyenkor
elhal. A rendszerek külső túlgerjesztése felpörgeti a benti eseményeket, amelyek felerősödése
a mezők tömeges elhagyásához, a feszültséghullám továbbhaladásához vezet. A kaotikus lánc
ezzel továbbterjed, és mindaddig felgyorsítja a körzetben a változást, amíg kitágulva, a
feszültséget a térben és az időben szétosztva az el nem ér egy telítettséget, egy új környezeti
egyensúlyt. Mivel minden robbanás körkörös, ekvipotenciális feszültség-kiterjedést kelt, ezért
nem szabad azt hinni, hogy csak kifelé távozik. Minden változás párban terjed, a legnagyobb
hevességű, nyomású rétegtől kifelé és befelé is, de míg kifelé ritkít, és a tér enged, befelé sűrít
és a teret és időt összenyomva mikrokozmoszt épít. Az oksági rend alapján, a feszültség
hullám a romló rendszerekből kifelé terjedve csökken, de a befelé terjedő erősödik. Azok az
élőmezők, rétegek, amelyeket elsőként érnek el a kivándorló (bevándorló) hullámok,
hamarosan túlnépesednek, a változás sűrűségük növekszik, ettől pedig maguk is feszültebbé
válnak. Ha rövid idő alatt nagyszámú részecske (információhordozó) ér be egy rendszerbe, és
ez tartósan meghaladja a mező, a szerveződés feldolgozó képességét, megértő képességét, a
rendszer időzavarba jön, és a megértése zavart szenved. Ez oda vezet, hogy nem tudja az általa
már meg nem figyelhető felbontású, a szerveződést rontó irányú változások okait
kikövetkeztetni, ezért nem tudja a romló rendezettséget sem megjavítani. Az élet
bonyolultsága ilyenkor nem fel, hanem leépül, romlik, a szerveződésben belső zavar,
tanácstalanság és döntési képtelenség és ezzel káosz alakul ki. Ez tovább növeli a belső
feszültséget, a zavart, amely tartósodása esetén felbontja a szerveződésben változó részecskék
között az összetartó kapcsolatot, és megszűnteti az együttműködés igényét, a szeretet és a vágy
érzését. Ez az adott szintű szerveződésben együttműködő részecskék szerveződési
bontódásához vezet, a nagyobb energiaszintű szerveződés súlyos megbetegedéséhez. A
betegség, az egészségzavar tartóssága, a rendszert összetartó organizált együttműködés
megszűnéséhez, annak a halálához vezet. A megértett elmúlás a szerveződés alrészecskéiben a
cél elvesztését eredményezheti. Közöny és semlegesség alakulhat ki, az érzelmi
kapcsolódások, a személyi kötődések, a gyengéd érzések megszakadnak. Ilyenné váltak azok a
menekültek, akik a Szerb-Horváth háborúban mindenüket elvesztve hont cseréltek.
Közömbössé és apatikussá váltak.

36. szakasz:

A torta keletkezése és szeletelése:
A csillagközi térben annak a változásnak a szimmetriája várható, amely a nagyobb
változássűrűségű mezőkben a nagyobb változás sűrűség és a lebomlás irányába halad. Ha a
változás csökkent, a tér lehűlt, az anyag kicsapódott, kikristályosodott, a kevésbé változó
csillagközi térben a besűrűsödő tömeg megszilárdult. Míg a nagy változássűrűségű mezőkben,
rétegekben az anyag fejlődési iránya a gyorsulás, az egyediség, majd a lebomlás felé halad,
addig a csillagközi térben a változás a lassulás és a nagyobb azonosság miatt az összeépülés
felé fejlődik. Feltételezhető, hogy a mindenségben túlszaporodó, túldifferenciálódó élet
felismerte a túltelítődés veszélyét, és megtalálta a módot a megfelelő arányú rotációra, az élet
túlburjánzásának és vadhajtásainak a csökkentésére. A környezeti tér az Isten malmainak az
őrlésétől, a porlódástól elgázosodott és robbanásra alkalmas keverékkel túltelítődött.
Feltételezhető az is, hogy az energiadifferenciálásból a korábbi tér anyagának a megoszlásából
kialakult élet termelése lecsökkent, és egy értéken állandósult. Az is lehet, hogy a túlságos
nagy különbség és az elszegényedő részecskékkel túltelítődés miatt a növekedési üteme
lelassult. A mindenségben szerveződött élő anyag tehát gazdagodás és a szegényedés felé
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polarizálódott, a nagy energiaszintű férfias változások és a sokszínű gyengéd kis hatások nőies
változatára elkülönülve a két állapot között állandó recirkulációra kényszerült. Ahogy az
anyag evolúciós keveredése előre haladt, a sokféle periódusú rotáció, eltérő arányú
keveredéssé és állandósult spiráláramlássá alakult. Az élet olyan különbséggel rendelkező
ionos anyag különböző állapotú keverékeiből szerveződött, amely apró méretre elporlódhat, de
teljesen sohasem szűnhet meg. E csillagpornak nincs legkisebb és legnagyobb mérete, bármely
kis méret ütközhet hasonló méretűvel és még kisebb egységekre bomolhat. A részecskékből
újjászerveződő nagyobbak felső mérete sem korlátozott, és a fejlődés eredményeként egyre
nagyobb és kisebb sűrűségű, eltérő tömegbe szerveződött a másságon át a nagyobb azonosság
felé körfolyamatban fejlődő anyag. Ha az elporlódó, elgázosodó anyag változása csökken, a
por hajlamos leülepedni, a gázok a cseppfolyósodás után elmerevednek. A változásban
csökkenő anyagok folyékony, vagy szilárd kevésbé változó struktúrákba szerveződnek. Az
öntudatra kelt, és az első impulzussal változtató képességet szerző részecskepor mennyisége
tehát valószínűen állandósult, és ezzel az ebből épülhető torták, mezők, szerveződések
tömegmennyisége, az energia is végessé vált, de a szerveződési lehetőségek valamennyi
variációja végtelen és változatos egyediséget hozott létre. Azokban az egyenletesen változó
mezőkben, amelyekben a gáz és porkeverék egyenletesen keveredett, az anyag és
részecskecserét eredményező áramlási rendszer tartóssá és életszerű körfolyamattá vált. Az
áramlás egyenletességét sikeresen elosztó mezőkben nem alakult ki nagy feszültség, az
életszerű folyamat kedvező, és csak diszkréten változó, kiegyenlíthető körülményekre talált.
Az öntudatra kelt részecskék az ilyen egyenletes életteret kínáló mezőkbe is áramlottak, de a
terekben hasonló, más irányból a terekbe vándorló részecskékkel ütköztek és a ritmus
növekedni kezdett, az élet változása a nagyobb részecskesűrűségű mezőkben felgyorsult. Az
élet felgyorsulása rontotta a változási feltételeket, csökkent a nyugalom, a szimmetria és az
összeépülés, az anyagba szerveződés lehetősége. Az ilyen, romló egyensúlyú mezőkben egyre
kevesebb termék, produktum, torta épült össze, és a fejlődés a környezeti feltételek
alkalmasságától is függővé vált. Ha az életteret nyújtó mezők, élőrétegek nagyobb
energiaáramlási, életáramlási szimmetriába, megfelelő energia elosztásba kerültek, az
összeépülés sikeressé és tartósabbá vált, az időzavar csökkent, az összeépülés és a fejlődés
zavartalanabbá vált. Az ilyen helyeken és időben az idő a normál kerékvágásban és irányban
percent, a felépülés és az egyediség egyre nagyobb bonyolultsága felé. Ilyenkor a kereslet, a
konjuktúra és az élet szerveződése fellendült, sok termék, sok torta és más produktum épült.
Ha a mező változása, a túl sok bevándorló miatt túlságosan felgyorsult, az élet kaotizálódott, a
szerveződés egyre nehezebbé vált. A felgyorsuló időben a növekvő eseményszám rontotta a
változás szerveződési esélyeit, a környezet változásának a megértési lehetőségét. Ha az oksági
folyamatok zavart szenvedtek, a megértés csökkent, a környezet rendetlenné válása az időben
felgyorsult. Az élet és a produktum az összeépülés helyett bomlani kezdett, és ami korábban
épült az később lebomlott, az idő és a rendezettség visszafelé kezdett el haladni. Az élővé vált
mezők az inflációs időszakban egyre kevesebb értéket építettek össze, inkább a korábban
összeépült energiát, az élet produktumát kezdték bontani, hasznosítani. A tortákból egyre
kevesebb készült, a meglévők lebontása, felosztása viszont megerősödött. A nagy mezőknek
nagy a vonzáskörzete és nagy a tehetetlensége, ezért a fejlődés lecsökkenése és a feszültség
növekedése ellenére, a bevándorlók további növekedésével kell ilyenkor számolni. Ezzel
egyre több lett a tortákat szeletelők, a fogyasztók száma, és tovább csökkent a romló
körülmények ellenére sikeresen előállítók száma. Az egyensúlytalanná váló és az öregedő
rendszerekben nő a szervezetlenség, csökken az egymásra halmozódott eredmény, a
produktum, romlik az elosztás hatékonysága, csökken a biodiverzitás.
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A fejlettebb környezetben élő nagyobb azonosság feszültség növelő hatása:
Míg a nagyobb azonosság többnyire az összeépülést, a kapcsolatokat segíti, de a nagyobb
máságú környezetben, szerveződéseken belül relatív előnyt jelent. Ha az azonosság a fejlett
egyediségekkel rendelkező térben jelenik meg, ezt fejlettségi elmaradásnak tekintjük, és az
egyediség felé haladó evolúcióban ez többnyire hátrányt és kisebbségbe kerülést jelent. A
kisebbség is relatív, mindig a környezethez viszonyítható, és az marad kisebbségben, amely
másabb, mint a környezeti átlag. Ha a környezet fejlett de egymástól eltérő egyedekből áll,
akkor a tömegben kevesebb de nagyobb azonosságúak csoportja másságként, kisebbségbe jut.
A határok mentén a másik mezőbe átkerültek többnyire kisebbségbe kerülnek, és mint
zárványok, a főtömegtől elkülönülve a saját azonosságúakkal erősítik a kapcsolatot. Tehát
bármely nemzetből, népből, bármely vallású emberekből kialakulhat kisebbség, amely
azonosodásra és nagyobb összetartásra késztet. Míg a fejlettebbek kisebbsége általában hamar
érvényesül, a fejlődés felé haladó evolúcióban az ebben elmaradtak erősen megkülönböztetett,
többnyire elszigetelődő kisebbségbe kényszerülnek. A nagyobb azonosság előnyei a nehezebb
időben mutatkozik meg. Az egyediség felé haladó fejlődésben lemaradt nagyobb azonosságú
alfajokban, a rasszokban az egyedek, családok összetartása, a sokkal jobban keveredett, túl
nagy egyediséggel rendelkező népeknél sokkal nagyobb. Ha a határokkal felszabdalt terek
eldugott szegleteiben kevésbé keveredő részecske szerveződések közösségei tartósan
elszigetelődtek, a belterjessé váló tenyészet a nagyobb azonosságot tartósabban meg tudta
tartani. Ilyenkor a közösség kapcsolódása az élő környezethez és a saját közösségéhez is
erősebbé vált.

Az ős-Éva utódai az Andaman-szigeteken

Index 2005. május 20.

Az Andaman-szigetek őslakosai közvetlen leszármazottai a mai ember Afrikában egykor élt
közös ősanyjának. Az Indiához tartozó Andaman-szigetek két bennszülött törzsének tagjairól
genetikai vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy közvetlen utódai az első embereknek. A néhai ősök
Afrikából sok ezer évvel ezelőtt vándorolhattak ki Ázsiába. Az indiai Hyderabad városában működő
sejt és molekuláris biológiai kutatóintézet (CCMB) munkatársai az Onge és a Nagy-Andamán törzsek
tíz tagjának DNS-mintáját vizsgálták meg. A népcsoport több tízezer év óta teljes genetikai
elszigeteltségben él a Szumátrához közel eső szigetcsoporton.
Változatlanul öröklődik: Az eredmények alapján valószínűsíthető, hogy a törzsek a legrégebbi
modern ember egyenes ági leszármazottai, idézte a Indian Express napilap a kutatásokat vezető Lalji
Singh, a CCMB igazgatójának szavait. A minden emberi sejtben megtalálható mitokondriális DNS
anyai ágon, rekombináció nélkül öröklődik. Az emberiség mitokondriumban őrzött néhány génje
visszavezethető egyetlen ős-Évára, aki a becslések szerint 150-200 ezer évvel ezelőtt élhetett Afrikában.

Jött a cunami: A kutatók feltételezése szerint az ősanya utódainak egy csoportja 50-70 ezer évvel
ezelőtt tengeri úton Ázsiába vándorolt. Az Andaman-szigeteki bennszülöttek ablakot jelentenek a
múltra, lelkendezett Lalji Singh. Birtokukban van az ázsiai emberek eredetének kulcsa, ezért védelemre
szorulnak. A szigetcsoporton különben négy törzs él kezdetleges körülmények között. A decemberi
cunamit követően nagy volt az aggodalom, hogy baja esett az őslakóknak. Az indiai kormány azon van,
hogy megakadályozza a szigetlakók és a külvilág kapcsolatát. Ennek oka, hogy szeretnék érintetlenül
megőrizni a törzsek hagyományait, tagjaikat pedig a behurcolt betegségektől.

Őseik tudása mentette meg a thai nomádokat Index

2005. január 2.

Thaiföld déli partja mentén az emberek sok helyen bementek a visszahúzódott víz után, hogy
összegyűjtsék a szárazon vergődő halakat, a nomádok viszont felismerték a közeledő cunami első jelét
és az ellenkező irányba, a hegyek felé indultak - írta szombati számában a The Nation című thai
napilap. A Thaiföld déli részét elpusztító árhullám a Morgan-tengeri nomádok által lakott Déli Surin
szigetet sem kímélte. A halászok 181 lelket számláló falujából azonban mindenki a hegyekben fekvő
templomhoz menekült a cunami első fenyegető előjelére. "Az öregek úgy tanították nekünk, hogy
amikor a víz visszahúzódik a parttól, utána rövidesen visszatér az eltűnt mennyiség" - mondta a lapnak
Sarmao Kathalay, a kis falu elöljárója. Míg Thaiföld déli partja mentén az emberek sok helyütt
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bementek a visszahúzódott víz után, hogy összegyűjtsék a szárazon vergődő halakat, a nomádok
felismerték a közeledő cunami első jelét és az ellenkező irányba, a hegyek felé indultak. Thaiföldön
alighanem ezek a halászatból élő nomádok állnak a tengerrel a legközelebbi kapcsolatban. A
népcsoport minden monszun idejét csónakokban tölti: az India, Indonézia és Thaiföld között elterülő
Andaman tengeren halásznak. Április és december között kezdetleges kunyhókban élnek a parton.
Ilyenkor rákon élnek, illetve a sekély vízben dárdával ejtenek el halakat. A nomádok májusban, a
csónakok vízretételi ünnepségén a tenger bocsánatáért esedeznek.

Nyílzápor fogadta a segélyszállító helikoptert

Index 2005. január 4. kedd

Tudósok kívánják tanulmányozni az Andaman és Nicobar szigetek kőkorszaki körülmények
között élő őslakóit. Bár eddig azt feltételezték, hogy a cunami teljes egészében kiirtotta a
primitív törzseket, kedden nyílzápor fogadta az indiai parti őrség segélyszállító helikopterét.
Dárdákkal és nyilakkal támadtak a segélyszállító helikopterekre az Andaman és Nicobar szigetek
őslakosai. A támadást az indiai hatóságok pozitívan értékelték, hiszen korábban attól tartottak, hogy a
térséget végigpusztító cunami teljes egészében kiirtotta a világtól elzárt szigetek kőkorszaki szinten élő
civilizációját.
Egyértelmű üzenet: A félelmekre rácáfolva a szigetlakók túlélték a szökőárt, kedden nyílzáporral
fogadták az indiai partiőrség segélyszállító helikopterét. A támadás - mely a hatóságok szerint azt jelzi,
hogy az őslakosok nem látják szívesen az idegeneket - nem okozott komolyabb károkat. Az Indiai-óceán
közepén, Thaiföldhöz közelebb fekvő szigeteken legalább hatezren vesztették életüket vagy tűntek el,
írja a BBC. A primitív törzsek túlélése azonban arra utal, hogy az őslakosok egyfajta előjelző rendszert
használhattak, feltehetően az állatok és a madarak mozgását figyelték meg.

A cikk az ember természetközeli azonossággal foglalkozik. A változásokat megelőző
természeti jelek megértése, és a szigetre záródott nagy azonosságú nép alkalmazkodó
képessége sokkal nagyobb. E népeknek sokkal több az esélye egy mai kataklizma túlélésére,
mint a szelekcióban már előrehaladott modern embernek. Ezek az emberek olyan őssejteknek
is tekinthetők, amelyek elszigetelődtek a genetikai keveredéstől.
A szerveződési megújulásokat éppen ez teszi lehetővé, hogy az egyediség felé haladó, a
körülmények változására a határértékekig túlfejlődött élet sokkal érzékenyebb, és néha már
egészen kis körülményváltozást sem tud követni. Ez lehetővé teszi, hogy a rotációs evolúció a
körülmények megváltoztatásával szelektáljon, a túlfejlődött és alkalmazkodó képtelenné vált
életszerveződések az élettér egyensúlyának a durvább megváltozásait már nem tudják követni.
A gyomorban és a mezők emésztő rendszerében savas és lúgos körülmények váltogatják egymást,
amelyek e körülményhez nem szokott és ezért nem jól viselő szerveződéseket felbontják. A nagyobb
energiaszintű szerveződések emésztőrendszerében szintén váltják egymást a savas és a lúgos állapotok.
A Föld áramlási rendszerére spirál alakba rajzolt Mengyelejev elemsor ezt erősíti. Lásd a könyv végén
az Aspektus 6-ból a Szintézisből megismételt ábrát.

Az emberiség nagyobb azonosságú de kisebb létszámú, másokkal a hagyományaik miatt
kevésbé keveredő, kisebbségekként élő alfajainál, a cigányoknál, a zsidóknál és más
elszigetelt népekben az azonosság még sokkal erősebb összetartó erőként működik. Az
azonosság nagy kapcsolóerő, amelyet növel az azonos sors, az azonos kitaszítottság, a
többségtől eltávolító másság. Míg a kaotizmus felé rohanó zűrzavaros világunkban a kisebb
azonosságú, nagyobb egyediségű, a neutralitás, a közömbösség felé fejlődő egyedek
természetszerűen elidegenedett gyenge kapcsolatai és együttműködései már feltöredeznek, a
nagyobb azonossággal bírók, hozzájuk képest sokkal jobban együttműködő közösségekbe
tömörülnek, közös, kolóniaszerű szerveződésekbe kapcsolódnak. Míg az egyediség felé
fejlődött egyedek magukra maradnak, a nagyobb azonosságúak jobban összefognak, és ezért a
kaotikussá váló időszakokkor anyagiakban, energiában és tömegben megerősödnek. A nehéz
időkben, amikor az energia kevés, amikor a termelőkhöz képest sok a fogyasztó, a
sikeresebben együttműködő kisebbségek, a jobban összetartó ,,családok,, a klánok és a
maffiózók nagyobb részeket kanyaríthatnak a kevés tortából. Ez hozta létre az amerikai nagy

100

válság esetén az olasz maffiózókat és a pénzvilágra rátelepülő zsidó klánokat. Ilyenkor az
egyediség felé túlfejlődött tömeghez viszonyított jövedelmezőségi, részesedési arány
megfordul, és a nagyobb azonosságú kisebbségek erősödnek, gazdagodnak. A genetikai
alapon kereskedői, bankári érzékkel rendelkező, évezredek óta az elosztásra szakosodó zsidók
egyes rétegei ezen időszakok végére általában nagyon meggazdagodnak. A trend
megfordulása miatt néhány áramlási pályán túlságosan dominánssá válnak, amely megzavarja
a többség szerveződését, energia elosztását. A kisebbségekből szerveződő, az egyediségben
többnyire elmaradt fejlettségű közösségek sikeresebben együttműködő csoportjai ilyenkor a
számbeli arányuknál nagyobb gazdasági lehetőségekhez jutnak, és a családi tradíciók miatt a
jobban fizető munkákat, beosztásokat, lehetőségeket egymás között osztják meg. A munkák és
projektek elosztása ilyenkor nem a hagyományos utakon és pályákon történik, amely miatt sok
jövedelemtermelési lehetőség arra nem szakosodott, tapasztalattal nem rendelkező
kisebbséghez kerül. A közösségnek idegen jellegű munka minősége – a kisebb szakismeret és
a kisebb gyakorlati háttér miatt - sokszor csökken, a produktum egyre rosszabbá válik. A sok
esetben nehezen munkához jutó, elszegényedő környezet már ezt is nehezen viseli el, de a
kisebbség gazdagodása általában feltűnővé válik, és egyre növekvő ellenérzéseket kelt a
lehetőségekből kikerülő többségben. Ez általában szükséges előzetes feltétel a társadalmi
szerveződések megújulásához, az elöregedett rendszerek szaporodásához. A kisebbség
sikeresebb, de a többség által kifogásolt érvényesülése növeli a feszültséget az adott
körülmények között nehezebben érvényesülő, de a többséget képviselők között.
A lehetőségek bővülése azonban csak pünkösdi királyság, csak az Isten rövid ideig tartó
igazságosztása. A rasszellenesség kialakulását éppen ezek a fejlődési időszakok alapozzák
meg, amelyek kiélezik az ellentétet a többség és a kisebbségek között. Ilyen zűrzavar vezet a
fajgyűlölet megerősödéséhez, a Ku-Klux-Klán féle fajgyűlölő, a néger, a cigány és a
zsidóellenes mozgalmakhoz. A fajgyűlölet kialakulását, és a háborúkban e népek elleni
radikális fellépést, sokak kiirtását a megerősödő belső ellenérzés, és az ebből következő
feszültség növekedés alapozza meg. Miközben Isten igazságot ad a kisebbségnek, ez
igaztalanságnak érződik a többség aspektusából. A második világháború előtt és alatt e
folyamatok megismétlődtek, és sajnos jelenleg is ezek a folyamatok erősödnek. A világunkban
az elnyomott kisebbség erősödik, az idő ismét visszafelé jár. A bolygónk pólusváltási
folyamata előre haladott, valamilyen nagyobb energiaszintű rendszer (szerveződés)
szaporodása, az élőrétegünk jelentős körülményváltozása várható.

38. szakasz:
Az élet és a rendezettség lebomlása:
Megismertük, hogy az idő előre haladtával az élet kezdetétől az egyéni rendezettség, bár nem
folyamatosan, de növekszik, az információ és az anyag rendezettsége egyre komplexebb. Az
események időt léptető órája azonban nemcsak előre jár, hanem az élet delén a változás
rendezettségi iránya is megfordul. Egyes tulajdonságok módosulnak, a genetikai program új
szerveződési állapotokat alakít ki, néhány tulajdonság és összefüggés felismerés még javul. Az
emberi élet első évtizedeiben egyes tulajdonságok rendezettsége még nő, de már megkezdődik
más összefüggések felbomlása, az életet fenntartó szerveződések együttműködésének a
romlása, az individuumot eredményező szervezettség leépülése. E leépülés az élet
szimmetriájához tartozik, és néha hasonló látványossággal megy végbe, és csak azért nem
omlik össze a szervezet 9 hónap alatt, mert az anyagi lendület tehetetlensége és az információs
energiaszint rendezettsége még fenntartja az egyénbe szerveződött részecsketársadalom
spontán (rutinszerű) működését. Ennél látványosabb, ha egy szervezet rendezettsége rövid idő
alatt, mint az elnyílott virág összeomlik. Az elmúlás megérzéseként a hattyúdal még egyszer
megszólal, a kiszáradó fa még egyszer kivirágzik, és mint az elhamvadó parázsból még
egyszer fellobbanó láng, az életbe szervezett rendezettség is összeomolhat. Még látványosabb
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azonban a mikroszintek összeomlása, ha a természet folyamataira egy másik mikrokozmosz a
tudatos közrehatásával rásegít. Ha a rendezettség állapotában lévő virágot leszakítjuk, ha az
élő állatot leöljük, az életláncba szerveződött körfolyamatot megszakítjuk. A nagy azonosságú
tápláló részecskéket is tartalmazó vízbe tett virágban, a kapilláris áramlás lendületben
megjelenő tehetetlensége még fenntartja a körfolyamatot egy darabig, de a mikroszinteken
elromló, megszakadó tápláléklánc egyre rosszabb minőségben, egyre rendezettség
hiányosabban épül fel. Az összeomlás virágonként és tápoldatonként eltérő idő után
következik be, de a bekövetkezése törvényszerű. Ha az emberi, vagy a természet
beavatkozása, az élet rendezettségét valamely életszerveződésben, életszférában megszakítja, a
korábban sikeres együttműködésben szerveződött részecskéket, családokat, és a közösségeket
is elszakítja egymástól. Az egyénbe szerveződött mikrokozmosz felbomlása, a nagyobb
energiaszintű együttműködések szétszéledése, a kisebbek elvándorlását, elhalását és az élet
megszűnését eredményezi. A magasabb energiaszintű szervezettség felbomlásakor, a kisebb
energiaszintűek nagyobb része nem bomlik le, csak szétszéled, más szerveződést, az élethez
alkalmasabb rendezettségű környezetet keres. A kovalens szerveződésű (fehérje alapú) élet
megszűnésekor a nagyobb tömegű és nagyobb energiaszintű alszerveződések kevésbé képesek
helyet változtatni, ezért a közvetlen környezetbe épülnek. (Lásd az ívó lazacok fehérjéinek a
beépülése a folyóparti fákba.) Nem kell azonban Kanada erdőségeibe mennünk ahhoz, hogy a
nagyobb energiaszintű alszerveződések bomlás utáni sorsát nyomon követhessük. Az
elfogyasztott kovalens alapú táplálék hasznosítása az élő szerveződésekben hasonlóan
történik. A nagyobb energiaszintű és nagyobb azonosságú fehérjék azonnal hasznosulnak, de a
túl idegen részek tovább bomlanak. Az életet fenntartó egyik fűtőanyag, a nagyobb
energiaszintű és nagyobb azonosságú táplálékban kerül a szerveződésekre. A bomlás
folyamata már a nyál hozzákeveredésével, a bontó enzimek bekeveredésével kezdődik, majd a
gyomorban és a bélrendszerben, valamint a szakosodott szervekben folytatódik. Közben az
anyagokból kivonódik, felbontódik az elfogyasztott folyadék, és a vízben oldott jellegű
információs táplálék is. Az élő környezetben, nagy mennyiségben jelen lévő redukálószer, az
oxigén teljesen külön csatornákban, a véredényekben szállítódik a sejtekig és a
mitokondiumokban lévő felhasználási helyekig, a sejterőművekig. A nagyobb energiaszintű
fehérje és szén alapú táplálék felbontása a bélrendszerben és a sejtrendszerben is folytatódik,
amelyben egyre kisebb energiaszintre, egyre idegenebb információ tartalmú maradékra bomlik
a táplálék.
A gyomorban élő nagy változássűrűséget is elviselő bélrendszer labirintusaiban élő
pokolfauna, az ördögök bontó flórája az ételt a fehérje, majd az atomi szintig és még tovább
lebontja. Az egészséges kovalens alapú szerveződésben az anyag egy része a hidrogén szintig, a
Metánig is lebomlik. A vastag és a végbélben élő szerveződések még kisebb energiaszintre, az
illékony éter szintig lebontják a táplálékot. Az egészséges emberben azért nem alakul ki sok
bélgáz (metán) mert az emésztőrendszer mindent lebontó alagútjában, a szervezetben
hasznosuló élelem az elektronszint alá bomlik és a melléktermék illékony része a szerveződés
testén és a sokrétegű bőrön át távozik. Ez okozza egyes emberek jellegzetes testszagának az
egyénre is jellemző részét. A szerveződések emésztő rendszere, az egyénre jellemző feldolgozó
képességnek megfelelő állapotig bontja vissza az anyagot, amelynek a gáz állapotra lebomló
maradványa jellemző összetételű és egyedi szagú, egyedi molekulaösszetételű gázkeverékként a
bőrön át elpárolog.
Térjünk vissza néhány gondolatig a pokol kapujához, a gyomorhoz:
Ha a gyomor sejtjei, a bontó élettér faunája pontosan értik a dolgukat, akkor sikeresen
illeszkednek egy nagyobb szervezettségbe, a szakosodásukra és a tevékenységükre az energia
körforgás egészséges fenntartása érdekében nagy igény van. Ők az építőipari kisebbségi
bontómunkások, az új építmények előkészítői. Ha e bontóflóra, rassz nem kap elég táplálékot,
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vagy a tevékenysége túlerősödik, az élet lebontja az elöregedett intézményeit és felkészül az új
élet építésére. Az egyediség e felé fejlődött ágai, a felbontás egy-egy szakaszára szakosodtak,
amelyek együttműködnek a folyamatban előkészítőkkel és a lebontást folytató másokkal.
Amíg e szerveződéseknek az életterük az életükhöz szükséges feltételeket biztosítja, a teljes
rendszer körforgása a körfolyamat e szakaszán zavartalan, az alszerveződések egymásra épülő
tudása és együttműködésbe szerveződése maximális hatékonyságú. Ha a környezeti élőflóra,
az együttműködést folytató, táplálékláncba szerveződött élőréteg egyensúlya felbomlik, az
emésztés zavart szenved, és a táplálék lebontása megváltozik. Ha a fogak romlanak, nem
keveredik jól a viszonylag gyorsan átmenő, eléggé meg nem rágott táplálék, ezért nem fog a
rendelkezésre álló idő alatt megfelelően lebomlani. Ilyenkor az életláncban, a táplálékláncban
a következő fogadószint rosszul feldolgozott nyersanyagot, csak rosszabb hatásfokkal
továbbdolgozható félkész terméket kap. A nehezen feldolgozható, megemészthető termékből
egyre több lesz a selejt, egyre több lesz a hasznosítatlanul kibocsátott táplálék. A bélrendszer
túl nagy terhelést kap, a vastagbél túlterhelődik, és az időzavarba került, az emésztéssel (és a
határidőkkel elmaradt) természetes élőflóra összekeveredik. A szállítószalagszerű feldolgozó
rendszerben a tevékenységet időben be nem fejezők, a túlórázás közben bennragadnak a
továbbáramló táplálékban, és időzavarba hajszolódva egymást akadályozzák. A szervezetben
az együttműködési zavar, a káosz idővel növekszik, és ha tartóssá válik, csak az idő kérdése
hogy a lebontás hatásfokát lerontó, egymás ellen dolgozó emésztő rendszer mikor betegszik
meg. Tehát bármilyen ördögi foglalkozást űznek az élő gyomor és a bélrendszer sejtjei, ha
együttműködési harmóniában vannak, az élet folyamata zavartalanul virulhat. Más történik
azonban akkor, ha az együttműködést megakasszuk, pl. ha a leölt marha gyomrát megfőzzük.
Elvileg akkor is lebomlana, ha nyersen ennénk meg, és a szervezetünk által hasznosítható
(ismert) részecsketáplálék beépülne a szerveződésünkbe. A nem ismert anyag tovább bomlana,
vagy hasznosítás nélkül bontatlanul kiürülne a szervezetből. Ha a gyomrot, a marhabendőt
megfőzzük, - ebből készül sokunknak a kedvenc étele a pacal, - az egymásba kapaszkodó,
együtt bendőt képező részecskék szervezett együttműködését megbontjuk. A főzés kaotizálja a
más anyagok bontására kifejlődött, még a gyomorsavat is jól viselő részecskéket, és az
együttműködés megszűnése miatt a gyomor most-már kisebb tömegű egymástól elválasztott
részei, így már hasznosítható táplálékká bomlanak. Ha megfőzve kaotizáljuk és felbontjuk az
együttműködésüket, elfelejtik az egyének tudásából összeadott tevékenységi eredőt, elfelejtik,
hogy mi volt a régi együttes teendőjük. A magasabb fejlettségű, többdimenziós változást is
elviselő gyomorban a főzés, hőkezelés hatására megszűnt a szervezett együttműködés, az
idegen anyagot lebontó életlánc, és a jelen lévő de már nem együttműködő részecskék nem
képesek egymásra halmozott épülő eredményt elérni.
Az emberi pokollá fejlődő társadalmunkban, hasonlóan főlünk a múltunkban, amely
kaotizálja a jelent és teljesen felbontja a közeljövőt. A társadalmunk együttműködése csökkent,
a kevesek által létrehozott eredményt egyre többen körbeadjuk, egyre több bőrt kívánunk lehúzni
róla. E tortákat már nagyon kevesen hozzák létre, egyre kevesebb a cukrász, a cipész a szakács,
egyre több a szeletelő, a fogyasztó. Egyre kevesebb torta, produktum termelődik, és az is egyre
rosszabb minőségű. Egyre kevesebb és kisebb szeletek jutnak, amelyekért egyre többet kell
dolgoznunk, és az időzavarba kergetett emberiség mégsem érti, hogy miért nem jut egy főre több
táplálék, a feldolgozáshoz, az élet szépségére fordítható több idő?
A mai magyar kisvállalkozó legalább tizenkét órát dolgozik, és szakadásig kizsákmányolja
magát. A napi munkájából hat órát a hatóságokkal hadakozik, négy órában eredménytelen
ajánlatokat gyárt, a többiben megpróbálja a lelket tartani a kizsákmányolt, túlhajszolt és ezért
egyre többet hibázó dolgozóiban. A magyar vállalkozó, aki általában a csapatában és
szakmájában a legjobb, már nem ér rá dolgozni, termelni, tanítani és azt tenni, amiben jó,
helyette kényszercselekvésben, kényszervédekezésben védi magát, és a túl sokat elvevők miatt
lassan vagy gyorsan, de biztosan tönkremenő vállalkozását.
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39. szakasz:
Az életlánc két baktériumának az eltérő aspektusai:
Az élet kezdetén lévő szerveződés, felvirágzó társadalomba szerveződik, a konjuktúra
növekszik és a környezeti összetettség egyre nagyobb tömegbe épül. Az élet kezdetén álló
organizmusnak szép az élet, az idő és energia van elég, a rendezettség növekszik, anyagba és
produktumba épül.
Ha e szerveződés egy angyalnak is nevezhető baktérium, amely egy nagyobb energiaszintű
élőlény tápcsatornájába telepszik, az ő aspektusából az élet még jobban megszépül. Ha
megkérdeznénk az élet szépségéről és a helyzetéről, valószínűen csupa pozitív választ
kapnánk. Jó a helyzetem, folyamatosan és bőségesen ellátnak táplálékkal, ,,jó az Isten, jót ád,,. A
kereslet rám folyamatosan növekszik, értékeli a környezetem a munkám, elismerik és megbecsülik a
jelenlétem. Szinte a kisujjamat sem kell mozdítanom, és készen kapok mindent. Szellős átjárható helyen
lakom, sok friss táplálékot, energiát kapok, jól megy a sorom. Az energiát feladók megbecsülnek, a
továbbadott terméket jól előkészítem a további feldolgozóknak, és állandó köszönetet kapok érte. Sok
barátom van, akik hasonlóan kiegyensúlyozott angyalok, akikkel mi építjük fel a lénynek hívott
mikrokozmoszi társadalmat. Elmondhatom, hogy sikeres lény vagyok, kiegyensúlyozott az életem, a
nyugodt környezetben a családom is jól fejlődik, köszönjük, jól vagyunk.

A gazdalény tápcsatornájának a legvégén, a vastagbélben él egy másik baktérium, a végletekig
elcsigázott, kizsákmányolt, kaotizmusba kergetett, táplálékként elfogyasztott és már a lebontás
végső stádiumában lévő tápanyag utolsó feldolgozója, akit ördögnek hívnak. Ha a bölcsek
megkérdezik őt is, hogy milyennek látja az életet az ő aspektusából, más választ kapnánk.
Valami ehhez hasonlót: Egy sötét és nedves odú a lakhelyem, amely ráadásul nem jól szellőzik,
állandóan mocsárszag, kénhidrogén és metángáz termelődik körülöttem. Túl nagy a meleg, bűzös és
oxigénben szegény a levegő és nagyon párás. Állandóan fárad, agyonhajszolt, megtépázott élőlények
érnek hozzám, akik tele vannak panasszal, keserűséggel, az életük kudarcait kell állandóan
hallgatnom. Ezek a szerveződések elöregedtek, megfáradtak, betegek, amelyeket tovább kell bontanom.
Nem szeretem a munkám, csak kényszerből űzöm, mert nincs jobb lehetőségem. Itt nincsenek barátok,
mindenki mindenkinek az ellensége, az energia kevés, éppen csak vegetálok. A munkámat nem köszöni
meg senki, semmi elismerést nem kapok, pedig igyekszem jól ellátni a munkám, azonban nem tetszik,
hogy mindig csak bontok és bontok. Építeni szeretnék, növelni az összetettséget, több megbecsülésre
vágyom.

Az élet két jelentősen eltérő aspektusa, eltérő életminőséget, eltérő életirányt, időirányt
eredményez. Míg az idő az Angyalnak előre megy, az Ördög ideje visszafelé ketyeg. Az
angyal épít, az ördög bont. Könnyű az angyalnak, mert az ördög elvégzi a piszkos munkát, az
életbe szervezésért ő csak dicsőséget, elismerést kap. Minden élő lény az evolúciós életciklusa
közben eljátssza e szerepet. Angyalnak születünk, nagy boldogságban és intenzíven építjük az
ifjúkorunk fiatal társadalmát, de mire megfáradunk, már egymás ellen dolgozó ördögökké
válunk. Az élet körforgása a korábbi könyvekben többször bemutatott mezőáramlási
rendszerrel szemléltethető. Kezdetben azonos irányba szálunk az új életnek, és azonos cél felé
haladva összeépülünk, majd az élet kiteljesedésével az életirányunk más cél felé fordul. Az
élet delén túl, az életpályánk visszakanyarodik a kezdetünk felé, de ekkor már az ellenkező
irányba kanyarodókkal szemben haladunk az életet megszűntető végső cél felé. A kezdeti
együttműködés, az egymás segítése konfliktusokba, impulzusokba és célellentétbe torkollik.
Az életünk végén már csak egymással hadakozunk, már csak sodródunk a fekete lyukként
működő végzetünk felé. Az élet nem örök, az egy életciklushoz, időciklushoz kötődik, amely
az energia kölcsönnel és felépülő rendezettséggel kezdődik. Az idő és a rendezettség múlása, a
szervezettség és az élet lebomlása a vég felé haladva felgyorsul. Az elvesző részecskékkel, a
bennünket elhagyó elektron (jellegű) dolgozókkal csökken az információnk, a megértésünk és
a feldolgozó képességünk. A csökkenő lehetőségeinkhez viszonyítva gyorsul az idő, mert a
rendelkezésre álló idő alatt már általunk fel nem dolgozható az eseménysűrűségben, változó,
gyorsuló világban élünk. Romlik a tudásunk, elszállnak az emlékeink, már nem építünk, csak
bontunk, a kezdeti kölcsönt kamatostól fizetjük vissza. Az evolúciós folyamat végén lévő öreg
szerveződés már nem épít, de segíti a rendezettséget, ő adja a fiatalság felépüléséhez
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szükséges építőanyagot. Az élet állandósága, fejlődése egy körfolyamat eredménye, amelynek
van építő és bontó része. A folyamatnak van a környezeti energiát felhasználó, jó hatásfokkal
szervezettségbe építő, és az elromlott, elöregedett változatokat megjavító, a nem javíthatókat
lebontó szakasza. Mindkettőre szükség van, a jót kiegészíti a rossz, az építő angyalt, a bontó
ördög. Az életpiramis, az élet fraktállánca csak jóból nem épülhet fel, a mindenség azonnal
túltelítődne, de a lebontással a dolgok szimmetriába hozhatók, az élet rotációs körforgásba
építhető. A sors több életszakaszban változó élethelyzeteket eredményez, amelyben a
másik aspektusokból is szembesülünk a korábbi tetteinkkel, a cselekedeteink fonákjával.
Az Isten által a legjobbra szervezett életet váltó rotációban éljük, igazságot a körfolyamatok
rotációja szolgáltat. A kicsiből nagy lesz, a jóból rossz, a rosszból jó, a durvából kedves.

40. szakasz:

A regeneráció, a korszerűtlen szerveződések megújulása:

Természetesnek vesszük, ha egy dolog korszerűtlenné válik, azt lebontjuk, és más variációban
összeépítve megújítjuk. Ha egy ház elöregszik, és korszerűtlenné válik, abszolút természetesen
fogadjuk a ház elbontását. Idős, a házban sokáig lakó személyek erős érzelmi kötődésétől
eltekintve, (akiknek beépült az életük egy része a házba) általában nem fáj az öreg ház
lebontása, azt a házak természetes öregedésének és az elmúlás részének tekintjük. Másképpen
állunk azonban a korszerűtlenség lebontásához akkor, ha az, közvetlenül és személyesebben
érint bennünket. A korszerűtlenné váló élet lebontását, a halált már valamennyire megértjük,
de elfogadni nem akarjuk. Már a nagyobb energiaszintű, elöregedett, korszerűtlenné és
szervezetlenné vált termelő egységek, a vállalkozások lebontásához is félelemmel
viszonyulunk, de a korszerűtlen elöregedett társadalmak lebontásától irtózunk. Minél nagyobb
energiaszintű egy szerveződés, annál nagyobb veszteségek keletkeznek egy visszabontáskor,
ezért nagyon félünk az elromlott rend megváltoztatásáról. Az elromlott szervezettségű,
elöregedett társadalom merev hierarchiájának a megtartásához akkor is ragaszkodunk, ha már
régóta tudjuk, hogy a korszerűtlen rendezettség már nem anyagot, hanem csak káoszt termel.
A változtatás egyik fő nehézsége, az elképzelés, és a kiút, a megújulási gondolat hiánya. Ha az
egyéneknek, az elöregedett szerveződéseknek nincs új gondolatuk, nem tudnak új utakat, új
célokat mutatni, az élet versenye közben korszerűtlenné válnak. Az öregedéssel a
cselekvőképesség csökken, és a határozatlanság felerősödik. Egyre több olyan, a cselekvéstől
visszatartó, a változtatás ellen szóló információval rendelkezünk, amelyet nem tudunk
figyelmen kívül hagyni. A határozatlanság növekedése még azokat is cselekvőképtelené
degradálja, akiknek még vannak eredeti gondolataik, de már nincs elég elszántságuk és
lendületük, akiknek hiányzik az erő és a szervező képesség az elgondolás kivitelezésére.
Isten egyik igéje, a rendezettség, a jobbítás szóval és tettel növelése.
Nem elég az építő gondolat, a rendezettség valódi növeléséhez produktumot eredményező
cselekvőképesség, kellő lendület és erő is kell. Ha egy vállalkozás vezetői, tulajdonosai, a
működtetők, a vállalkozás lelke nem tud megújulni, nem tud új gondolatot, újításokat a
kialakult rendszerbe szervezni, a vállalkozás, mint szerveződés korszerűtlenné és
versenyképtelenné válik, elöregszik és elhal. Az elöregedés, a korszerűtlenné válás hasonló de
nagyobb energiaszintű rendszerek életében is természetes folyamatnak tekinthető. Az emberi
szerveződésként ismert mikrokozmoszokban a részecskék, az elektronok, az atomok, és a
molekulák, valamint ezek nagyobb energiaszintű szerveződései a sejtek és sejtcsoportok, a
szövetek, a szervek rendszeresen megújulnak, generációváltásokban kicserélődnek, az emberi
életben és társadalmi hierarchiákban az emberi egyedek cserélődnek. A nagyobb energiaszintű
társadalmakban is romlik idővel a szervezettség. Egyes egyedi tudások az ember-részecskék
kicserélődéskor elvesznek, mások a lebomlásokkal nyugdíjba mennek, elfelejtődnek, és a
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munkatársaikkal kialakult összetett tudás egy része elveszik, az élet színe, íze, illata csökken.
Bár folyamatosan új és fiatal rendszerek épülnek fel, és ezek másban többletet is képesek
felmutatni, azonban a régi rendezettség folyamatosan csökken, az élet gyorsulásával az
együttműködések eredője romlik. Az élet változássűrűsége folyamatosan, generációkról
generációkra gyorsul, és a szerveződéseket rendezettségben tartható futamidő egyre csökken.
Miként a bolygónk a tömege növekedésével halad a csillaglét felé, mi is haladunk a fénylényi
élet felé. Bár az élet rövidül és gyorsul, de az életesemény-szám valószínűen nem csökken.
Egykor óriások és matuzsálemek élet a bioszférán, de akkor még rövidebb volt az év, és
gyorsabban megjárta útját a Nap körül keringő Föld is, de az a múlt Az utódaink tömege
csökken, a szerveződés gyorsul, az életidő rövidül, de a megélt életesemények mennyisége
valószínűen nem redukálódik. Ha hologram a való világ, akkor egy külső szemlélő már
nagyon gyorsan nyüzsgő hangyabolyt láthat a Földön. Ha egy tízezer évvel ezelőtt élt
Matuzsálem aspektusából néznénk a társadalmunk, értetlenül szemlélné az emberi kolónia
értelmetlennek látszó nyüzsgését. Ha az élet felújítása csak a bontott téglákból, öreg
szerveződésekből építhető, akkor csak a régiek lebomlásával kapunk új részecske
építőelemeket. A sikeresebb korszerűbb szerkezet, építmény létrehozásához a régi nem
működő egységeket Morfi szerint is vissza kell bontani a még működő egységekig. Az emberi
genetikai információ, az életprogramot meghatározó DNS szekvencia túl rövid. A
társadalmunk beteg, az emberi társadalom haldoklik, a nagy világválság előtt agonizál.
A társadalmak megújításától azonban változatlanul nagyon félünk. A félelem azért oly nagy a
változtatástól, mert a társadalom lelkét képező irányítókban nincs koncepció, kiutat mutató
elképzelés, vagy hiányzik a szükséges akarat és céltudatosság, a kitartó és mások által el nem
rontott lendület. Ha az egyik másik részecske mégis jó célt talál, a társadalmi szinten már
hatalmas határozatlanság nem engedi a dolgot a megvalósítási szakaszba növekedni.
A régiók, az országok és a társadalmak szervezettsége is rendszeresen elromlik, és ha nem
képes az adott energiaszintű lélekközösség megújulni, az adott energiaszintű szervezetlenség
és a káosz teljesen eluralkodik.
Furcsa paradoxona az életnek, hogy minél jobban védjük az életet, a társadalmi létszám és
ezzel az élőtér kitöltöttsége növekszik. Bár az élet természetes szaporodási ritmusa a
háborúkban nagyobb, mi a békében is képesek voltunk ürgeként elszaporodni. Ha nem
vagyunk képesek a túlszaporodást meggátolnia, egyre nagyobb tömeggel töltjük ki az
életterünk, ezzel gyorsabban kioltjuk az élettűzünk. A tömeg növekedésével nő az
egymásnak okozott kölcsönhatás, az egymás ellen ható eredőjű változás sűrűség.
A századelejei népességrobbanás, a túl korán és a megértés nélkül jött demokrácia, az élet
egyedi szabadsága felé ható, de a nagyobb azonosságú közösségeket szétziláló túlzott
liberalizáció, az együttműködés hatásfokát csökkenti. A nem jól megértett életszerveződési
mechanizmus, a lét látszólag kontrolálatlan szabadsága, a részecskék egymástól független és
ezzel rendezetlen ellenirányú mozgásához, a kaotizmus gyors növekedéséhez vezetett. Ha a
tömegében gyorsabban fejlődik egy életszféra, mint azt a tudatban követni képes, a
rendezettsége csökken, a kaotizmusa nő. Az életcélt nélkülöző vegetáció és a fenntartható
növekedést meghaladó mértékű népesség robbanás a rezonancia felé viszi el az emberi és a
társadalmi szervezettséget.
A Föld tömege folyamatosan növekszik, a külső térből folyamatosan sokféle tulajdonsági
eredőjű, sokféle eltérő fejlettségű részecskeanyag épül be. Ez a tömegnövekedés egy ideig
arányos életszféra növekedést eredményez, de mivel a bioszféránkba és az emberbe épült
anyag túltelítődött, a változás sűrűsége is megtöbbszöröződött. Az állandó és növekedő
változás sűrűség az időegységre jutó impulzusszámot emeli. A rétegünkbe beérkezett és a
szervezetünkben rendezetté váló tápláléknál, most nagyobb mennyiségű a felbontott
rendezettség. Ha az anyagot és az életet építő, az eredményt produktummá halmozó
rendezettség időegységre jutó aránya a lebomlóhoz képest csökken, az élet energiában és
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egyediségben elszegényedik, a hibajavító rendezettsége romlik. Ezt a folyamatot öregedésként
ismerjük. A társadalmak is elöregednek, ha nem képesek megújulni, ha nem képesek a romló
dolgok oksági és következményi dolgait megérteni. A társadalmi energiaszintű élet
rendezettségének a helyreállítási lehetősége csak akkor nyílik meg, ha az életmintát adó
környezet működését és szabályait, és ezzel az általunk elkövetett hibákat is megértjük.
Az élet rendezettsége a környezet áramlási, fejlődési rendjébe, az életláncba illesztve lehet a
legjobb hatásfokú. Az élet kaotizálása nem általános, az az ember tevékenységéhez és romló
rendezettségi hatásfokához tartozik. A körülöttünk lévő állatok életritmusa csak annyival
gyorsult, amelyet az ember okozott a jelen létével. Az összetett nagy biodiverzitású energia
azonban a folyamatos, sőt növekvő kiáramlás miatt valóban csökkent, és a környezet
rendezettségének a romlása miatt az energiát feladó növények termése is visszaesett.
Az emberi élet órája visszafelé jár, az élet eredő eredménye most nem összeépülés, hanem
bomlás. Jelenleg a korábban kapott rendezettségi kölcsönt fizetjük vissza. A kaotikus
társadalmunk hőrezgésével nem összetettebb energiát termelünk, hanem a hővel felbontott
részecskékkel árasztjuk el a környezetünk. A felvirágzás csak akkor következhet be, ha a trend
megfordul, és időegységre jutóan ismét több részecske épül össze, mint amennyi felbomlik.
Isten a legfőbb értéknek nem az egyedi életet, hanem a sok életnek alkalmas környezetet
biztosítani tudó rendezettséget részesíti előnyben. Bár a legfőbb érték a változtató
képességgel rendelkező energia, az életenergia, és a jó rendezettséget bizonyító élet, de csak
akkor kerül az individuum egyén támogatásra, ha a környezetre ható eredője a nagyobb
rendezettség felé mutat. Az Isten azzal jutalmazza az élet rendezettségét sikeresen szervezőket,
hogy gazdaggá teszi őket. Azok az egyének, akik az anyagi energiaszintű javakat sikeresen
nagyobb energiaszintű anyagi produktumba, eredménybe halmozzák, ezen anyagi javak
eredőjeként gazdaggá lesznek. Azok az egyének, akik a szellemi javakat sikeresen magasabb
szintre, nagyobb egyediségbe szervezik, ezen energiaszint szellemi javaiból gazdagabbá
válnak. Hasonlóan igaz az élet jutalmazása az alacsonyabb energiaszintű színek és a
hangulatok, és a dallamok világában sikeresen rendezőkre. A művészvilágként ismert anyagi
eltartottak, pl. a tücsök, olyan egyedi rendezettséget adnak a környezetnek, amelyeket azok
szereplői, a hangyák szívesen tolerálnak anyagi javakkal a kapott kis energiaszintű érzelmi,
szellemi, hangulati egyedi rendezettség viszonzásául.

41. szakasz:

Az energia tisztelete, az élet tisztelete:

Az energia nem önmagában értékelhető valami, csak az élet változtató képességéhez, a
nagyobb energiaszintű összetettséghez köthető princípium. Az energia nem termelődik, hanem
születik, szerveződik, egymáshoz halmozódó élettel magasabb tömegbe épül. Az energia az
élet terméke, az élet rendezett produktuma. Az energia pazarlása, az élet pazarlása. Akik nem
bánnak jól az energiával, azok nem bánnak jól az élettel. Akik nem tisztelik az energiát, azok
nem tisztelik az életet, az életidőt. Az idő, a szerveződési eseménysor pedig véges lehetőség.
A valamilyen részecskevariációban megélt élet megismételhetetlen egyedi variáció. Bár Isten
sokdimenziós szabályait, az élet és a szerveződés összes lehetőségeit nem ismerjük, így
sohasem vonható kétségbe az örök élet léte, az általunk elért fejlettség azonos időben és térben
megismételhető variációjának kicsi az esélye. Ez azonban nem zárja ki, hogy a közeli térben
és időben, a környezeti bolygókon, és a közeli csillagtérben ne fejlődjék ki analóg azonosságú
élőrendszer. Ha az adott egyéni variáció mégis újra kikeveredik, az már más egyének között,
más korban más életet élhet.
A tér és idő végtelenségében, ami a gondolatban megtörténhetik, az a valóságban és nagyobb
energiaszinten is megtörténhet. Az alternatív élőrendszer nemcsak a mi életszféránkon
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fejlődött ki, hanem az alattunk és felettünk lévő szférákban is, és sokkal kisebb és sokkal
nagyobb tömegben is képes a környezettel relatív egyensúlyban változni. A közeli bolygókon
analóg életfolyamat fejlődik, de eltérő időben és jelenleg eltérő fejlettségi stádiumban van.
Ami kicsiben sikeresen megtörténhet, az később és lassabban nagyobb energiaszinten is
megtörténhet, és semmi akadálya annak, hogy évmilliárdok alatt még nagyobb energiaszinten,
csillagméretben vagy galaxis szinten is megtörténhessen. A gondolataink, a kis energiaszintű
részecskék akarati, érzelmi eredői, míg az emberek gondolati, akarati eredője egy nagyobb
energiaszintű társadalmi valóságot épít. A bolygó energiaszintű tömegbe szerveződő fejlettség
csak sokmilliárd év alatt teljesedik ki, de az analóg életfolyamatot és a kaotikus időszakot ezek
sem kerülhetik el.
Az isteni közös mező főnixmadárként újjászületésekor a legnagyobb azonosságú részecskék,
az Isten első gyermekei a Kvarkok és az őket összetartó gluon gyermekek voltak, amelyek a
főnix mező első hat gyermekként, hat egymástól is némileg eltérő genetikai vonalat hoztak
létre. E részecskék mássága még kezdetleges, amely az isteni mező után a legnagyobb
azonosságnak tekinthető. Feltételezhető, hogy a gluon részecskékből felnövő őspároknak, a
balra forgó és jobbra forgó utódjai mellett neutrális gyermekei (részecskéi) is születtek,
amelyhez a szülőket a legnagyobb kötőerő, a szülői szeretet fűzte. E részecskék között a
legnagyobb kötőerő, az erős kölcsönhatás, az azonosság, amely az anya és a gyermeke
között a legerősebb. A nagy azonosságú leszármazók azonban idegen részecskékkel kerülnek
szaporodási, vegyi kapcsolatba, az azonosság a leszármazókban csökken, a genetikai állomány
felhígul. A fogantatás után az első generációk, az őssejtek még nagyon nagy azonosságúak, de
az új szerveződésben is hamar kialakul az ellentét, amely differenciálódáshoz, elkülönüléshez,
osztódáshoz vezet. A megtermékenyített petében, tojásban hamar kialakul a genetikai vonalak
eltérése, amelyből az osztódás során a leszármazói részecske közösség a szaporodást követően
mindig feleződik. Az életet alapító genetikai állomány, az új szerveződés fő tulajdonságait
meghatározó gének már magas energiaszintű fejlett részecske közösségeknek tekinthetők. A
dinasztiaalapító őssejtek egy fejlett életpiramist visznek magukkal, amelyben az
alszerveződéseik az adott korban és körülmények között a legfejlettebb tudást, vagy
legellenállóképesebb tulajdonságokat képviselik. A szerveződés kezdetén a nagyon nagy
azonosságú testvérek, gyermekek, még a szülői áramlási mintát, példát követik, de a
párkeltéskor az idegen társakkal nemzett utódok azonossága csökken. Az angyalok olyan nagy
azonosságú miniatűr klónok, amelyek ugyan olyanok, egyformák, hasonlatosak az egészhez,
csak annak a teljességével, minden tulajdonságával nem rendelkeznek. Míg a legnagyobb
azonosságú angyali részecskék a szülői szóra, intelemre teljesen azonosan reagálnak, azonosan
és együtt mozdulnak el, addig a már idegen genetikai információt is tartalmazó későbbi
leszármazók, már nem olyan pontosan másolják le a szülői példaképet. A dinasztia alapítók
utód generációinak a leszármazói egyre jobban felhígulnak a környezet részecskéivel, a
környezetben lévő, hasonló fejlettségű más mezők beházasodó részecskéivel. A sokadik
generáció egyre rosszabbul másol, csökken az azonossága, de ezzel arányban nő a mássága, az
egyedisége. Minél eltérőbbé válik egy részecske szerveződés a többiektől, annál nagyobb az
egyedisége, amely az azonosság inverz szimmetriája. A tojásban még nagy azonosságú
részecskék egyre több egymástól is eltérő közösségre bomlanak, rendszeres időközönként
megoszlanak, eltérő irányba fejlődnek, szelektálódnak. Az élet terméke sejteket hoz létre, ezek
is eltérő irányba fejlődnek, és a szövetekből különböző, de együttműködő szervek jönnek létre.
Ezek egymástól eltérő részecske országok, amelyek között a béke és a cserekereskedelem, az
együttélési szimbiózis magas szinten fejlett, a rendszer az élet közepéig jól működik.
Gondoljuk át, hogy egy újjászülető ionos rendszerben, a kezdeti azonosság miképpen fejlődik
mássággá? Ha az első generáció még nagyon nagy azonosságú, azoktól az várható, hogy
nagyon együttműködnek, a gerjesztésekre, a közösségüket érő behatásokra azonosan
reagálnak. Az anyagok e fejlődési szakasza, homogén plazma vagy folyadék állapot lehet,
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amelyben a még kis energiaszintű részecskék minden terhelést együtt viselnek, együtt
változnak. Az élővé váló ionos anyag a legkisebb energiaszintű éteri folyadék állapottal
kezdődik, amelyben a részecskék még együttváltozó, de nagyon könnyen elpárolgó illékony
folyadékot képeznek. Ha a folyadéknak a gerjesztése csökken, a részecskék homogén
struktúrába szilárdulnak. A változás növekedés felbontja a nagy azonosságú közösségeket,
egymástól elválasztva megolvasztja, vagy elpárologtatja, differenciálja az életre kelő, egyre
nagyobb energiát és lendületet szerző anyagot. A többszöri életciklus hasonló, analóg
következménnyel jár. Először mindig nagy azonosságú, kevésbé változó szilárd, majd/vagy
folyadék állapottal kezdődik, végül az anyag elpárolog, szublimál és nagyobb sűrűségű,
magasabb energiaszintű fúzióban differenciálódik. Az elszegényedő, külön és magányossá
váló részecskék elpárolognak, elgőzölögnek, és a kisebb sűrűség miatt a legközelebbi nagy
azonosságú részecskéket tartalmazó mennyországi rétegbe szorítódnak. Az élővé vált
részecske anyag több életcikluson át tovább differenciálódik, amelyben egy kisebbség sokkal
nagyobb energiaszintre jut, míg a kisebbség vagyonát kitermelő többség elszegényedik, és
nincstelenné válva a nagyobb azonosságú (szegény, energia hiányos) részecskéket tartalmazó
külső határrétegekbe költözik. Az egyre durvább, egyre nagyobb változássűrűségűvé váló
életet elviselő, ahhoz alkalmazkodó nagyobb energiaszintűek az energiában és lehetőségekben
is tovább sűrűsödnek, egyre több részecskevagyonra tesznek szert. A periodikus rendszer
atomi táblázatában megtalálhatók azok a nagyobb tisztaságú homogén fejlődési állapotok,
evolúciós időszakok, amely az atomi szintű ionos anyag mennyországi lehetőségeit rejti. Ezek
az állapotok nagy tisztaságú plazmaszerű és folyadék állapotok, amelykor az együttváltozó
közösségbe szerveződő részecskék még nagy azonosságúak, de a növekvő energiaszint felé
egyre tehetősebbek, energiában egyre dúsabbak. Feltételezhető, hogy a folyadék állapotok a
periódusokban fejlődő élőrendszer szaporodását megelőző, vagy követő állapotai, amelykor a
túldifferenciálódott, fejlődésképtelenné vált közösség felbomlik, megújulási folyamaton át
egyenlőségi demokráciába szerveződik. Moetrius véleménye szerint, ezek az állapotok egy
nagyobb energiaszintű új életszakasz kezdetei, az aranykor, a jól működő, az energiát és
az információt egyenlően és igazságosan elosztó rendszerszerveződések kora.
A homogén atomi állapot egyik legmagasabb energiaszintű stabil lehetősége az aranyplazma,
amely a nagyon nagy és idős, magas szimmetriájú csillagokban folyó szelekció terméke. A
tudományos állításokkal szemben, az író azt állítja, hogy minden bolygó fejlettségű
részecskemező legnagyobb változássűrűségű rétegeiben, a differenciáló fúzió kitermeli a mező
aranyplazma állapotba kerülő energiadús angyali seregét. A Mózes frigyládájából kicsapódó
energia ennek az aranyplazmának, Istenhez közeli, nagy azonosságú részecskéinek a földi
képviselői.
Az alábbi idézet az Internetről és Gazdag László átküldéséből származik:
http://www.origo.hu/tudomany/technika/20041005fizikai.html>.

Brookhavenben arany atommagokat gyorsítanak fel igen nagy energiákra. Az arany-arany
ütközésekben nagyon rövid időre olyan állapotok jönnek létre, mint amilyenek a Világegyetem
történetének nagyon korai pillanataiban, az Ősrobbanás után mindössze néhány milliomod
másodperccel létezhettek. Ekkor még nem alakultak ki az atommagok stabil összetevői, a protonok és a
neutronok, viszont léteztek a protonok és a neutronok alkotóelemei, a Kvarkok és a kvarkok közti
kölcsönhatást közvetítő gluonok. Az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy az erős
kölcsönhatásban részt vevő részecskék nagy családjának valamennyi tagja kvarkokból áll.
A fizika ma hatféle kvarkot ismer, és nem számítunk újabbak felfedezésére. Ezek az Isten legnagyobb
azonosságú gyermekei. A kísérleti fizikusok természetesen a kettő vagy három kvarkból felépült
részecskéket megpróbálták összetevőikre szétszedni. Korábban az atomot atommagra és elektronhéjra,
később az atommagot protonokra és neutronokra bontották. Szabad kvarkot azonban minden
erőfeszítés ellenére sem sikerült megfigyelni. Úgy tűnt, hogy a kvarkok be vannak börtönözve a
protonokban és a többi részecskében. A kvarkok közti erőhatás tulajdonságainak feltárásáért ítélték
oda tavaly három kutatónak a fizikai Nobel-díjat
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A számítások szerint, ahogy a kvarkok távolodnak egymástól, úgy erősödik köztük az összetartó erő.
Ez a nagy azonosságú kötődést, érzelemként ismerjük. Így már érthető, miért nem sikerült eddig
kiszabadítani a kvarkokat. Nagyon rövid időre való szabaddá válásukat átmenetileg csak nagyon nagy
energiákon remélhetjük. Két éve arról számoltak be a kutatók, hogy új anyagállapotot hoztak létre
(lásd korábbi cikkünket: Magyarok az Ősrobbanás nyomában
http://www.origo.hu/tudomany/technika/20030618karnyujtasnyira.html
Óvatosan fogalmaztak: nem állították, hogy már sikerült egyértelműen megfigyelni kvark-gluon-plazmát, de az
adatok arra utaltak, hogy sikerült a kvarkokat átmenetileg kiszabadítani "börtönükből". Az óvatosság indokolt,
hiszen rendkívül bonyolult kísérletekről van szó. Az atommag-ütközésekben az atommagok átmenetileg
összeolvadnak, s a kialakuló forró tűzgolyóban válhatnak szabaddá a kvarkok, majd újra összeállnak különböző
részecskékké. A kísérleti eszközök ezeknek az ütközés után szerterepülő részecskéknek az adatait mérik, rögzítik.
Az elméleti számítások pedig megadják, hogy mire lehet számítani, ha valóban létrejön a kvark-gluon-plazma.

Az elmúlt két évben gyűjtött adatok feldolgozása meglepő eredményhez vezetett. Korábban
egyértelműen úgy vélték, hogy a szabaddá vált kvarkok és gluonok úgy viselkednek, mint az ideális gáz
részecskéi. Ezzel szemben ideális folyadékként látszanak viselkedni. Az ideális folyadékban nagyon
kicsi a súrlódás, a folyadékrészecskék közt erős a kölcsönhatás, ezért gyorsan termikus egyensúlyba
kerülnek. Közelmúltban megjelent sajtóközleményükben találó hasonlattal írták le ezt az állapotot a
kutatók: A részecskék mozgása egy halrajéra emlékeztet, amelyben a halak szinte egyetlen
élőlényként változtatnak irányt, amikor környezetük változásaihoz alkalmazkodnak.
A kvarkok a legnagyobb azonosságú angyal részecskék, amelyek akár Isten szétszóródott testének is
tekinthető. Nem véletlen, hogy azonos lényként mozognak, együtt gondolkodnak, hiszen azonosak.
Megkezdődött az új kísérleti eredmények elméleti értelmezése. Olyan elméleti modelleket, leírásokat keresnek,
amelyek jól adják vissza a megfigyelt jelenségeket. A csaknem tökéletes folyadék súrlódásának és más
jellemzőinek számítására a húrelmélet számítási módszereit is bevetik. A húrelméletet eredetileg az általános
relativitáselmélet és a kvantummechanika egyesítésére kezdték kidolgozni. A részecskéket rezgő húrokként írják
le, a megszokott 3+1 dimenzió helyett tíz dimenzióval számolnak. A kutatók most sem mondták ki, hogy már
sikerült kvark-gluon-plazmát létrehozni. Tudják, hogy elérték a Nap belsejében uralkodó hőmérséklet
százötvenezerszeresét és azt az energiasűrűséget, amely a számítások szerint a kvark-gluon-plazma
létrehozásához szükséges. "A jelenlegi eredmények nem zárják ki annak a lehetőségét sem, hogy az anyag ezen új
állapota valóban a kvark-gluon-plazma egy formája, csak éppen nem olyan, mint amilyennek elképzeltük" mondta Sam Aronson, a laboratórium egyik igazgatója. A friss eredményeket összefoglaló négy tanulmányt a
Nuclear Physics című rangos szakfolyóirat közli. A brookhaveni munkáknak és eredményeknek magyar elméleti
és kísérleti fizikusok, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI), az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem kutatói is részesei. A fokozatosan kiépült kapcsolatokat 2003-ban
intézményesítették, ekkor jött létre az RMKI szervezésében és koordinálásával a PHENIX-Magyarország
együttműködés, létrehozásában nagy szerepe volt a Brookhavenben dolgozó magyar származású kutatóknak is.
PHENIX a négy nagy brookhaveni program egyike, 12 ország 58 intézetének 510 kutatója vesz részt benne. A
magyar témavezető Csörgő Tamás, az MTA doktora (RMKI). Jéki László

Nézzük ugyanezt a hírt a szerző áprilisi információ gyűjtéséből.
A brookhaveni laboratórium munkatársai a részecskegyorsítójukban aranyionokat
ütköztettek egymással, és kvark-gluon keveréket hoztak létre.
Index 2005. április 22., péntek 10:39

A Relativistic Heavy Ion Collider nevű részecskegyorsítóben létrehozott kvark-gluon plazma egyáltalán
nem a tudósok elvárásai szerint viselkedik. Megfigyeléseik szerint az anyag leginkább egy sűrű
folyadékra hasonlít, például a részecskék nyomás alatt hajlamosak együttesen mozogni. A kutatók
meglepődtek, hogy az anyag áramlása szinte teljesen megfelel a hidrodinamikai modelleknek. Az
elméleti szakemberek számításai szerint az ősrobbanás első pillanataiban hasonló kvark-gluon plazma
jött létre, amiből egyesek arra következtettek, hogy a világ néhány ezredmásodpercig ilyen különleges
folyadékból állt. A folyadék szinte tökéletes, mivel alacsony a viszkozitása és olyan egységes, (nagy
azonosságú) hogy bármely szögből ugyanúgy néz ki, írta a Nature tudományos szaklap. Dimitri
Kharzeev kutató szerint ez megmagyarázhatja, hogy a világegyetem legtávolabbi részei miért látszanak
olyan egyformának, függetlenül attól, hogy melyik pontjukra is tekintenek a csillagászok.
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Miközben az életalapító közvetlen családjában kutakodunk, és meg akarjuk ismerni az eredetet, Isten
velünk kapcsolatos szándékait, kérdés az, hogy Ő akarja, e hogy megismerjük, tesz e ellene, vagy
természetesnek fogadja, ha a tudatban az Istenhez érkezünk?
Ha olyan elme, szerveződés jut a nagyobb összefüggések megértése nélkül a nagyobb energiaszint
irányíthatóságának, uralhatóságának a birtokába, amely erre még nem érett meg, aki a megértés helyett
az elértés miatt a dolgot nem a rendezésnövelés, hanem a káosz javára használja, az, az egymástól is
elszigetelve védett életet, az élet alapjait veszélyeztetheti.
Biztos nyomós oka van annak, hogy nemcsak az egyes eltérő tudatfejlettségű határrétegek, az
életszférák vannak elszigetelve egymástól, hanem azokon belül regionális határok is szétválasztják a
megértésben nem eléggé előre haladott életet a már nagyobb megértésre jutott, a dolgok kialakult rendjét
jobban elfogadni képes élőrétegek lakóitól. Az egyediség felé fejlődő ember minden lényeges újdonságot
az egyedisége fenntartásának a védelmére, ezt veszélyeztető környezet ellen fegyverként használ. A
környezet rendezettségének az elrontása azonban csak látszólag javítja az egyedivé vált élőrétegek,
fajok fennmaradási lehetőségeit. A környezeti rendezettség rontása valójában az élőrétegek
hegemóniájának a kialakulását, ezzel a környezeti változás sűrűségét és a feszültséget, a káoszt növeli.
Ha egy élőréteg, egy faj, az általa uralt területet, szerveződési és áramlási mintát túlságosan nagy
területre terjeszti ki, ha a területen az együttműködés evolúciója helyett az erő és az uralás, a hegemónia
periodikusabb diktatúráját fejleszti ki, az életfraktál, a tápláléklánc folyamatos, lineáris, egyenletes,
feszültségmentes változása helyett, nagy feszültségeket keltő hullámokban, eltérően változó
életszakaszokba kényszerül. Az egyediség felé fejlődő rendszerek csak addig erősek, amíg a környezet
változását követve a nagyobb energiaszintű környezethez alkalmazkodni képesek.

A nagyon nagy azonosságú részecskék csak olyan környezetben jöhetnek létre, amelyben a
szennyeződés kizárt, amelyet más anyag már nem képes megmaradni, a tulajdonságait
változatlanul megőrizni. A főnixmadár átalakulása, a terünk és időnk kezdete viszont lehetővé
tette, hogy e térből kiszoruljon, elégjen, elpárologjon minden szennyeződés, minden kevésbé
fejlett élő anyag. A terünk kialakulásakor az istenbe szerveződött rendezettség terméke a kvark
plazma, amely az elsőként elkülönült, de az eredetiségét megőrző részecskék csoportja. Az
Isteni mező a kezdeti robbanáskor nem bomlott e részecskék szintje alá, vagy/és e nem első
robbanásban differenciálódtak nagy azonosságú aranyionokká.
A környezet állandó változása miatt, már a szülő és a közvetlen leszármazott között is olyan
nagy az eltérés, hogy a genetikai azonosság, a megismétlődés, a klón esélye szinte nulla. Ha
teljesen azonos klónszerű gyártmányokat gyártana az Isten, a környezet alacsony energiaszintű
változása hamar egyedire módosítaná őket, hogy azután a természet nagyobb energiaszintű
anyagi formában is egyedi változtatást végezzen. Hogy ez a változás, mennyi idő, mennyi
változtató életesemény alatt játszódik le, azt csak a Jó Isten tudja. Az időben kis sűrűségű
változtatások, a nagy változássűrűségű központoktól távol még matuzsálemi életet
eredményezhetnek, amelyben sok bolygófordulat kell az élet lejártát eredményező
visszavonhatatlan, megjavíthatatlan rendezettség összeomlásához. Ez a ritmus a nagyobb
mezők tömegközpontjához közelebb eső határrétegeiben egyre gyorsabb, ezért az élet rövidül.
A nagy részecsketömeget együttes szervezettségben tartani képes mezők nagyon hosszú ideig
változó egyensúlyban fejlődhetnek, és ez alatt a határrétegeikben élő alszerveződések eltérő
ritmusú és egymáshoz képest eltérő eseménysűrűségű életet élhetnek. E szerveződésekben
éppen úgy megvan minden együttműködő élőrétegnek, a szerepe és a feladata, mint az emberi
szerveződésben a táplálék és információ feldolgozó rendszer életláncának. A rendszer tartós
egyensúlyához a rendezettség folyamatos javítása, és egészséges anyagcsere kell.
Az élet bármely energiaszintjén és bonyolultságában a folyamatok hasonló analóg rotációt
eredményeznek, amelyben a nagy azonosságú és jó hatásfokú építést, az anyag és tömeg
növekedését idővel felváltja a rossz hatásfokú építés miatti bomlás, az öregedés.
Bár a kisebb energiaszintű közösségek szerveződése nagyobb energiaszintű egyéneket,
individuumokat eredményez, de ezen egyének lelke és tudata a kicsi energiaszintű részecskék
közösségéből és a legrátermettebb vezetőiből szerveződik. Ha a nagyobb energiaszintű
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szerveződés elhal, de a nála fejlettebb alszerveződéseinek egy része túléli, a korábbi
részecskevezetők egy részének új esélye keletkezhet, hogy más szerveződésben, más
életciklusban is a szerveződés lelkét képező vezetőségbe, a lélekbe és/vagy a tudatba
újraválasztódjék. Az elhalt szerveződési variáció azonban abban a variációban és változatban,
amelyben korábban élt, már nem épülhet össze, az individuum egyedi lehetőség, amely a
térben és időben változó körülmények állandó átalakulása miatt sem ismétlődhet teljesen
azonosan meg.
A változtató-képességgel rendelkező életidő alatt létrehozott egyedi produktum, rendezettség
csak akkor lesz maradandó, ha benne minden fontos dolog megfelelő arányban és
egyensúlyban van. Az építmények, és a szellemi termékek akkor lesznek maradandók, ha
a dologba bele kerül, és benne marad a lélek, ha a dolog teljessége a részletek
teljességéből, az alacsonyabb fraktálszintű finomabb részletekkel is teljeseként minden
szinten beépül. Ez csak nagy harmóniában álló, összetett együttműködő rendszer esetén
lehetséges, amelyben az élőszintek együttműködése, a tápláléklánc felépülése Isten Terve
szerint működik. Az ilyen rendszerben a gyermekek vidámsága adja az alaphangot, az élet
célját, és a fiatalok lendülete adja a hevességet, a kritikát és a haladást. Az ilyen jól működő
rendszerben a középkorúak adják a kitartást és az erőt, az idősebbek pedig a bölcsességet és a
megfontolást. Amit a még tanulatlan fiatalság ront a korábbi rendezettségen, azt a korszak
aktív vénei állandóan megjavítják, növelik a rendezettséget.
Az életidő egyszeri Isteni adomány, amelyet meg kell becsülni, amely valószínűen nem ér
véget a halállal, csak az anyagi energiaszintű fogyasztást, anyagcserét igénylő lét ér véget. Az
anyagi élettel, anyagcserével járó élet, a nagyobb energiaszintről a lebomlás során a kisebb
energiaszint felé folytatódik, de teljesen talán? sohasem szűnik meg. Bár a halálkor a lélek egy
fraktálszinttel kisebb energiaszintre kerül, de ekkor még az alacsonyabb szinteken újabb és
egyre hosszabb életciklusokat élhet, de ezzel egyre kisebb energiaszintű anyagcserét
folytathat. A nagyobb energiaszintű élet, és ennek a megélését lehetővé tevő életidő csak
kölcsön lehet a birtokunk.

42. szakasz:
A kor és a hatásfok:
A mindenségben energia van bőven, de a szervezett, értéktöbbletet létrehozó életenergia
kevés. A legnagyobb érték az életidő, és az életerő, amely nem ismétlődhet azonosan meg.
Az életidőben létrehozott egyedi rendezettség a legnagyobb érték, amely nem ismételhető
meg. Az élet rendezettsége ezért nagy érték, megbecsülendő nagy kincs, és amíg ez működik,
addig ősrobbanáshoz vezető káosz sem alakulhat ki. Az élet során létrehozott egyedi tartós
rendezettség, az időben és a hatásában sokáig maradandó. Az élet Isten adománya, amelyet
meg kell becsülni. Az élet csak kölcsön kapott energia és rendezettség, amellyel
kötelezettségünk keletkezik, ez a lélek adóssága. Az életenergia, az életidő, csak kölcsön lehet
a birtokunk. Az anyagi, szellemi produktum, amelyet az életen át létrehozunk az a maradandó,
az ami az anyagi világot építi, de a lélek elszálltával az anyagi világ is bomlásnak indul. A
világ romlása a változás meg nem értett rendezetlensége miatt következik be, pontosabban ez
okozza, hogy a rotációs élet nem képes az elkövetett hibákat megérteni, kijavítani, az időben
romló rendezettséget sikeresebben együtt élő szerveződési rendszerbe halmozni.
Ha a rotációban kikeveredő új lélek nem emeli fel az építés, a szervezés zászlaját, a kialakult
szervezettség lebomlik, az enyészet martalékává válik. Az anyagi rendezettségből lebomló
kisebb energiaszintű, túlélő egységek, Isten ítélőszéke elé és elszámoltatásra kerülnek, és az
elszámolás eredője határozza meg az újjáépülés, az újjászerveződés az újjászületés vagy a
kaotikus pokolban továbbkeringés lehetőségeit.
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43. szakasz:
Az öregség tisztelete:
A kölcsön kapott energiát és rendezettséget e rendszerben nem annak a mezőnek kell
visszaadni, amelytől kaptuk, hanem rotációban a környezetnek és az utókornak. Az energiával
és a rendezettséggel el kell számolnunk, és legalább annyit + a kamatait kell visszaadnunk a
következő nemzedékeknek. A kapott kezdeti rendezettség teszi lehetővé az élet kialakulását,
amelyet az elődeinktől, az öregektől kapunk. Az életet tovább vivő élőknek környezet
rendezettségi kötelezettségük, elszámolni valójuk marad a következő generációk felé, az
élettér alkalmasságát meg kell őrizniük, a nagyobb rendszerek életképességét tovább kell
fejleszteniük. Ha megbecsüljük az élet rendezettségét, javíthatjuk az élet minőségét. Ha jó
minőségű az élet az öregek is tovább élnek, kevesebbet kell gyógyszerre, egészségvédelemre
költeni. Az egészségesen megöregedők nem energiát igényelnek, hanem tesznek, vesznek,
javítanak, helyreállítanak, folyamatosan javítják és jobbítják a környezet rendezettségét. Az
öregeknek tisztelet jár, nemcsak azért, mert tapasztaltabbak, már megjárták a hadak és a Tao
útját, hanem azért is, mert ők már nagy valószínűséggel visszafizették azt a kölcsönt, amely az
újabb generációk energiahitel folyósítását lehetővé teszi. Amit e kölcsön törlesztése után
tesznek-vesznek, az, az élet hatásfokát emeli, a rendezettséget javítja. Az idős ember
megbecsülendő akkor, ha az életet tudását képes továbbadni, ha az élete példáját a fiatalok felé
példaként lehet állítani. A társadalomként ismert szerveződések vezetői, lelke és tudata
elszámolással tartozik az egyéni részecskéknek, a népnek az átvett környezet életre
alkalmasságáért, és az irányítási idő alatt tett környezet javításáért. Miként az öregnek is
megjár a tisztelet, ha a végső elszámoláskor pozitív nyomot hagyott a térben, eképpen a
társadalmi tudat lélekmotorjai, vezetői is akkor érdemelnek tiszteletet, ha az életre alkalmas
környezeten jó hatásfokkal és maradandót alkottak.
44. szakasz:
Az öregség hálája:
Az új élet, az új vállalkozás, az új szerveződés mindig befektetési igénnyel jár, a semmiből
nem lesz valami. Minden, ami létrejöhet, csak akkor valósulhat meg, ha a kezdő energiát, a
kezdő elképzelést valaki megelőlegezi, ha valakik az induláshoz szükséges elképzeléseket,
dolgokat összeadják, vagy közös szerveződést hoznak létre, víve a saját energiájukat,
ötleteiket, egyéniségeiket, a személyi pluszokat és mínuszokat is. Az utódok kezdeti
energiáját, tervét és mintáját a korábban élt és energiát gyűjtött szerveződések adják össze, az
élet rotációja visszaforgatja a már megszerzett, kitermelt előnyt és anyagot. A szerveződéshez
kell tehát az energia kölcsön, kell az új elképzelés, a más variáció előnyébe vetett hit.
Csak azok a részecskék képesek új szerveződést létrehozni, amelyeknek kialakul a közös vezetőségük, a
lelkük, amely az egyedi elképzelést, akaratot tervként felállítva e cél mellé tudja sorakoztatni a
környezetben található együtt változó részecskéket. Ha a nagyobb azonosságú közeli részecskéket a cél
fellelkesíti, a mozgalom élére állt lélek, (az áramlási minta, példa, vezető(ség) mellé állhatnak, és az
elképzelésből elhatározás, és a cél nagyobb energiaszintű megvalósításával az új szerveződés alapítása
történhet. Ha elég nagy az összesített vágy az Isten részecskéiben, e vágy meghallgatásra találhat, és a
szerveződés élére Isten küld – és a közösség kiválaszt - egy nemes lelket. Ilyen lélek lehetett az Orleansi
szűz, Jeanne d Arc, és még sok ilyen angyal szolgája állhat rendelkezésre Istennek a nemes célok
elősegítésére.

Az élet fiatalkori része befektetést igényel, sok- sok energiát, türelmet, kitartást, szülői és
környezeti jó példát és példaképeket. A befektetéssel létrehozott emberi élet csak a 20-as évei
körül kezd el (statisztikai átlag) olyan hatásfokkal termelni, növelni a rendezettséget, vagy a
haladást, hogy az egyenleget képezzen a fogyasztásával. Valójában a 25-30. életév körül
kezdődik az az eszmélési időszak, amelytől az egyedi produktum a saját fogyasztásánál
egyértelműen többet, többletet állít elő. További kemény munkával és szervezéssel töltött
évtizedeknek kell eltelnie ahhoz, hogy a kezdeti kölcsönt törleszteni tudja, és az élet aktív
szakaszában, a környezet egyensúlya érdekében a statisztikai átlagnak ezt teljesítenie kell.
Hozzávetőleg a 60.-as évei körül érik be az ember annyira, hogy, a kezdeti kölcsönt
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visszafizetve, annyi anyagi felhalmozást és növekvő rendezettséget hozzon létre, amely a
kapott kölcsön visszafizetésére elég, amellyel a következő generációnak ő is meg tudja
hitelezni a kezdeti lét első 30 évre szükséges energia igényét. Az életszerveződések
szempontjából igazán hasznos életidő csak ez után következik. Ilyenkor az embernek már nem
nagy az igénye, energiát és anyagi javakat szinte alig fogyaszt, helyette – ha az élettér
alkalmassága miatt nem beteg, és nem eltartásra szoruló, tehetetlenségre kárhoztatott –
folyamatosan javítja a rendezettséget, csökkenti a káoszt. Az idős ember, a maga kiegyenlített
tempójával és ritmusában folyamatosan tesz, vesz, rendezi az életet, néha csak információs
energiaszinten, de állandóan védi a rendezettséget. Ha a hatásfok szempontjából nézzük az
öregkort, akkor az élet rendezettséget növelő lehetősége ebben a korban a legjobb. A
személyes igény és a fogyasztás kicsi, a termelékenység és a munkavágy, a tettrekészség
folyamatos. Az idős ember már érti az életet, esti iskola nélkül is megtanulja a lélek és a test
különbségét, a rendezettség növelésének, az élet védésének a szükségességét. Az öregség
azzal hálálja meg az Isten által adott életlehetőséget, hogy segíti a közös lélek munkáját, és
ezzel egyre inkább maga is a közös lélek részévé válik. Ha az idős embert a lelki vagy testi
defekt nem gátolja meg, az életkor negyedik részét hasznos foglalatossággal, a rendezettség
növelésével tölti el. Az élet háromnegyedét leélt ember már visszafizette a kapott kölcsön
javát, amit a világunkhoz hozzátesz, az mind tiszta energianyereség, az mind az élet
nyeresége. Valószínűen hasonlóan működik más életszinteken is, a már leamortizálódott idős
élet, amíg csak működik már folyamatosan hasznot termel. Az idős csillagok, pulzárok,
galaxisok hihetetlen tömegű elöregedett, elromlott energiát képesek felbontani, és vele a fiatal
élet építő elemeit, eleségét és lehetőségét táplálni. A párjukat elvesztő öreg csillagok az életük
alatt összegyűjtött energiát, mint az öreg fák a kiszáradásuk előtti utolsó nagy termést, az
általuk meghatározott rendezettségben szórják szét az uralkodó széllel a környezetbe.
A részecskékben és magokban sűrített, kis energiaszintű betanított program és a kezdő energia
kölcsön együtt szóródik szét, a környezet sokféle alkalmasságú tereibe. Amelyek kedvező és
kiegyensúlyozott, az életre alkalmas körülmények közé kerülnek, azok az elődök által
betanított rendet, a magban átmentett áramlási mintát, kis módosulással az adott kor és
körülmények között egyre nagyobb energiaszinten is képesek lesznek kifejleszteni. A
hitelezők nem az adósoktól kapják e kölcsönöket vissza. Akik az életük elején voltak hitel
felvevők, azok az utódoknak törlesztik a kölcsönt. Az élet a hitel felvétellel kezdődik, és az
élet második felében kerül csak a környezet és az utódok felé törlesztésre. A hitel alapot
kitermelő öregek a visszafizetett hitelek nyugtáit már nem anyagiakban kapják vissza, hanem
az Isten elismerésével, üdvösségben, információs energiában. Az idős ember által ültetett
diófa, már a jövő generációinak termi gyümölcseit, növeli a túlélő új generációk energiáját.
Az Isten nemcsak mindenható, hanem bölcs elmével rendelkezik, amely a teremtéskor is túljárt
az Ördög eszén. Míg az anyagi testtel rendelkező, sokat követelő nagyobb energiaszintű élő
rendszert a dolgokkal örökké elégedetlen életsávot az ördögnek adta, megtartotta magának a
kevésbé követelőképes élőrendszer kisebb igényű részét. Az öregek, a megbékéltek, az élet
nagyobb energiaszintű változással járó részén már túl lévők már kevésbé követelőzők, sokkal
igénytelenebbek, szinte lelki táplálékon, Isten igéjén is elélők. Az öregek tudása megőrződik, és
a közös lélekben, Istenben összegződik. Míg a nagyobb energiaszintű, anyagi létet igénylő élet
szinte habzsolja, tékozolja a drága energiát, az életet, addig az elhaltak lelkei már nem
követelőzők, már kevéssel is beérők. Isten nyájába sokkal több kicsi energiát, (információt)
fogyasztó lélek tartozhat, akik sokkal kevesebb de azonos jellegű, analóg információs energiát
fogyasztanak.
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45. szakasz:

Az élet hatásfoka:

Az életösvényre, a Tao útra lépés, a környezethez képest csak kis eltéréssel, azaz egészen kicsi
mássággal, és kisebbségi elkülönüléssel kezdődik. Ha az ősrobbanásként ismert lokális
folyamat, az angyalok lázadásainak a ritka lehetőségétől eltekintünk, az élet az isteni közös
mezőből elkülönüléssel kezdődik. Ez az elkülönülés a különbség megjelenésekor alakul ki, és
a homogén összetartó közösségekkel, a cseppfolyós éter elpárolgásával, vagy a szilárd, de
nagy azonosságú mezőből leszakadó homogén anyag leválásával kezdődik. A nagy
azonosságú, amorf jellegű lineáris anyagok, a folyadékok és a fémüvegek határok nélküli
közös állapotai hasonló, de magasabb energiaszintű újrakezdési lehetőségeket tartalmaznak.
Az életfejlődés útja a nagy azonosságú állapotoktól a kisebb és eltérő közösségekre bomló,
kristályhatárokkal, (határfelületekkel) elhatárolódó egyediség szelekciója felé halad. Az életút,
az időszimmetria növekvő (majd az öregedés végén csökkenő) hiánya, az anyag fejlődése az
időúton, amely a változtatásképes élő anyag áramlása az eseményekkel teli időspirálon.
A folyamatban változó életek fenntartásához szükséges befektetendő energia és a kivehető,
kapott energia arányát hatásfokként ismerjük. Minél zártabb egy rendszer, annál jobban
teljesül az energia megmaradás törvénye, a változás veszteségének a megszűnése. Ha határok
nélküli a mindenség, akkor is egy egységes rendszert képez, amelyben az energia csak
átalakul, az életfolyamatokban differenciálódik, de veszteséget nem szenved. A tér
végtelenségét és az élet kiterjedésének a határait nem tudjuk megmérni, de okunk van annak a
feltételezésére, hogy az élettel és érzelmi kötődéssel rendelkező részecskék térbeli kiterjedése
mindenképen véges teret és véges időt eredményez. Tehát a folyamatban változó élet véges
határokkal rendelkezik, amelyet az élet elmúlásaként ismerünk. Ez nem zárja ki a tér
végtelenségét, amelyben a véges élettel rendelkező folyamatban változó lényekből szerveződő
mezők, és a mezők közötti térben szerveződő, állandó, vég nélkül együtt élő részecskék
mennyei paradicsoma foglalja el a tér nagyobb részét.
Ha faként ábrázolnánk a két egymás mellett élőrendszert, akkor az egyiket sok és sokféle fából álló,
állandóan megújuló, változó életkorú erdőként, míg a másik rendszert az erdő körül és között is
meglévő, kisebb energiaszintű, de nagyobb terjedelmű, nagyobb részecskesűrűségű füves környezetként
kellene ábrázolnunk. A fű körbeveszi az erdőt, de benne is megtalálható, utat enged a szélnek, amely
ereje előtt azonos irányban meghajlik, enged az erőnek, de ha a fűtenger egyszer tűzbe jön, a körülötte
lévő erdők is leégnek, és bár sokára az erdő is megújul, de a füves rét már rövid idő múlva újra
együttváltozó, nagy azonosságú közösséget képez.
A két eltérő szerveződésből a mennyei mezőt akár olyan hosszú életű mamutfenyőnek is tekinthetjük,
amely látszólag kortalan és változatlan, csak egyenként cseréli a tűleveleit, a nagy tömeg hosszú ideig
együtt változik. A másik vegyes tulajdonságú, sokféleséget jelképező fák, egymás után, időben jobban
elhúzódó folyamatban, ritmizáltabb eseményekben változnak, időben gyorsabban változó folyamatban
fejlődnek, cserélődnek, és ha eljön az ősz, a differenciáltabb fákból álló erdő majdnem egyszerre veti le
a ruháját. Ha a nagyobb azonosságú fűfélék, vagy a fenyőfélék levelei meggyulladnak, szinte
robbanásszerű hevességgel terjed a változás, nemcsak egyszerre él, hanem egyszerre változik és hal el, és
egyszerre újul meg.

Azzal, hogy a részecskék életre és öntudatra leltek, hogy érzelmileg kötődni kezdtek
egymáshoz, a térbeli kiterjedés lényegtelenné, sőt a távolság növekedése csak az érzelmi
vonzalmat megerősítő érzéssé vált. Az életre kelt ionos rendszer (nemcsak a kvarkok, hanem a
leszármazóik és a továbbfejlődött utódaik) érzése, azonossága kelti azokat az érzelmi húrokat,
amely nem engedi a végtelen térben egy-egy lokális robbanásban szétszóródó részecskék
végleges szétválását. Bármekkora is a körülöttünk lévő élettel telített tér, a telítettség
valamilyen szinten állandósult, vagy még nem ismert okból, a szaporodással növekszik.
Ha egy energetikai rendszer zárttá válik, abba nem kell több energiát pótolni, befektetni, a
változtató képessége a rendszernek megmarad. Ha az elvesző energiák más dimenzióban
nyereséget jelentenek, a megkezdődött változás mindaddig megőrződik, amíg a rendszerben
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veszteség vagy teljes egyensúly nem keletkezik. Ha több zárt rendszer összecsatolásra kerül, a
rendszerek időben eltérő, de egymást gerjesztő periodikus folyamatban kezdenek változni,
amely az egyensúly kialakulásának a hiányában örökké fennmarad. Ha valamely tényező
miatt, egy szabad térbe kerülő, (kialakuló) változórendszert valami erő, vonzalmi érzés zárttá
tesz, a rendszerbe kerülő energia folyamatosan átalakulhat, a változtató képesség a
mennyiségében megőrződik, vagy a különbség növekedésének az árán differenciálódik. Tehát
akkor is kialakulhatott az energia és az élőrendszer, ha kezdetben csak homogén, de
akármilyen sűrűségű homogén anyaggal, gázzal van kitöltve a tér. Semmit nem tartalmazó tér
nincs, ilyen fogalom értelmetlen, meghatározhatatlan. Ha a kialakuló különbségből keletkező
energia, élő, érzelemmel rendelkező lényekbe szerveződik, vagy a változási folyamatban
ilyenné alakul, az érzelmi kötődés fordított dimenzió-párba szerveződése visszatérítő, a
rendszert zárttá tevő erővé alakulhat. Bármennyire szabad a teljes tér, és hiába nincsenek
határai, ha az érzelemként ismert kapcsolódási, kiegészülési vágy, az érzelmi szálak
visszahúzzák, összekötik a szanaszét repülő részecskéket. E rendszerben minél nagyobb
távolság a kiegészítő nagy azonosságú antipártól, annál nagyobb hiányérzés keletkezik a
vágyott korábbi és újrakiegészülési állapotra. Az ilyen rendszerek akkor működnek
megfelelően, ha olyan erőpárok, hatás-párok alakulnak ki, amelyekben az egyik érték
csökkenése a dimenziópár erősödését eredményezi. Ha egy eltávozó részecske megszokott
hatása a távolság miatt gyengül, a távolodás során a visszatérítő erőnek, a vágyat növelő
érzésnek kell megerősödnie ahhoz, hogy a rendszer zárttá, és energetikailag
veszteségmentessé váljon. A zárt rendszernek tűnő mindenségben ilyen átfedések működnek,
ilyen mechanizmus alakította ki a potenciálgödröket. Az energia átalakulása olyan
dimenziópárokból, vagy egymásba alakulható triusokból felépülő végtelen láncba szerveződik,
hogy a nyomás a térfogattal és a hőmérséklettel, az erő a nyomással, a különbséggel, a
feszültséggel, a távolság az érzéssel és az azonossággal fordított arányban változik. A
dimenziós együtthatók bármelyik értéke változik, a másik két érték az ellenkező eredő felé
változva kiegyenlíti az érték eredőit. Ezek az eredők akár zérónak is tekinthetők, akkor, ha a
többi dimenziótrius eredője végtelen.
A lokális rendszerben az energiaveszteség nagyon magas, ha az elvesző energiákat nem tudjuk
a környezetből visszairányítani, ha a rendszert nem tudjuk valamiképpen zárttá tenni. Tudjuk,
hogy e rendszer, csak félig áteresztő határfelületek létrehozására képes, amelyek a nagyobb
kinetikai dinamikai értékkel bíróknak átjárhatók, ezért elvileg nem tehető zárttá a rendszer,
kivéve, ha az isten feltalálta az azonossági érzést a távolsággal növekedő kötőerőt. Ez nem
azonos a keresett gravitációval, mert az a távolsággal arányosan gyengül, de ez csak a
csökkenő azonosságú mezőkre érvényes. A növekvő azonosságú mezőknél fordítva működik,
a gyenge kötőerő a távolság növekedéssel fokozódó hiányérzéssé erősödik.
Ha ezzel a tértől és az időtől is függően zárttá vált a rendszer, a rendszeren belül cserélődő,
hullámzó energia nem jelent veszteséget. Ha a határokon átszivárgó veszteség, a környezetben
lévő, a veszteségre specializálódó felhasználók miatt azoknak nyereséget jelentenek, a
nagyobb rendszer energiamérlege stabil marad. Ilyenkor az energia változtató képessége
hullámzik, hol itt, hol ott halmozódik fel, összegződik, de a különbség lokálisan váltakozva
fennmarad. Fennáll a veszély, a kiegyenlítődésre, a különbség megszűnésére. Ha ezt valamely
mechanizmussal meg tudjuk akadályozni, akkor az energetikailag változó mindenség lokálisan
eltérően változó folyamatai a végtelenségig, az örökkévalóságig fennmaradhatnak. Ezt az
akadályt az képezi, hogy a kiváltott hatás egyidejűleg ellenkező hatást indukál. A részecskék
szétszórását eredményező impulzus, statisztikailag azonos energiájú építőmunkát is végez, a
bomlás és az építés statisztikai egyensúlyba került.
Mi történik akkor, ha az anyag holttá válik? Megszűnik a különbség, és gravitációs leülepedés
történik. Az anyag összegyűl, besűrűsödik, de a változás a folyamat előre haladtával nem
csökken, hanem növekszik. A térdimenzió és a lendület csökkenése a sűrűség és
feszültségdimenziót, és ezzel a változást kiváltó erőértékeket emeli. Ha a részecskék mind egy
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közös mezőbe gyűlnének, a nagy invázió átadódó lendülete egyre kisebb térbe sűrítené az
anyagot, és a mind kisebb térbe kéyszerülő, besűrűsödő anyagban előbb utóbb olyan nagy lesz
a feszültség, hogy annak a hatására a legnagyobb feszültségű térrészben a változás kaotikussá
válik, és a mező felrobban. A szétröpülő anyag sűrűsége, a nyomása és a hőmérséklete
csökken, a szimmetriahiánya és a térfogata nő. Ha körülötte hasonló, de nem azonos struktúra
változik, az és a vágy vissza fogja téríteni az anyagot, de akkor is visszatérül, ha túlhűl, ha
kiegészülésre, nagyobb szimmetriára, a múltban már megismert közösségi együttlétezésre,
nagyobb azonosságra vágyik. Az ősrobbanásszerű, tértágulást és egyidejűleg a belső övezet
sűrűsödését okozó események kifelé és befelé pulzáló irányba terelik a változást, hosszú időre
szóló differenciált periodikát alakítanak ki. Az anyagnak majdnem azonos irányba áramolnia
kell, életre kell keltődnie ahhoz, hogy érzelmei és öntudata, hogy kapcsolatépítő és visszatérítő
zárt rendszer alakuljon ki. A robbanás célt ad, és ha a cél az élet végére elveszik, a nagyobb
azonosságú közösségbe visszavágyás is felerősödik. A vágy a társra, a kiegészülésre, az életre,
a változásra szétszórta a régi rendszert, de az elfáradó és pihenésre, nyugalomra erősödő vágy
valószínűen lokalizálta a rendszert. E rendszer valószínűen egy átlagos korábbi állapotból, a
megerősödő különbséggel differenciálódott időben sokféleképpen változó rendszerré. Ez vagy
zárt rendszert tételez fel, amelyben a kisebb rendszerek a változási veszteséggel és a kölcsönös
gerjesztéssel egymást táplálják, amelyben valami, vagy valaki a megjelenő különbséggel
elindította a változást, vagy olyan nyitott rendszert, amely határtalan és benne a létrehozott
különbségből az elöregedett energiából fiatal élő energia termelődik, azaz csak átalakul. Ez az
élő energia, a különbséget szerző ionos anyagból az izotróp hatásegyenlőségből hosszú
evolúciós folyamatban egyre nagyobb egyediséggé, bonyolultsággá alakul.
A Földi energiáról tudjuk, hogy folyamatosan változik az aránya és a bonyolultsága. Egyszer
kölcsön kaptunk energiát, amely a tömegében növekvő Földet kialakította, táplálta de egyszer
ezt a kölcsönt vissza kell fizetni. Az élet azonban – más élet rovására – életet, változtató-képes
energiát termel, amelyben akkor is megmarad, és rendszeresen tömegbe épül, ha a mindenség
nem zárt. Csak a kifelé, a múlt felé elszálló veszteséget kell visszacsábítani, körfolyamatba
terelve visszairányítani, és vele az elvesző rendezettséget kell javítani. Ezt a javítást a kicsi
egységnyi tömegű csillagpor, de nagyobb tömegsűrűségű, és a mennyiségében közel azonos
tömegenergia érzelmi visszafordítása teszi lehetővé. A mezőnkben kaotikus energia a zárt
rendszer miatt nem vész el, csak átalakul, és a relatív kis körforgásokból egy nagyobb
körforgással a mennyországként ismert paradicsomba, abból pedig később új körforgásba jut.
Az idő és eseményfolyamatban változó mezőkbe befelé jövő gravitációs energia az irányában
rendeződve a tömegközpont felé halad, de a határfelületek keresztirányú lamináris
áramlásában valamely határrétegben már túl nagy változás sűrűséget nem tudja elviselni.
Abban a határrétegben, amelyben rendezetlenné válik, mint szerveződés felbomlik, átalakul,
és az addig szerzett tömeg egy része (fele) visszafordul, és sok kisebb energiaszintű egymástól
elválló részecskeként, új és elhaló életként és új rendezettségben kifelé áramlik. Az élet
bölcsője, jövője a mezők belsejében fejlődik és a differenciálódás közben a veszteség, az
elmúlás és az impulzusban sűrűsödő új élet kifelé áramlik. Az áramlást a befelé haladó energia
rendezetlensége határozza meg. Az élet a határfelületekkel, potenciál gátakkal lezárt
szférákban a fiatalnak bentről kifelé halad, amelynek az eseményei a nagyobb
változássűrűségűvé váló rétegekből egyre nagyobb határfelületeken szétterülve eltávoznak a
múlt felé. A tömegközpontoktól azonos távolságra lévő határrétegek, a bolygók, csillagok a
mezők növekedésének az arányában egyre gyorsabban változnak, és a nagyobb
változássűrűség, a kaotizmus irányába fejlődnek. Míg az elhaló életek, a harcot feladók kifelé,
a múlt felé, a harcot folytatók, a túlélők befelé haladnak a jövő felé, a nagyobb
változássűrűség felé. A jövő és a múlt felé haladók ütközései a jelenen változtat, és ha a
környezeti múlt győz, ez egyre pokolibb körülményeket gerjeszt, növeli a kaotizmust. A mind
nagyobb változássűrűségű rétegbe kerülés nem csak a süllyedéssel, alsóbb határrétegekbe
kerüléssel történik, hanem az idő is eljár felettünk, a rétegünk lélek és változás sűrűsége
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folyamatosan növekszik. A bolygónk fejlődik a csillaglét felé, a tömege és a változás nyomása
is nő. A változási sűrűség növekedésével, a rendezettség csökken, nem találjuk meg az energia
termelő, a rendezettséget növelő pályákat, ezért egymással szemben, ellenérdekekbe szorulva
hadakozunk, egymás energiáját fogyasztjuk. Az elhasználódott életek kikerülnek a változás
poklából, de az életenergiájuk javát a nagy mezőnek, a túlélő közösségnek hagyják, ezért ez
energiában és változásban egyre sűrűsödik, hogy egyszer majd csillagként visszafizessék a
kezdetben kapott energiakölcsönt.
Vizsgáljuk meg az élet hatásfokát más aspektusból is:
A befektetett energia és a hasznosuló energia aránya hatásfokként ismert mutatót eredményez,
amely a veszteséggel működő gépek, eszközök esetén nem lehet 100%-os. A legjobb gépek is
csak 80-95-%-os hatásfokúak, legalább 5-10% energiaveszteség keletkezik az ilyen
rendszerekben. Tehát egy veszteséges gépekből álló rendszer nem lehet élőrendszer, kivéve,
ha a gépek megtanulják a veszteségüket hasznosítva a rendszert zárttá tenni. Ha egy lény, csak
50%-os hatásfokkal hasznosítja az elfogyasztott táplálékot, mint pl. az elefánt, akkor
önmagában képtelen lenne megélni, mert a veszteségével nem tud mit kezdeni. Ha
szimbiózisba társul egy ganajtúró bogárral, amely még 40%-os hatásfokkal dolgozik, akkor ha
a körfolyamatban ugyan azt a terméket fejlesztik, dolgozzák fel tovább már 90%-os
hatásfokkal dolgozzák fel az elefánt által elfogyasztott fűben lévő energiát. Hozzá kell tenni,
hogy mindkét lény belsejében számos kisebb energiaszintű, de nagy tömegű alszerveződés,
hasznosító él, amelyek további 10 %-kal javítják a feldolgozói kör hatásfokát, és ezzel a
rendszer zárttá válik, az energiaveszteség megszűnik. Ha a napenergiát a fotoszintézist végző
mikroorganizmusok jó hatásfokkal alakítják át a fotonok lendületenergiáját klorofillá és azokat
egy baktériumlánc növénnyé építi, akkor a növényt elfogyasztó elefánt már jó hatásfokkal
előkészített félkész terméket kap fogyasztás, tovább-feldolgozás céljára. A lánc vége azonban
visszafordul. A ganajtúró bogár maradéka a földbe kerül, és a nem hasznosított rész is
lebomlik. Az elhaló, felbomló szerveződések kisebb energiaszintre kerülő részecskéi részben
metánként stb. gáz ritkaságú részecskékben közvetlenül visszakerülnek a körforgásba, míg a
nagyobb energiaszintre és nagyobb bonyolultságra épültek az ionos atomi anyag fejlődése felé
folytatják, a több életen át az arany és az egyre nagyobb tömegsűrűség felé haladó evolúciót.
Ez az ionos ág, amely sok változási folyamatba szerveződését éli át, valamelyik fejlődési
fokon szintén felbomlik, és differenciálódva újra kezdi a körfolyamatot.
Az élet számos ilyen kis és nagy energia-feldolgozó – hasznosító rendszerből szerveződik,
amelyben minden veszteséget valahol tovább hasznosítható félkész termékként kezelnek, és
tovább dolgoznak, hasznosítanak. Az élet hatásfoka nagyon jó, egymásra halmozódó,és a
közben keletkező veszteséggel együtt valószínűen több, mint 100%. Az élet, ha az élettér
szervezettsége jó, valószínűen több energiát termel, mint amennyit az élet alatt felhasznál.
Ez esetben, a környezetben rendszeresen többletenergia keletkezik. Tehát a jól szervezett
életlánc képes energiatöbbletet, élettöbbletet termelni, és ebből a felnövekvő jövő
generációinak rendszeres, de visszatérítendő hiteleket adni. Ha az élet jól szervezett,
annak a hatásfoka legalább 100%-os, azaz olyan energiát halmozó folyamatba szerveződik,
amely elvezetés nélkül túlgerjesztődik, túl sok hőt termel, a térben és időben szétterül. Ha az
élet folyamatosan sikeres és jól működik, a tér élettel telik fel és a telítettsége nő. Ez növeli a
feszültséget, ezért a túl jó élet túltölti a teret, és ezzel leszűkíti az egy részecskére jutó életteret.
Az élet szervezettsége azonban nem mindenhol és nem mindig sikeres. Ha az életláncba
szerveződött egységekben kevés a jó hatásfokú termelő, ha sok a fogyasztó, az elosztó, az élet
hatásfoka romlik, az élet és az anyag bomlik. Ha a kezdeti kör által feldolgozott
életproduktumot nem, vagy rosszul építik tovább, ha arra nem halmozódik további jó
hatásfokú eredmény, akkor a hatásfok is csökken. Minél hosszabb az élet, a termék
feldolgozók, elosztók, az egységnyi produktumra, energiára jutók száma, annál rosszabb az
élet hatásfoka. Ha az életlánc elején készített terméket a kereskedői kör továbbadja, a
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keletkezett eredmény megoszlik a termelő és a kereskedő között. Ha a megtermelt árut a
nagykereskedő veszi át, és az továbbadja egy kiskereskedőnek, az pedig egy ügynöknek, az
pedig egy házalónak, akkor már öten részesednek ugyan abból a termelő által létrehozott
produktumból. Ilyenkor csak látszólag van a közreműködőknek hozzáadott értéke, valójában a
létrehozott érték osztódik és a hatásfok romlik. A terméken elérhető hozam, a 100 % most öt
felé oszlik, és mivel minden körben van saját fogyasztás is, ezeket már nem fedezi. Az élet
hatásfoka, ha - az élettér és az együttműködést és eredményhalmozást feltételező - szerveződés
rossz, csökken, az nem a termékben felhalmozott energia, és produktum elvezetődését
eredményezi, hanem túl drága és eladhatatlan, lokálisan felhalmozódó energiát. Az élet
fejlődése csak akkor sikeres, ha jól szervezett, ha az egymásra halmozott hozzáadott érték több
lesz, mint az azonos idő alatt elfogyasztott érték. Nem mindegy, hogy keletkezik e valódi
többlet, és ez a többlet hány közreműködő között oszlik meg. Mivel minden közreműködőnek
van olyan alapfogyasztása, nevezzük saját rezsinek, amelyet mindenképpen ki kell termelnie,
valahonnan meg kell szereznie, a közreműködők rezsije is összeadódik. Ha ez az
alapfogyasztás, több mint a közreműködői kör által elérhető hozadék, az élet e körfolyamata
eleve rosszul szervezetté és veszteségessé válik. Ha az alapfogyasztás produktumát e körből
kevesen hozzák létre, a többiek csak élősködnek, csak rontják az életkör hatásfokát, az élet
hatásfokát. Van tehát egy ideális határ, amelyben az élet hatásfoka jobbá válik, és az élet
minősége zavartalanul fejlődik. Ezt a határt, a termelés hozzáadott értéke, és a fogyasztás
elvonó értékaránya szabja meg. Ha az élet jól szervezett, az életláncba és szimbiota
együttműködésbe szerveződött részecskék a tudatukban és a termékükben is szépen fejlődnek,
az eredmények sikeresen halmozódnak egymáshoz. Ilyenkor folyamatosan olyan többlet
keletkezik, amely fedezi a befektetett energiát, és maradó, befektethető eredménytöbblet
halmozódik fel. Ez teszi lehetővé a fejlődést, a termékek tömegének és minőségének a
növelését, az élet fejlődését. Ha az élet szervezetlen, idő kérdése és energiahiány, vákuum,
infláció és ezzel káosz alakul ki, és az élet minősége súlyosan romlik. Isten, a Természetet
fejlesztő részecskeerők közös tudata valószínűen felismerte, hogy a túl jó hatásfokkal termelő
élet is zavart szenved, és a túl rosszal is baj van, ezért a kettő közötti ideális arányt, az
egyensúlyban változást, az együttváltozást találta fel gyógyírnek. A változási szimmetria, az
együttfejlődési szimmetria az időspirálba szervezett élet ideális állapota. Az élet ekkor a
legjobb, ekkor kiegyenlített, ekkor szép. A cél, tehát a nem túl nagy eltérésekkel változó élet,
de az eltérő energiaszintű élőrendszer miatt ez nem valósítható meg, a körfolyamat csak az
egész rendszerben együtt, differenciálva tartható meg. Ez viszont periodikus rendszert hozott
létre, amelyben a jelen periódusaiból a kicsik sűrűn de gyengébben és belülről, a nagyok
ritkán, de jobban és kívülről megváltoztatják a körülményeket. Ez ritmizálja az időt, az életet,
ez vezérli az idő rendjét.
46. szakasz:
Az élet megismétlődési lehetősége:
Bár az egyén lelkét (vagy tudatát) képező vezető részecskékből, egyes vezetők más
életciklusokban (parlamenti ciklusokban) is a vezetéséhez tartozhatnak, azaz újraválaszthatják
őket, de az egyén öntudatába és eredőjébe épült variáció azonos összeépülésének, a változatlan
megismétlődési lehetőségének kicsi az esélye. Minél egyszerűbb, minél nagyobb azonosságú
egy szerveződés, annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy hasonló, nagy azonosságú
analóg szerveződésként újjászülethet, vagy ilyen párhuzamosan kialakulhat. A
hidrogénatomok és az elektronok is egyedi lények, és bár valószínűen sokkal nagyobb az
azonosságuk, valószínű, hogy csak a felbontási lehetőség hiánya miatt látjuk olyan
egyformának, látszólag azonosnak őket. A hangya és a méh társadalmak, a hal kolóniák
tagjairól már ismerjük, hogy bár nagyobb azonosságúak, de mégsem egyformák, egyediek.
Bár a nagy bonyolultságú szerveződéseknek kicsi az esélyük, hogy változatlan variációban
újraszülessenek, de a nagy szimmetriában álló kevesebb részecskékből szerveződő lélek nagy
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azonossággal megújulhat. Valószínűsíthető, hogy van olyan szabály, statisztikai lehetőség,
hogy az újjá szerveződő életekbe a korábbi életekből származó nagy azonosságú részecskék és
az utódjaik nagyobb valószínűséggel épülnek be. Feltehető, hogy nem egyedi a természet azon
megoldása, amelyet a lazacok ívása jelent.
Miközben a folyókba felúszó lazacok leívnak, a statisztikai többségük elpusztul, és ennek az
élőtömegnek, részecsketömegnek a többsége a hegyi folyókban lebomlik. A lebomló fehérje egy
része a partmenti állatokba, növényekbe épülhet, azonban a nem teljesen lebomló statisztikai
többség a nagyobb azonosságú táplálékláncba, baktériumokban, onnan a planktonokba épül. A
planktonokat az ikrákból kikelt fiatal halak elfogyasztják, és a kör bezárul, a szüleikben lévő
részecskeinformáció más variációban, de az utódaikba épül. Hasonló a helyzet, a túl mély
gödörbe esett békákkal. A béka hattyúdalba kezd, amelynek a hatására egy ellenkező nemű pár
is beugrik a gödörbe, és az élet maradék energiájával utolsó násztáncuk eredményét békanyálba
ágyazott petékre hagyatékozzák. A gödörben nincs táplálék, de van a békákba épült energia és
fehérje. Az elpusztuló szülőket a kozmopoliták által felépített tápláléklánc baktérium szintje
lebontja, és a kifejlődő ebihalak táplálékává dolgozza fel. Ha van víz a gödörben, az ebihalak
a kezdeti életükben a szülők részecskéiből készült táplálékot fogyasztják, a szülők még a
haláluk után is táplálják a porontyaikat. Ha szerencséjük van, akkor a tápláléklánc a
napenergia foton részecskéinek a segítségével hamarosan a szúnyogokig is felépül, és a
lárvákból lesz elég táplálék, és ha a bőséges eső feltölti a gödröt, a fiatal békák inváziója
szétterjedhet, kitágíthatja a szüleikből felnőtt új békageneráció életterét.
A tapasztaltak szerint, a fajokat kitermelő egyedi variációkban olyan mikrokozmoszok
fejlődnek ki, amely tudás illeszkedik a környezet életpiramisként működő fraktálláncába. A
kifejlődött tudásra, az energia szükséges formára átalakítására ebben a mikrokozmoszokban
van a legnagyobb szükség, ezért nagy esélye van annak, hogy a nem teljesen lebomlott
részecskék, és ugyan ezt a specializációt megismerő, továbbfejlesztő leszármazó részecskék
hasonló környezetbe települnek, azonos fajba szerveződő mikrokozmoszba épülnek. Az
emigráló cipész, nagy valószínűséggel az új rendszerben is cipész lesz, ha a helyi kereslet e
szakmát igényli, de a hiánya esetén is – ha teheti - a szakmához közeli foglalkozást fog
választani. Vagy szűcs, vagy tímár lesz, esetleg cipőkereskedő, de nagy valószínűséggel a már
ismert szakmáját és tevékenységét fogja továbbfejleszteni. Ha egy élettérben a környezet és a
rendezettség elromlik, az együttműködésbe szerveződött életközösség felbomlik, az idejében
eltávozó részecskék más mikrokozmoszokba települnek. Az oksági dolgokból a
következményt megértő, és ezért a rendezettségen javítani képes részecskék tanulnak az
elkövetett hibákból, bár valószínűen az élet és az öregedés közben ők is felejtenek, és a szüleik
hibája helyett ellenkező túlzásokba eshetnek. Az új variációkba beépülő részecskék nagyobb
energiaszintű csoportjai, együtt áttelepülő kolóniái átmenthetik az előd néhány külső vagy
belső (finomabb) tulajdonságát, és tovább fejleszthetik az előző szerveződésben kialakult
ismereteiket, gyarapíthatják a tudásukat és növelhetik a tömegüket.

A parlag és a mezsgye:
E fogalmak olyan határfelületeket jelentenek, amelyek a nagyobb azonosságú szerveződéseket,
monokultúrákat, tartalmazó szántóföldek, haszonnövények közötti térrészekben lehetővé teszi a
másságot, a kevert kultúrák magas biodiverzitását. A határfelületeken a monokultúrák közötti neutrális
határokon a köztes vegetációk számos eltérő variációja alakulhat ki, magas és aktív biodiverzitás,
amelyek a műveletlenül (hegemónia nélkül) hagyott földeket rövid idő alatt birtokba veszik. Többnyire
az utak mentén, vagy az eltérő tulajdonok közötti senki földjén szaporodnak fel a kevert élőkultúrák. A
környezeti földeken hegemóniába vetett monokultúrák a határmezsgyéken vegyes variációkat alakítanak
ki, és mivel nem művelik, gyomlálják folyamatosan, megvetik a lábukat a szélfútta magokkal
szaporodó gyomok is. Az összetettség keveredése, az eltérő irányba fejlődés azonnal megindul és
gyorsabban több új variáció fejlődik ki, mint a monokultúrát megőrző, de a biodiverzitásban
elszegényedő területen.
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48. szakasz:
A statisztikai szabályoktól eltérés és a szabálytalanság:
A térben folyó evolúció statisztikai eredményekre alapul, ezért a dolgok folyása és
következményei nagyon magas értékkel determinálhatók. Az egyedek eltérő viselkedése
megengedett, a rendszer nem azonos klónokat termel, hanem analóg, egyediséggel rendelkező
élőlényeket. E lények kölcsönhatásában a kiváltó okok nagy valószínűséggel bekövetkezhető
okozatai is előre megismerhetők, a csak három + idődimenziót ismerő élő anyag átlagos
reakciója, statisztikailag nagyon valószínű, és ezért megérthető, átlátható eredményekre vezet.
Az egyediség lehetősége a másság, az átlagtól való eltérés, de az eltérések egyformán
szóródnak minden irányba, amely végül a statisztikai következményekhez vezet.
Ha nő a feszültség, és forradalom van kitörőben, mindig lesz valaki, aki meghúzza az első
ravaszt, mindig lesz valaki, aki elvégzi a piszkos munkát. A kivétel egyedi méretekben
megengedett, a szabályoktól kevesek eltérhetnek. A leggazdagabb emberek és a ,,menő,,
menedzserek egy statisztikai felmérésre adott válaszukban egyben voltak azonosak.
Valamennyien felrúgták a megismert szabályokat, a kivételek lehetőségével élve szabálytalan
életmódot, reakciókat, cselekedeteket keltenek. A választott képviselőkhöz hasonlóan, mintha
mentelmi joggal rendelkeznének, rájuk nem vonatkoznak a szabályok, pontosabban tesznek a
szabályokra. A törvényen felül állók, Nostradamus szóhasználatával a nazarobin
(öntörvényű) emberek a kataklizmák előtt felszaporodnak. Ha a statisztikai kivételek
kiszélesednek, a világ elromlik, a szimmetria és a jog elvész.
A tudás átlaga is statisztikai eredő szerint alakul, a többség tudása, az átlag tudás a nagy
energiaszintű rendszerekben csak lassan fejlődik. Lehetnek kevesek, akik sokkal többet
tudnak, lehetnek ők az első fecskék, akik megértik a részecskéik feladását, a jövő üzenetét.
A mindenségben kétségtelenül működik egy rendet tartó erő, amely mindig beavatkozik
akkor, ha a statisztikai átlag, a többség eltér az életváltozás szabályaitól. Ha idő előtt
kifejlődik valami, hogy ne okozzon zavart visszafogatik, eltöröltetik, elfelejtetik, hogy a maga
idejében újdonságként, új egyedi érdemként rukkolhasson elő.

49. szakasz:
A tömegsűrűség és a változás sűrűség összefüggése:
A sűrűség egy adott térfogaton belül lévő részecskelelkek számát jelenti, amelyek az
együttváltozó közösségbe tartoznak. Ha feltételezzük, hogy minden részecskének
folyamatosan változásra van szüksége az életben maradásához, akkor az egységnyi térfogatba
került részecskelények mezőjének az eredő változás sűrűsége attól függ, hogy hány lélek
tömörült, szerveződött közös egységbe. Ez változás mennyiségben azonos lehet egy kis
térfogatba sűrűsödő azonos számú részecske, vagy ha ugyanazok nagy térfogatban
helyezkednek el, de ha túl távol vannak egymástól az információ folytonossága miatt lasabban
terjed. Ez az oka annak, hogy a sűrűbb anyagban a változás és a rezgés, az energia és az
információ is jobban terjed. Ha egy liter térfogatban csak ezer részecske található, ha az ilyen
egységet változás éri ez ezer impulzust jelenthet. Ez esetben egy cm3 térfogatra egy változás
jut. Ha ennél ritkább a gerjesztési rács, akkor a változás sűrűség még csökken. Ha a
részecskéket összesűrítjük 1 cm3 térfogatba, akkor is ezer impulzust kapunk a gerjesztésükre
de ez esetben a térfogatra jutó változás sűrűség legalább ezerszeres lesz, és a változás időbeli
lefutása, az információ egymásnak adása is sokkal gyorsabb lesz. Míg a nem túl nagy sűrűségű
részecsketér a nagy azonosságú részecskék által is könnyebben átjárható, addig a sokkal
nagyobb változássűrűségű, sokkal több, még egymást is kölcsönösen gerjesztő részecskét
tartalmazó tér már nem járható át könnyen. Az ilyen térbe kerülő részecskét állandóan
inzultusok érik, ahány véletlen gerjesztést létesít, az mind visszahat rá, a kölcsönhatását
visszaadja, amely miatt ide-oda verődik, hullámzik. A tovább adott hatás, a tovább adott
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információ miközben más részecskéknek átadódik, a pletykás részecskék egymásnak is
továbbadják, és a pletyka, a hír, a hatással kiváltott változás sokszor visszakerül, körbejár.
Ez az ok, amely miatt a szabad és izotróp térben még azonnal változó, lecsengő információs
kölcsönhatás, egy részecskével telítettebb, és ezért sokkal nagyobb változás sűrűségű térben
időkésedelembe, esemény sorozatba, többszörösen visszaható folyamatba kényszerül. A
nagyobb energiaszintű mezők belső határrétegeiben egyre nagyobb egyedsűrűségű egységekbe
szerveződő, de egymástól az eltérő fejlettség, tudás, szakma, (a másság) miatt elhatárolódó,
eltérő egyediségű részecskemezők egyre nagyobb változássűrűségbe, egyre feszültebb életre
kényszerülnek. A nagyobb feszültségű ionrácsokkal, közeghatárokkal határolt egységekben
sokkal nagyobb a változás sűrűség, amely magasabb hőmérsékletet és feszültséget is termel,
ezért a hidegebb, kisebb részecskesűrűségű (nagyobb térfogatú) térrészhez viszonyítva egyre
kisebb mozgási térben (élettérben) levezethető mozgásra, kaotikusabb rezgésre kényszerülnek.
Az élettér méretének a kisebbedése, vagy/és növekvő részecske sűrűsége csökkenti az azonos
irányba rendezhető pályák, és együttműködések lehetőségeit, növeli az egymással szembeni és
ellenirányú, a hatékonyságot lerontó változást, a rendezetlenség eredményét, a kaotizmust.
Tehát a kaotikus időszakokat nem az energia hiánya, hanem a rendezettség, a hatékonyság és a
kellő mozgási tér hiánya kelti. A kis térben csak kis célok tűzhetők ki, amelyek hamar
teljesülhetnek, és ha elvesznek a kitűzhető távlati célok, a mezők lakói egymásnak mennek. A
feszültség csak azzal csökkenthető, ha lebontásra kerülnek a tereket és a mozgási lehetőséget,
az áramlási lehetőséget túl kicsire lokalizáló határok, és ezzel nagyobb áramlási pályák,
távlatibb célok, új fejlesztések tűzhetők ki. A sikeres produktumot építők, a valódi
egyediségeket készítők ilyenkor új piacra lelnek, a térben és energiában kiteljesedhetnek, de a
határok lebontása az egyediségre nem képes nagyobb azonosságúakat tömegét is növeli. A
határok kinyitása az azonos cél felé hajtó, de egyediséget nem termelő, egymással
konkurálókat szembeállítja, a korszerűtlen terméket, életet rekombinációra, fejlettségi és
szervezettségi erőpróbára készteti. Ha a verseny nő, növelni kell az improduktív
ráfordításokat, a reklámokat, az értékesítési költségeket, és ettől a hatásfok, a haszon csökken.
Ha csökken a hozam, csökken a befizethető adó, és ettől csökken a felosztható energia tömege,
az eltartottak a már nem termelők élet és társadalombiztosítási, kiegészítő fedezete. A fejlődni
nem képes, elöregedő társadalmakban, lemaradó országokban szegényedni kezd a tömeg, és
ettől szegényedni kezd az állam, hitelek felvételére kényszerül. A folyamat öngerjesztő spirál,
amely látszólag csak befelé vezet, ha a sikeres egyediséget termelők aránya és befizetett adója
csökken. Infláció alakul ki, a pénz elértéktelenedik, a vásárlóérték csökken. A részecske
egyedek sokkal nagyobb energiát kényszerülnek a megélhetésükre fordítani, a fennmaradásuk
érdekében kiadni, de ezek eredményéből nem lesz összetett, anyagot, terméket életet előállító
energiatöbblet. Ha a Tisztelt Olvasó megérti a gépjármű műszaki állapotának a fenntartásáról
leírt valóságdrámát, (lásd a könyv végét), akkor azt is megérti, hogy hogyan ne tovább! A túl
szervezetlen, vagy éppen túlszervezett, és ezért túl bonyolulttá váló élet nem termel energiát,
csak elosztja azt a keveset, amelyet a valódi egyediséggel még rendelkezők megtermelnek. Az
elosztás ma Magyarországon hozzávetőleg tízszeres, azaz a termelőre a megtermelt érték
kevesebb, mint 10%-ka jut. Ennyi a saját fogyasztási lehetősége. Hogy mi a kiút, nos van, csak
el kell olvasni az Aspektus 10-et, a Komplexitás - Kiút című könyvet, és megismerni A
fejlődőképes társadalom lehetőségét:
A túl kicsi egységnyi torta miatt teljes erő és időráfordítással küzdő, egymással és egymás
ellen is hadakozó részecskék energiája nem jólétet és egyediséget, hanem szegénységet és
időzavart termel. Az ilyen célokban és irányokban rendezetlen energia csak hőt termel, növeli
a feszültséget, csökkenti az élet lehetőségét, az élet minőségét. Ha a hegemóniába került
élőréteg túlságosam megerősödik, a saját energiaéhsége miatt a többség hosszú távú célokba
szervezett, rendezett pályáját elrontja, és a más pályára kényszerülők miatt túl sok
szükségtelen keresztkötés alakul ki. A kellő és azonos irányba mozgósító célok hiánya nem
növeli a rendezettséget, amely miatt az azonos irányú áramlások, az egészséges körfolyamatok
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az életpálya lehetőségek egymás ellen fordulva túlságosan leszűkülnek. A világunk
kiszélesedő válságáért, a többséget adó és hitelteherrel, tőketerrorral túl kicsi mozgási
térbe kényszerítő, a tudatfejlődés elmaradása miatt új célokat adni, és megújulni nem
tudó túl nagy hegemóniába került uralkodó réteg a felelős.

A kiúthoz tudati fejlődés és szemléletváltás szükséges!
A kevés összetevőből szervezett egyszerű rendszerek együttműködésre hangolása könnyebb.
A nagyobb létszámú együttműködések csak idő és energia veszteséggel, tehát romló
hatásfokkal működtethetők. Minden rendszerben növekszik a veszteség, csökken az eredmény,
a produktum, romlik a hatásfok a belső és az együttműködési illeszkedési hézagok miatt. Ha
túl nagy a másság, az információ átadások sohasem lehetnek teljesek, az átadásra nem kerülő
információ részletek, a hiányok (elvesző elterelődő, kallódó részecskék) pedig további
hiányokat keltenek, növelik az együttműködési hézagokat, rontják a minőséget és a hatásfokot.
Ha egy néhány dugattyús motort jól szinkronizálunk, akkor rezgésmentes jó hatásfokú motort
kapunk eredményül. Ha erősebb motort akarunk, hiába növeljük a dugattyúk számát, ezek
növelésével a hatásfok tovább romlik, az illesztési hézagok nőnek. A túl hosszúra növelt
együttműködő lánc, a túl sok áttétellel megoldott hatáslánc hatásfoka egyre romlik, a vége már
az eleje ellen dolgozik. A kopási veszteség, az információs és illesztési veszteség miatt az
azonos rendezettség csökken, a hibalehetőség növekszik. Hiába dolgozik x számú alany
sikeresen, ha a láncba az eredményüket lerontó egyedek, hézagok kerülnek, az összetett
eredmény redukálódik. Ilyenkor a hatáslánc két végén lévő egységek közt együttműködési zavar
keletkezik. A folyamatot előbb kezdő, (idősebb) dugattyúk és a sokkal később kezdő fiatal
dugattyúk között túl sok az információ elértési, másképpen értési és ezzel a hiba lehetőség.
Az együttműködési zavar az eltérő körülmények között kezdő együttműködők között nő. A túl
sok eltérő korú ,,dugattyú,, közös hatásláncba szervezése esetén az idősek és megkopottak, és
a fiatal még jól működő dugattyúk más ritmusban dolgoznak. Ez csökkenti a közös
hatásláncba szervezhető energia átalakítók lehetőségét, a nagy tömegű együttműködő
szerkezetek hatásfokát, működő képességét. A kis tömegben még jól működő megoldások,
szerkezetek, sok esetben nagyobban nem működőképesek. Az élő anyag szerveződése is ezzel
analóg. Alacsonyabb tömegszámú mikrokozmoszokban, egyszerűbb szerkezetekben még
nagyon kiszámíthatóan, megbízhatóan működik az élet, és a tőle elvárható következmény, a
továbbadott termék és ennek a minősége még magas fokon determinálható. A nagyobb
bonyolultságú, nagyobb élőtömegű, nagyobb lélekszámú együttműködésekben már megjelenik
a bonyolultság, az együttműködési nehézség.
A saját akarat talán csak a statisztikai lehetőségektől való eltérés, a másság kifejlődésének a
következménye. Az élő lelkekből, szerveződő részecskékből kialakított élőrendszer fejlesztése
most is folyik. Az evolúció nem a múlté, Isten és a közös akarat fejleszti a kicsi energiaszinten
korábban (a jövőben) már sikeresebb megoldások egyre nagyobb energiaszinten történő
megvalósításával a nagyobb tömegű részecskék szervezett együttélését biztosító jövőt. A
fejlesztést a gondolkodóvá és egyedivé váló, öntudatra lelő, megértő képességet elért, nálunk
is fejlettebb kis részecskelelkek végzik, akik mint mi, ugyanúgy Isten teremtményei és szolgái.
E részecskék megbízott vezetői, az evolúciós folyamatban megértésre és bölcsességre jutott,
áramlási mintát alkotó szervezői, irányítói kellő rálátással bírnak az együttműködési hibák
észlelésére és javítására. Ha az ilyen folyton javított együttműködő rendszerek nem buknak
meg az evolúció vizsgáin, magas fejlettségre juthatnak, és az életet fenntartó, energiát
szolgáltató Isten malmaivá, csillagokká válhatnak, vagy/és még nagyobb energiaszintű
együttműködő rendszerekbe szerveződhetnek. A nagy energiaszintű rendszerek lassan
fejlődnek, Isten malmai lassan őrölnek. Az evolúció során egyre jobb, egyre nagyobb
hatásfokú élőrendszerek jönnek létre, amelyek mind nagyobb tömegszámot képesek sikeres
együttműködésben tartani. Az atomi méretekben és energiaszinteken már bevált és magas
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szinten előre determinálható evolúciós folyamatok, nagyobb energiaszinten is hasonlóan
történnek, csak sokkal lassabban fejlődnek. A migráció és a tudás nemcsak előre fejleszt,
nemcsak a kisebb tudásún javít, hanem sokszor a jobbon is ront, átlagol. Az embereknél
hosszabb és több evolúciós időszakot megélt virágos növények DNS szekvenciája sokkal
hosszabb, a virágos növények magasabb evolúciós szinten állnak, az együttélésben és az
együttműködésben fejlettebbek. Az állatok jelentős része szintén csak a szükséges
mennyiségben fogyaszt, bont élő energiát, nem okoz a fajtársaknak cél nélküli oktalan
kaotizmust. Egyes állatok olyan magas fejlettségű együttműködési szinten vannak, hogy az
ember tanulhatna belőle, az ő világuk stabil és nem gyorsul. A fókák, a pingvinek, a halak, a
delfinek és a hollók széles együttműködési közösségekben élnek, talán e békésebb lehetőségű
újjászületés lesz a gyilkos ember jövője.
Az indonéziai cunamiban majdnem 250ezer ember halt meg és ez volt a jelen emberi civilizáció
legnagyobb tragédiája. Az állatok egy része még a nagy földrengés előtt észlelte a várható
veszélyt, és a nagyobb azonosságú részecskéik feladásából megértették, hogy menekülni kell. Az
egymás mellett élő fajokban szinte egyszerre alakult ki a pánik, és egyöntetűen, a kapott
információt azonosan értelmezve kezdtek menekülni a magaslatok felé. A közös nyelven kapott
információkat olyan nagy azonosságú részecskék közvetítették, akik valamennyi állatban
ugyan azt a reakciókat, vészjelző hormonokat termeltek. Érdemes elolvasni a csillagrobbanás
volt a cunami előtt, című részt, (lásd 183. oldalon), hogy megértsük a jövőből jövő üzenet
láncát, a nagyobb energiaszintű főtömegű hatásnál előbb megérkező jelzőrészecskék szerepét.
A nagy rendszer vagy zárt Mindenséget igényel, vagy folyamatosan termelődő rendezhető
energiát. Ez feltételezi, hogy a Mindenség lelke, akit Istenként tisztelünk valóban
mindenható, olyan sokdimenziós gondolkodásig jutott közös szellem, amely a
fejlesztésben az általunk megismerhetőnél sokkal előrébb jár. Isten titkait fürkésszük, és
meg akarunk érteni egy nálunk sokkal összetettebb gondolkodásra képes, sokkal többet átlátó,
megértő lényt. Ez olyan, mintha az egysejtű akarná megérteni az embert. A fekete-fehér
lyukkal rendelkező áramlási rendszerek, részecske szerveződések felett is lehetnek olyan
fejlett részecske szerveződések, amelyekben az energia már nemcsak fogy, hanem termelődik,
azaz átalakul, amelyben az idődimenzió rovására a jövőből kapott energia a változtatás közben
differenciál, a jelenből múltat és jövőt épít.
Ma hasonló folyamat történik. Olyan vállalatok is léteznek, akik más pénzéből, pénz és energia
nélkül építkeznek, hoznak létre értékesítési rendszereket, anyagot, áruházat, terméket és ez is
működik? Ez esetben vagy az adóság, vagy az élő energia mennyisége folyamatosan
növekszik. Olyan Teremtőt, mindenhatót kell keresnünk, aki képes különbséget és többletet
létrehozni, de legalább a rendezettséget, az élet lehetőségét képes növelni, megtartani. Az Ő
szimmetria párja a Lucifer, az anyag és az életbontó, a káosz, a halál ura.
Az állandó energiaszinttel rendelkező tér esetén az őskáoszt követő rendezettség és tudat
alakult ki. A meglévő anyagban létrehozott ősrobbanás-szerű lokális jelenség tartós időre és
nagy térre ható különbséget hozott létre, amelyben evolúciós folyamatsor és öntudatig eljutott
életszerveződések alakultak ki. Az ilyen élet feltétele az anyag és az élet porlódása, a lélek
finomodása, a kitermelt egyéni változtató-képes energia által táplált jövő. Az összeépülő
időszakban képződő élő anyag maradványa részben holt anyagként összetömörül, egy nagy
közös elkényelmesedő mezőbe épül. Ha a belső elégedetlenség, a mást akarás széthúzása
(Lucifer munkássága) miatt a mező felrobban, szétszóródik, hosszú ideig keveredik, porlódik,
Quintesszenciába gázosodva életbe szerveződik, és öntudatra lel. Ha az anyag nagyobb része
elfárad a szüntelen változásban, porózussá válik és ismét a nagy mezőbe kerül, megnyugszik,
de elég egy kis tudati különbség, dezinformáció, ahhoz, hogy a sorsukkal elégedetlenné váló
részecskék Istenbe szerveződött tömege ismét főnixként újjászülető tűzmadárrá váljék.
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Ha a mindenség differenciálódása, energiakülönbsége egyszer már kialakult, a múltbeli
felhalmozásból kölcsön kapott energia rendezettsége magas fokot érhet el. A folyamat
fenntartásához szükséges rendezettséget, már a fennmaradó, kitermelődött életnek kell
létrehoznia. Ez esetben a magas hatásfokkal működő élőrendszer esetén is csak néhány %-ban
kell pótolni, kigazdálkodni a veszteséget, amely a rendezetlenség energiavesztését meghaladó
rendezettség növelésével könnyen pótolható. Az élet hatásfokának, az élet minőségének a
javulását a rendezettség javulása határozza meg.

50. szakasz:
Az élet kulcsa a jövő felélése?
A jelenlegi gazdaság előre menekül, az energia igényét a jövő felélésére alapozza.
Az egész világra kiterjedően romló gazdasági helyzet a kaotizmus térnyerésének köszönhető, a
tudat fejlődéshiánya miatt kialakult túlzott egzisztenciális félelem vagyonharácsolásának. A
tőke, az energia emberek közötti érték mérője elmenekül a kevésbé változó térségekből, és
hiánnyal, különbséggel rendelkező piacot keres magának. A világunkban létrehozott
különbség a jelen, a jövő és a múltbeli fejlettségi eltérésből táplálkozik, fogyasztást gerjeszt,
miközben elvesz és differenciál. A meglévő nagy evolúciós rendszerhez abban is hasonlít,
hogy úgy vesz el, hogy az nem látható, a valódi veszteséget eltakarja a mesterségesen
létrehozott időzavar. Látszólag csak ad, terméket özönével, a reklámokkal beetetett vásárló
pedig csak azt észleli, hogy egyre kevesebb a felhasználható, kitermelhető energiája, és
miközben egyre több haszontalanságra költi a nehezen megtermelt filléreit egyre romlik az
élet minősége. Alapos kontroll, mesterséges gát van a fejlődés útjába állítva, egyirányúsítva
van az idő, a fejlődés. A felzárkózni kívánó társadalmakban együttműködő segítségek
generálják a kaotizmus, növelik a rendezetlenséget a kitermelt értéknél nagyobb fogyasztást
generálva. Az anyagcsere energianyelő és kibocsátó pólusai is kialakultak, amelynek a
világkereskedelem és a tőkeáramlás kézbentartása képez energianyelőt és a tőkét lefölözve
visszajuttató az életet fenntartó póluspárt. A korábban sok kis köztársaságban viszonylag
egyenletesen elosztott energia most szükségtelen és sokszor haszontalan fogyasztási javak
ellenében nagy különbséggel, árnyereséggel a pólusokhoz vándorol. A világunk határrétegei
szegényednek, nő a változási kényszer, az időhiány, a kaotizmus. A kis országok
szervezetlenek, a beavatkozásokkal, a tőkekölcsönökkel eladósodnak, időzavarba és pénzügyi
zavarba, gazdasági egyensúlytalanságba kerülnek és kaotikussá váltak. A régi termelési láncok
szétestek, a lokálisan védett határok kinyíltak, és az energia kiáramlását nem gátolja a
sikertelenül együttműködő, hatalomra és pénzre éhes közösségi tudat, az országok korrupttá
vált gazdasági és pártpolitikája. Az erkölcsi gátak lebomlottak, a törvény nem a gyengét és
betartót, hanem a gazdagot, és a törvény ellen vétőt védi.
A Földön felhalmozott elsődleges energiakészleteket elfogyasztottuk, a környezetet
elszemeteltük, Gaia szimmetriáját elrontottuk. Az élővizeket, a földet és az élőrétegünket
elszennyeztük, utódainkra már csak értékcsökkent, a diverzitásában elszegényedett Földet
hagyunk örökül. Feléltük a múlt és a jelen, és már elkezdtük felélni a jövő energiáit. Míg
néhány generációval előbb az elődeink még csak a természet ritmusa által elraktározott és
megújuló energiát, a felesleget, a többletet fogyasztották, ma már a jövő lehetőségeit, a
körülöttünk lévő külső tér energiáját akarjuk felélni. A kezdeti kölcsönt, amit őseinktől
kaptunk, a jövő generációjának kell törlesztenünk, de a jelent eladósítottuk. A kölcsön
visszafizetési ideje eljött, de nincs miből, mindent feléltünk. Már a jövőnek szóló
építkezéseket sem tudjuk megfinanszírozni, a tőkehiányos régiókban az építtetők a hiányból, a
jövő ígéretéből építkeznek. Miközben a külföldi bankokban fialó tőke látszólagos értéket
termel, az elszegényedő alvállalkozók, az anyagszállítók és beépítő munkások béréből
hitelezik meg a beruházások költségét. A szervezők az építmények energiáját a jövőből vonják
el, a még ki nem termeltből merítik.
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Eljutottunk a határig, az élet bomlása, túlzott differenciálódása a bioszférán felgyorsult. Ez a
káosz, a gonosz birodalma, amely bont és nem épít. Az élet tehetetlensége annál nagyobb,
minél nagyobb a tömeg. Ma nagyon nagy az emberiség tudati tehetetlensége és ezzel a
tehetetlenségi túllendülés a szimmetriában változó élethatárokhoz képest. Most túljutottunk
azon a határokon, amerre az élet nem fejlődhet tovább, amerre a rendezett és megérthető
eseménysorozatra alapuló élet felbomlik. Az emberiség jelenében fordulóponthoz
érkeztünk, de túllendültünk a fontos határon ideje visszafordulni, az erkölcsnek, a
jognak, a szabadságnak, a Hitnek érvényt szerezni.

51. szakasz:
A bonyolultság és az Isten keresése:
A bonyolultság növekedését tehát a hiányok és a többletek egymás iránti szükségessége
határozta meg, amely a dolgok, az energiaszintek, a változórendszerek, és az élőrendszerek
egymásba fonódását eredményezte. Az egyediség kialakulása sokféle energiaszinten
megtörténhet. Az életidő bonyolultság felé növekvő ágát a meglévőtől eltérő variáció,
valamely újdonság keletkezése teszi egyedivé. Ha a kialakult egyediséghez a környezet
felzárkózott, az egyediség és a különlegesség is csökkent, megszűnt különbség lenni. A
nyomásban, lendületben, fejlettségben kiegyenlítődés megszünteti a különbséget és a kereslet
csökkenése is csökkenteti a változást, az adott környezetben kialakult mássá differenciálódást.
A szaporodásban mindig új variáció keveredik ki, eltérő egyediség születik, amely a korábbi
lényektől eltérő tulajdonsági hiányokkal és más összetételű többletekkel rendelkezik. Minden
egyediségben rejlő új összetételre szüksége van valamely más olyan egyediségnek, amelyben
azok a keringési pályák betöltetlenek, amelyek benne olyan tulajdonság, termék, produktum
hiányt eredményeznek, amely a másikban megvan. Ha az egymást a hiányaikkal és a
többleteikkel kiegyenlíteni képes, együtt nagyobb teljességbe, nagyobb szimmetriába kerülő
mezők tudomást szereznek egymásról, a kiegészítő tulajdonságokkal rendelkező antipárról,
mindent el fognak követni annak érdekében, hogy a hiányzó mezővel kapcsolatba kerüljenek,
annak a többleteit megszerezzék, és az utódaikat a hiányzó színfolttal, egyedi tulajdonsággal
kiegészítsék. A bekebelezett, vagy a lehetséges nagyobb szimmetriájú utód reményében
megszerzett tulajdonságú mezőkkel társulás azonban olyan többleteket is hoz a kapcsolatba,
amelyre az adott környezetben és időben nincs markáns igény, és a többletből zavar támadhat,
ezért alakult ki a rekombináció. A túlkínálat megszűntetésének a legjobb módja a
versenyeztetés, az azonos pályákon áramlók, az azonos képességek, tulajdonságok ütköztetése.
Ha két olyan összetett, keringési rendszer egymásba olvad, amelyekben az azonos pályák már
azonos egyediséggel betöltöttek, akkor a már betöltött és ezzel túltelítetté váló pályákon az
egyediség különbsége csökken. Az azonosságok (az azonos síkban, azonos irányban keringő
részecskék is) egymás hatását lerontják, a közös túlkínálatot csak tulajdonság vagy/és
termékváltozás, újabb specializáció kifejlődése képes egyediségben tartani. A dolgokban lévő
lélek az a sok apró finom különbség, amely az adott dolog összetettségét, nagyobb teljességét
eredményezi. A dolgok lényegét és összetettségét, a részleteit meg nem értő másolásnak, a
koppintásnak az a rendszerhibája, hogy egyszerűsít, és a dolgok meg nem ismert és ezért nem
értett apró részleteit kihagyja a reprodukált, rosszul lemásolt egyediség előállításakor. Lucifer
felismerte Isten teremtő erejében az élet előállításának a lehetőségét, de rosszul másolt, és az
anyagi dolgok másolásánál kihagyta a lélek finom etitűdjeit, a kicsi különbséggel az
egyediséget létrehozó, sok szálon összekapcsoló gyenge erőit, az érzelmeket. Az érzelmi
szálaknak és a kötődéseknek a hiánya azonban durva életminőséget eredményezett, a boldog
élet rosszul elkészített, koppintott anyagi másolatát. Az élet azonban erre is talált megoldást,
mert a megértett hibák lehetővé tették a dolgok kiegészítését, jobbítását, finomítását és a
tökéletesítését. Az eredeti gondolaton alapuló termék, rendszerint előrébb jár a fejlettségben, a
minőségben, a teremtésben, mert sok olyan apró etitűd kerül a dolgokba, amelyeket a nagyobb
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felbontás hiányában nem lehet felismerni, megkülönböztetni, ezért nem lehet megérteni, nem
lehet reprodukálni. Az eredeti termék tökéletessége azonban felülmúlható, ha az eredeti
fejlesztése valamiért lecsökken, ha a másolók jól elemezték a dolog legapróbb részleteit, ha
kellően felismerték a kialakult hibákat, és ezeket kijavítva valóban tökéletesebb fejlesztéssel
rukkoltak elő. Japán éppen ezt tette, ennek köszönheti a sikeres fejlődését. Míg korábban a
felzárkózási időszakában óvatosan másolta a fejlett technikát, később az általa kellően
felismert, megértett problémákat, hiányosságokat kijavította, és további finom
kiegészítésekkel, jobbításokkal megtoldotta. A másolt termék egy idő után jobb lett, mint az
eredeti, és egy átmeneti idő után fejlettebb, finomabb, sokkal többet tudó, nagyobb
szimmetriával, nagyobb lélekkel rendelkező produktumokat lett képes előállítani.
Az egyediség összetettsége felé fejlődő mindenség egyre színesebb lett, egyre többfélébb,
nagyobb bonyolultságú. Az élet és az evolúció bonyolultsága azonban sokkal nagyobb az
ember által már megismert bonyolultságnál. Isten művét akarjuk megérteni, az évtrilliók óta
fejlődő bonyolultságot, miközben ehhez képest még nagyon kezdetleges fokon állunk.
A természet úgy alakította ki a megértés rendjét, hogy a nagyobb összetettség mindig
képes fel és megismerni a kisebb, de benne már meglévő, általa már megismert
tulajdonságokkal rendelkező kevésbé bonyolult életét. A hibák és hiányosságok, csak az
ezekkel már rendelkezők által észlelhetők. Az eseményrend és a megértés hiányossága, a lélek
finom hiánya csak a nagyobb fejlettségtől visszafelé észlelhető. A kisebb bonyolultságú nem
értheti a teljesség hiányát, mert nem ismeri a teljességet, és ezért nem ismerheti az így általa
hiányként sem észlelhető részleteket. Az idő és a tér a fejődés, a nagyobb változás sűrűség
irányába nem látható át, a jövő megoldásaiba, összefüggéseibe a fejlődések lehetőségeit még
nem ismerők nem képesek belelátni. A jövő felé ezért nem láthatunk át. Talán azért sem, mert
amit látnánk, amit megértenénk belőle az a dolgok számunkra félelmetes, kellemetlen része.
Az összefüggések többnyire sorrendben, egymás után jönnek, így tézis és antitézis válik
belőle. Ha átlátunk egy határfelületen, a megismert új határréteg tágulását észleljük, ebből
azonnal következtetünk a tér tágulására, pedig amikor a következő határfelületen felénk
áramló energiát is képesek vagyunk észlelni, a tér összehúzódását könyveljük el igazságként.
A téridő csak a múlt felé látható át, csak a jelennél kisebb, a már megismert bonyolultság felé.
Nem véletlen, hogy a múlt, a csillagtér, az űr átlátható. Már tudjuk hogy nem űr, de mivel a
korábbi fejlettségünkben már megismertük, nem ismeretlen, nem átláthatatlan. Nálunk
lassabban, de már a részecskéink által ismerten változik. A nálunk-lassabban változó
tereptárgyakat, életvariációkat már megismertük, az a részecskéinknek az evolúciós múltat
képezi. Ezekhez tudunk alkalmazkodni, a lassú változás (némi kivétellel) nem okoz
kivédhetetlen, vagy elkerülhetetlen evolúciós veszélyt. Más a helyzet a feldolgozó
képességünknél nagyobb változás sűrűségű eseménytereknek. Ezeket nem láthatjuk át, az
evolúciós fejlettségünk elmaradottsága miatt a tudatunk nem tudja e területet feltárni.
Csak azokat a dolgokat érthetjük meg, amelyeket már valamely kis fraktálszinten, a
részecskéink múltjában már átéltük, amely dolgokról akármilyen kicsi energiaszinten már van
tapasztalatunk. Ha a felismert összefüggésekről a kisebbségben lévő felismerők a dolgot még
nem ismerők többségét nem tudják meggyőzni, azok, mint lehetetlent, mint általuk meg nem
érthetőt, el nem képzelhetőt el fogják utasítani. Az új dolgokban tapasztalatlan konzervatív
többség csak a már megtapasztalt, egyértelműen megértett, idő és eseményrendben végiglátott
dolgokat tudja elképzelni, elfogadni. Ha az érvelés hibás, hiányos, ha a dolgok
összefüggésrendszere nem teljes, a megértés és ezzel az újdonság elfogadása elmarad.
Az oksági rend azonnal összezavarodik, ha az időrend az eseményrend szinkronítása csúszik.
Ez azt jelenti, hogy az eseményeknek, a megtapasztalásnak és a megértésnek mindig előrébb
kell járnia ahhoz, hogy az ezekhez viszonyított következményt a többség megértse. Ha nem
fejlődött ki elég tapasztalás, ha nem fejlődött ki a kellő energiaszintű megértés, akkor a
nagyobb energiaszintű közösség fejlődése sem haladhat tovább. A dolgokat a kisebb
fraktálszintű részecskéik feladását már megértőknek olyan logikai, érvelési rendezettségbe kell
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állítani az információkat a tapasztalataikról, a részecskéik által már kicsiben megtapasztalt
lehetséges valóságokról, hogy az a dolgokat még meg nem értőket is meggyőzhesse. Ez
meglehetősen nehéz ügy, de segítheti a példákkal való bemutatás. Ennek a legjobb módja a
modellezés. A kialakult elképzeléseket kis energiaszinten már megtapasztalt részecskéknek
nem csak el kell mondaniuk, le kell írniuk, hanem meg kell valósítaniuk. A kicsiben már
sikeres egyedi, új megoldásokat a gyakorlatba, nagyobb energiaszintű anyagi struktúrába is át
kell ültetniük. Ez olyan vágyat ébreszt, illúziót, hogy a kicsiben sikeres dolgok nagyobb
energiaszinten is megvalósíthatók, és ezzel a dolgok nagyobb energiaszinten is szervezettebbé,
jobbá tehetők. Ha a nagyobb energiaszinten is előnyösnek mutatkozik a megoldás, nő a
rendezettség, csökken a kaotizmus, a folyamatban változó élet kiteljesedhet. Ez azonban nem
minden esetben van így. A hatás, hasonló mennyiségű, ellenkező előjelű változást hoz létre.
Ha így van, akkor a fejlődés felé haladás, máshol szükségszerű visszafejlődést fog gerjeszteni.
Ha egy rétegen belül egy ország a többinél sokkal fejlettebbé válik, a pénz és a tőke is oda
vándorol. Az energia vándorlása mellett az információs energiában fejlettebbek is oda
vándorolnak, ahol nagyobb a kutatás fejlődési lehetősége. A differenciálódás miatt a rétegen
belül is nő a különbség. A különbség azonban nem nőhet a végtelenségig, mert miközben a
térrészek egyes dolgokban monopóliumba és hegemóniába kerülnek, más dolgokba csökken
az alkalmazkodó képességük, vagy például a részleteket megmutató felbontó képességük.
Miközben egyes államokban a fejlődés és a hatalom az anyag és a szellem innovációjában nő,
az együttműködés és más, az élet szempontjából fontos tulajdonságok, pl. a bizalom, az
érzelmeken alapuló kötődés csökken. A differenciálódás átalakít, részben visszafejleszt.
Ha a kialakult szervezeti rend alkalmazkodó és fejlődő képessége megszűnik, elmarad a
környezetététől, vagy valamely ok, pl. a szerveződés elöregedése miatt meggyengül, a
korszerűtlenné vált szerveződés versenyképtelenné válik. Ilyenkor a folyton változó
környezetben lévő, de teljesen sohasem elszigetelhető legstabilabb rendszer is felbomlik.
Bármely zsarnok, diktátor elszigetelve konzervált állapotú rendszere azonnal meggyengül, ha
a rendet uraló hatalmat támogató részecskéknek az együttműködése csökken, ha a rendszer
vezetőiben az együttműködés a bomlás, vagy a feszültség növekedés miatt meggyengül.
Az ionos élő anyag feszültségmentes állapota a hatásokat egyenletesen elosztó folyadék, a
kovalens élet feszültségmentes állapota a sikeres demokrácia. Ha az ilyen kisebb feszültségű
szerveződések változása csökken, a feszültségmentes állapot befagy, a kialakult helyzet külső
hatás gerjesztésének a hiánya esetén az állapot konzerválódik, a folyadék kikristályosodik és a
demokratikus rend, megszilárdul. Ekkor azonban a változása és a szelekciója csökken, amely
miatt elmarad a környezet fejlődésétől, és egy idő után versenyképtelenné válik. Lásd a Kelet
Európai volt szocialista országokat. A környezet fejlődése nagy kényszer, nagy hajtóerő.
Ha a folyamatosan változó, hőt termelő élet nagy amplitúdójú feszültség hullámai nem
engedik az élő anyagot egyenletes rendezettségű, magas biodiverzitású demokratikus
állapotban tartani, a folyamatos differenciálódás az élő anyagot szelektálja. Az egyediség és a
hegemónia felé fejlődő evolúció nem egyenletesen, hanem nagy feszültség hullámokban
elhaló, elporladó, és a sérelmeit generációkon át, feszültségben, gázban megőrző kisebb
energiaszintre kerülő szerveződéseket termel. E fejlődés másik terméke az igénybevételt, a
változás szélsőségeit is elviselni képes nagyobb változássűrűséget és a pokolivá váló
körülményeket is egy ideig elviselni képes élő anyag.
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52. szakasz:

A lokális és a globális egyensúly átgondolása:

A legnagyobb teljesítőképességgel, személyi szervezőképességgel rendelkező egyedek
teljesítőképessége is véges, az egyéni teljesítmény egy határon túl már nem fokozható. A páros
egyensúly hatásfoka azonban rosszabb, de az eredménye mégis pozitívabb lehet akkor, ha a
két tevékenység egymásra épülő (rendezett) összeadott eredménye többletet hoz létre. Az élet
egy verseny az idővel, és a fejlődéssel. Az időszimmetriával rendelkező (nyugalomba kerülő)
mezőkben nem alakul ki áramlás, nem alakul ki folyamat, ott minden egyszerre történik. Az
egyé vált isteni mezőben a dolgok így történnek, a feldolgozó képesség szinkronban van az
eseményekkel, az idővel, a megértéssel nincs lemaradás. Vagy az eltérő energiaszint és a
másság miatt nem keletkezik kölcsönhatás, vagy azonnali és totális a válaszreakció. A
folyamatban, esemény sorozatban változó élet azonban időhöz kötött, amelyben az élet
versenyre kelt az idővel. Ez egy oksági folyamatot képez, amelyben a következményt meg kell
előznie az oknak, amely a kölcsönhatással okozatot vált ki. A mindenségben körfolyamatba
szerveződő élet az oksággal időirányt határozott meg, amelyben az események lineáris
sorrendje kötött. Tehát az idő rendjét, az események megérthető sorrendjét az határozza meg,
hogy az okok mindig előbb történnek, mint az okozat, a dolog által módosított
következménye. Az idő iránya az ok felől az okozat, a kölcsönhatás felől a megértés és a
helyreállítás felé tud haladni. Ha e rend felborul, ha az élet e sorrendet nem tudja felbontani,
akkor az eseményeket sem tudja már követni, feldolgozva megérteni. Ez az élet felbomlását és
a szervezettség végét eredményezi.
Ha a folyamatok felgyorsulnak az oksági és a megértési sorrend sokáig megmaradhat, de ha az
események között eltelő idő egyre rövidül, egyre kevesebb idő marad a dolgok megértésére, a
romló dolgok kijavítására. Ha lokálisan nem egyformán gyorsulnak fel az események, az
oksági rend zavart szenvedhet, mert az egyik mezőben kialakuló oksági ritmusba beleszól a
másik, és a gyorsabban változó mező részecskéje megváltoztathatja, megfordíthatja egy más
mezőben az oksági következményt.
Kérem visszalapozni az élet históriájához, amelyben bemutattuk az oksági körfolyamatok
lehetőségét. ( lásd Aspektus 8-ban az 14. ábra a 25. oldalon). Ha a mezőben élő szereplők
között keletkező természetes oksági rend az, hogy az A részecske lineáris sorrendben gerjeszti
a B-t, az gerjeszti a C-t, akkor egy külső mező későbben de gyorsabban változó G részecskéje
eltalálhatja a C még az előtt, hogy azt a B gerjesztése elérné. Ha ezzel a C részecske helyzete
megváltozik, felbomlik, Ha a korábbi oksági rend felborul és a következményrend is
megváltozik. A gondolattal jelen időben átvihető hatás lehetővé teheti a szerencse és a tudatos
folyamatmódosítás lehetőségét, a sorsszerű beavatkozás lehetőségét. Mivel a közel lévő, rövid
idő alatt változó dolgok kifejlődési ideje a változás terjedési idejéhez képest általában sokkal
nagyobb, ezért a közel lévő nagyobb energiaszintű dolgokban az oksági rend nem nagyon
változik.
Más a helyzet a nagyon távolról elinduló, hosszú kölcsönhatási lánc esetén. Ha a környező
teret és az abban zajló események láncát követni képes külső megfigyelő észleli, hogy a
hosszú idő alatt körben haladó energiahullámok valamelyik oksági kölcsönhatása egy adott
helyen nagyon igazságtalan, nagyon kedvezőtlen lesz, akkor az általa befolyásolható
energiaszinten időben gyorsabban módosíthat a közbenső lánc valamely láncszemein. A
módosítás általában elég ahhoz, hogy a hatás a terjedése közben megváltozzon, és az adott
helyen nem az adott időben, vagy ne az adott energiaszintű kölcsönhatást váltsa ki. Ezzel a
külső szemlélő beavatkozhat az élőrendszer kölcsönhatásába, módosíthatja a sors kerekét, és
elháríthat, csökkenthet egy igazságtalan eseményt. A rendszer azonban nem ilyen egyszerű.
Ha az áramló energiahullám eredőjét a megfigyelő módosítja, az nem az A helyen és T időben,
hanem egy másik helyen és másik időben összegződik, tehát a módosítás is szimmetriába
kerül, és az egyik helyen jobbá tett esemény máshol a beavatkozás nélkülihez viszonyítva

129

intenzívebb esetleg kedvezőtlenebb változást generál. Azt is mondhatnánk, hogy a rendszer
eredője lényegében nem változik, csak a hatás lokalitása és időpontja szenved módosulást. A
nanoméret alatti energiaszinteken a vizsgálódásunkkal és a méréseinkkel mi is beavatkozunk az
alacsony energiájú élőrendszer sorsláncába, akaratlanul is módosítjuk a helyi értékeket, a helyi
egyensúly kialakult eredőit.
A nálunk sokkal nagyobb fejlettségű energiarendszerek irányítói tehát beavatkozhatnak a
hozzájuk képest igen kicsi energiaszintű, kicsi bonyolultságú emberi élőrendszer sorsába, ha
észlelik módosíthatják a helyi események erősségét, bekövetkeztét. Utasítást adhatnak a nagy
azonosságú klónszerű részecskéiknek, hogy másképpen rendezzék át a helyi állapotokat, vagy
éppen oldják fel egy rendszerben túl naggyá nőtt feszültséget. Ez a feszültség, mint változás
sűrűség, mint energia máshol általában hiányzik, és ha az utasítással megakadályozhatják az
ismétlődő ősrobbanások, vagy a helyi, de nagy energiaszintű térátalakulások bekövetkeztét.
Az élet módosítási lehetősége, hogy a túl alacsony feszültségű, a nem kellő hajtóerővel
rendelkező térrészekbe átirányíthatják a részecskék által gerjesztett front feszültségét. A
körfolyamatokba, spirálfolyamatokba szerveződő életidő ezzel meghosszabbodott,
kiegyenlítettebbé vált és a fejlődési lehetőséghez rendelkezésre álló idő nőtt. A bonyolultság
ezzel növekedhetett, kifejleszthette újabb szépséges virágait, néha sajnos a kártékony
tűzvirágait is.
Az Isten lehetősége nem kérdés, csak az, hogy a fejlettségben és bonyolultságban felettünk
álló rendszerek mely szintjét tekintjük az Isteni erőnek, a nagyobb energiaszintű, fejlettebb
tudatú Isten helytartójának. Az egy és örök Isten, a csillagközi mező örök életű, nem
anyagszerű, nem időfolyamatban, hanem egyszerre változó, információn élő lény.
Az időben és eseményfolyamatban változó mezők bármilyen nagy energiaszintre nőnek, nem
halhatatlanok, nem örök életűek. E mezők lelkét képező irányítók, az egy Isten helytartói, a
békére és a szimmetriára, az igazságra felügyelő megbízottai. A Földnek, Gaiának is van olyan
közös léleknek nevezhető, nagyobb energiaszintű irányítója, amely a Föld és alrészecskéi
szerveződési egyensúlyáról, - ha az nagyon rosszá válik - gondoskodik. E léleknek azonban
nem az egyes alszerveződések szimmetriájára, hanem az egész rendszer egyensúlyára kell
figyelni. Az egyének szimmetriájára a saját lelkük felügyel, a társadalmi szintű
szerveződések egyensúlyára pedig a társadalom által választott lélek. A kis energiaszintű
mezők megválaszthatják, ha rosszak leválthatják, vagy módosíthatják a társadalmunkat
szervező, az általuk megbízott irányítókat. Nem a léleknek van teste, hanem a testnek van
választott, megbízott lelke, de a kettőnek szüksége van egymásra. Nincs lélek test nélkül, és
nem ér semmit a test lélek nélkül.
A térben lévő nanoméret alatti részecske energia, a gondolattal szálló információs egységek
terjedési lehetősége, a sokkal nagyobb energiaszintű (tömegű) részecskemezőkhöz képest
végtelen. A gyors információtovábbítást a nagy azonosság teszi lehetővé, az azonosságúak
közötti speciális egyedi rezgés-moduláció, az információs nyelv azonossága. Ez lehetővé
teszi, hogy az élő rendszereknek tekinthető nagy tömegű, öreg részecske gyorsítók, és az
örökéletű csillagközi tér hézagait maradéktalanul és nagy sűrűségben kitöltő lélekmező részecskéi
időben előbb beavatkozzanak a dolgok és az idő folyamatába, és Gondviselőként
megváltoztassák a statisztikailag valószínűen nagyon rossz eseményrendet, a lokális tér és
evolúció végleges elromlását. A körfolyamatba, időspirálba szerveződő élet lineáris rendje a
radiális gyorsabb kölcsönhatással megváltoztatható, módosítható. Ha valamelyik nagy
időspirál központjában székelő területi életfelügyelő, az Isten valamely vezető angyala
folyamatosan figyeli a lokális terében történő változásokat, a nagyobb esemény-feldolgozó
képessége miatt a számára lassan telő időben nagy a dolgokra a rálátása. A nem kívánt
folyamatok kiigazítására valódi beavatkozási lehetősége keletkezhet a radiális irányú
részecskék, és a nagyobb energiaszintű töltések durva gyors (villámszerű) bevetésével, vagy a
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klónszerű, nagy azonosságú részecskék befolyásolásával. Ez mindenképpen a lokális
különbség csökkenését eredményezi és helyi kiegyenlítődés irányába hat. A nagyon nagy
azonosságú részecskék majdnem jelen időben, azonos érzést keltve (érezve) szállítják az
információt, a jelentést a változásokról, és ezt nemcsak azonosan értik, hanem időben
egyszerre cselekedve azonosan hajtják végre az Isten és angyalszolgái parancsát.
A lokális szimmetria akkor a legnagyobb, ha egy zárt térben teljes egységbe épül az anyag.
Akkor is magas szimmetria alakul ki, ha a tér valamely ok miatt ismét izotróppá válik.
Ilyenkor azonban, ha magas az entrópia és a rezonancia kialakulása miatt időben növekvő
hőmozgás, és az elvezetődés, (áramlási cél) hiányában szingularitás alakul ki. A belső
hőtermelés elvezetődésének és a rendezettség hiánya miatt egyre növekvő feszültséget és ez a
térből kiáramló hőhullámokat eredményez. Ha a kiáramló, a feszültséget elvezető
részecskehullámok a lokalizáció miatt a közeghatároknál visszaverődnek, ez végül a
lokalizálást meghaladó feszültségérték növekedését eredményezi. Ez a makroevolúciós
változáshoz vezet, amely a kialakult tárállapot átalakulásához, a határok és a térállapot
kierőszakolt megnyitásához, robbanáshoz és anyag, hő, nyomás, tömeg, eszme, tőke,
információ szétáramláshoz vezet.
A körfolyamatba szerveződött változás kaotikus felgyorsulásakor, amikor minden ismét
egyszerre történik, rövid időre felborul az oksági rend, és végtelenül felgyorsul, gyakorlatilag
megkülönböztethetetlenné válik az események rendje. Az időt keltő egymás utáni események
sorrendje ilyenkor megfigyelhetetlenné, kiszámíthatatlanná válik, és a térségben folyamatba
szervezett élet felbomlik, megszűnik. A nagy kaotikus változás energiája ilyenkor nem
anyagot, hanem csak feszültségnövelő változást, hőt termel. Az ilyen lokális térrészek korábbi,
irányba, időbe, eseménysorba, oksági rendbe szervezett rendezettsége összeomlik, és a
belülről kiinduló robbanás, a térrész méretétől, energiájától és végfeszültségétől függően a
részecskék egyidejű gyors szétáramlásához vezet. Az esemény következtében hosszú időre és
nagy térre kiterjedő, a keletkezett hőt és részecskeanyagot elvezető, a környezeti térben a
feszültséget elosztó új rendezettség alakulhat ki. A főnixként újjászülető térrészből kifelé és
azonos irányba szálló, az életet újjáépítő részecskék statisztikai többségét érő események,
kölcsönhatások ilyenkor idő és oksági eseményrendbe építhetők. Az azonos irányba együtt
elszálló részecskék és a hozzájuk csatlakozók, a közösségben születőkkel újjászerveződő,
növekvő tömegű közös mezőkbe épülhet, új evolúciós ciklusba kezdhet.
Az élő anyag és a folyamatban változó élet megmaradásának, és a bonyolultság
növekedésének a követelménye, hogy egy lokális területen az időegység alatt közös
szerveződésbe kapcsolódó energia összeépülése több legyen, mint a területen felbomló. Ez
versenyt jelent az idővel, az életszerveződés versenyét a tudatfejlődéssel és a halállal. Az élet
akkor maradhat tartósan jelen, ha az együttműködő szerveződésekbe épülése folyamatosan és
tartósan meghaladja a bomlóét. Ez statisztikai követelmény. Ha az élethez alkalmas feltételek
elromlanak, ha az összeépülés és a rendezettség aránya a bomláshoz képest csökken, az élet
rendezettsége csökken. Ha a folyamatok tartósan a rendezetlenség felé haladnak, az élet
veszélyezetté válik, a szervezettségre a kaotikus összeomlás árnyéka vetítődik. Az élet
ilyenkor megújulásra készül, a rendezetlenség ki fogja kényszeríteni a rend és az idő
tiszteletét.
Az életre alkalmas változási tartomány a szingularitás, az új részecskekeverékként
megszületés és a teljes kiegyenlítődés, a halál között van. Helytelenül ezt nevezzük
rendezetlenségnek, magas entrópiának. A teljes keveredés az inhomogén rendet valósítja meg,
a tér egyik időben (tartós) alapállapota valószínűen ilyen. E két véglet között sokféle
életminőségben történhet a változás, amely a határrétegekben, a homogén, nagyobb
azonosságú de lassabban fejlődő demokratikusabb struktúrákban a legkiegyenlítettebb, a
legstabilabb, a legszimmetrikusabb. A homogén tiszta kultúrák közötti határfelületeken
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nagyobb feszültségben, de sokkal gyorsabban fejlődik az élet, pontosabban gyorsabb a
differenciálódás. Ha egy körzetben, régióban, határrétegben az egyensúly valamely irányban
eltolódik, az életminőség és az oksági rend romlik. A bioszféra, egy sűrűségi közeghatár külső
rétegét képezi, amelyben a keveredés nagyobb, mint a környező határrétegekben, ezért
gyorsabban fejlődik.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a sokrétegű Földön csak a bioszféra felszínén alakult ki
fejlett élet. Az élőrétegünket határoló életszférák külső és belső határain kisebb és nagyobb
változássűrűségű határfelületek találhatók, amelyben kifelé valamivel fejletlenebb, de befelé
fejlettebb élőkultúrákat kell feltételeznünk. Az az energia, amelyet a természet rendjébe
beavatkozásunkkal feltartóztatunk, felbontunk, nem jut el az alattunk lévő rétegekig, amit
felbontunk és visszairányítunk a múlt felé, az esetleg éppen hiányzik a befelé lévő rétegek
lényeinek az egyensúlyához. Bár a tér természete, hogy a külső rétegekben veszteség keletkezik,
ezért kevesebb jut be, de a belső határfelületek keresztmetszete kisebb, ezért a csökkent
mennyiségű, de magasabb frekvenciára (áthaladásra) képes Isten fejlettebb részecskéi hasonló
mennyiségben átjuthatnak.
A határrétegünkben időzavarba került életben az oksági rend nem követhető. A dolgok
rendezettsége már azért is csökken, mert a részecskékből szerveződő egyedek, az emberi
lelkek már olyan nagy tempóra, időzavarba vannak kényszerítve, hogy már nem tudják az
eseményeket megkülönböztetni, nem tudják az élet zavarát megérteni. Kellő és egyenletes
fejlődés esetén, az egyedekben, régiókban, határrétegekben, mezőkben termelődő életenergia a
különbséggel rendelkező kisebb értékű rétegek irányába eltávozik. A nagyobb energiaszintű, a
gyorsabb változás miatt fejlettebb részecskéket tartalmazó alsóbb rétegekben a kis
energiaszintű lélekenergia aránya kisebb, ebből hiány van, ezért ez a légies energia a nagyobb
sűrűség felé, a hiány felé áramlik. A külső térrészekben hiány van a nagyobb energiaszintű
részecskékből, ezért ezekre itt nagyobb a kereslet, de az ilyeneket azok túlzott egyedivé válása
miatt a nagyobb azonosságú térrészek lakói idegenként visszavetik. A Ilyenkor nem kell az
energiát elvezetni, csak a kellő rendezettség fenntartásáról, a megfelelő arányok megtartásáról
kell gondoskodni. Ha a rendezettség sikertelenné válik, lokális feszültség, hő, nyomás
többletek és hiányok keletkeznek. Ez magában rejti a túlzott eláramlás, vagy a szingularitás és
a kiegyenlítődés veszélyét, vagy az élet hajtóerejeként ismert különbség megszűnésének a
veszélyét.
Ha az emberekbe szerveződött élet egyéni rendezettsége által termelt energia elvonása
megszűnik, vagy túl naggyá válik az élet statisztikai lehetősége csökken. Ha az elvonás túl
nagy értéket (arányt) ér el, az idő és a változás felpörög, már semmire sincs idő, már semmire
sincs erő. Az élet egyre rosszabb minőséget termel, egyre rövidebb időre építi produktumait.
Az egyén és ezek legkisebb közössége, a család, ilyenkor teljesen kizsákmányolt, a káosznak
kiszolgáltatott. Olyan nagy tempóra van kényszerítve, amelynek már nem tud megfelelni,
amely alatt már nem tud tartós rendezettséget, lélekkel felépített anyagot produkálni. Az
életminőség egyre mélyebbre süllyed. Ez az univerzális fogalom nem nyelvekhez kötött és
nem csak emberi, élethez kapcsolódó fogalom.
Az irányba koncentált áramlás értelmét gátló információk megismerése határozatlansághoz
vezet, lecsökkenti a cél és az eredmény elérési lehetőségét, az elindulás a cél kiválasztásának
az értelmét. Az időzavar, a lehetőségek kiválasztási képességének a hiánya rendszerint
egyidejűleg jelentkezik, amely az elhatározást és cselekvőképességet is megszűnteti. Ez
tétovasághoz, határozatlansághoz, döntésképtelenséghez, és egyre kisebb haladáshoz, egyre
kisebb térben történő ide-oda rezgéshez vezet. Egy idő után a rezgés felgyorsul, de
értéktermelés helyett haszontalan hővé alakul. Ha ez egy határfelületekkel, potenciálgátakkal
vagy/és érzésekkel, kötődéssel lokalizált zárt rendszerben következik be, a hő növeli a
feszültséget, amely gyorsítja a rezonanciát, ez pedig kiszámíthatatlanná teszi a változást, és
ezzel felbont minden élő anyagba szervezett közösséget. Ha az ilyen térrészbe szimbiota
részecsketársulások vetődnek, a nagy feszültségben hamarosan annyira felbomlanak, hogy az

132

őket e térbe pozicionáló nagyobb energiaszintű részecskék között, kisebb energiaszintű
egyedekre bomlódva eltávozhatnak.
Az élő egységek időre jutó eredménye, a rendezettség növekedése az előkészítő és kiegészítő
tevékenység miatt egy határon túl már nem fokozható. Ha nagyobb eredményre van
szükség, a túlhajszolt egyedek hatásfoka romlik. A kellő időráfordítás hiánya az eredmény
minőségét és a javítási igény miatt az időben keletkező mennyiségét is csökkenti. Van tehát
egy optimális terhelés, amelyen az egyedek a legjobb hatásfokkal dolgoznak, amikor a
kapott ütemben osztják szét az energiát és így a legnagyobb produktumot, a
legmagasabb hatásfokú rendezettséget állítják elő. Ez a teljesítmény akkor áll be, amikor az
egyed terhelése szinkronba kerül a feldolgozó képességével, amelyet szinkronításnak, jelen
idejű esemény-feldolgozásként ismerünk, és felpörgésnek nevezünk. Ez, az energia áteresztés
legmagasabb fokának tekinthető, amely a beérkezett gerjesztést jelen időben, késedelem
nélkül továbbítja, feldolgozza. Ilyenkor a beérkező információk, anyagok idő és térbeli
elrendezése nagyon sikeressé válik, gyorsabban épül az anyag, az élet, mint amennyi adott idő
alatt bomlik. Ilyenkor a tér és a rendezett élőterület határa valóban tágul. Rövid idő alatt sok
egyediség alakulhat ki, és a kereslet növekszik. Ilyenkor magas idő és térbeli rendezettség
alakul ki, az energia elosztása minden fraktálszinten sikeressé válik. Az energia
áteresztőképessége, anyaggá, produktummá alakítása ekkor a legjobb hatásfokú, a
rendezettség ekkor a lehető legsikeresebb, és hő helyett valóban átáramló energiaként,
anyagként, életként, produktumként ismert rendezett érték termelődik.
Az egyedek olyan jól szervezett részecske kolóniák, amelyek sikeres együttműködése élő
anyagtöbbletet, pontosabban nagyobb idő és térbeli rendezettséget hoz létre. A sikeres
szervezettség lényegében a qunesszenciaként ismert gáznemű élő anyagot sikeresen építi,
áramoltatja a felhasználást igénylő együttműködő közösségekbe, és ezek által tovább
feldolgozott fraktáltermékekbe.
Istennek valószínűen kedves az ilyen tevékenység, az ilyen sikeres együttműködést, a jó
elosztást létrehozó szervezettség. A közös mezőben egyesült részecske együttműködés
eredője, A Mindenható közös tudatként, Istenként épült az emberi tudatokba. Ha e lény egy
ősrobbanásszerű átalakulásban a részecskéire bomlott, a tudata morzsái a kicsi részecskékben
átörökítődtek. A mindenséget mozgató vágy, hogy e részecskék visszanyerjék a teljességet, a
mindenhatóságot, hogy újra nagy közös együttműködő egységbe épülhessenek. Minél
nagyobb együttműködő közösségbe épül a részecskeanyag, azaz minél több részecske képes
közösen szervezett mezőben együttműködni, annál jobban nő az esély a Mindenható mező
újjáépítésére, a nagy egység visszaállítására. Az élő anyag vágya nemcsak az ego, a szerzés
egyedi öröme, hanem a közösségben elismert fontosság és a hasznosság visszajelzése, a mások
által szerzett (kapott) örömérzés. Ha a gazdagság fukarsággal, önzéssel, túl nagy egóval
párosul, egyre távolabb kerül az elismerés és az elfogadás lehetőségétől. Bár az ilyen ember,
anyagi egyensúlyba kerülhet, de a lélek egyensúlytalansága miatt a teljességet, és a valódi
kielégültséget, a vágyott boldogságot soha nem nyerheti el. Minél gazdagabbá válik valaki
anyagiakban, annál jobban elvesznek számára az élet kisebb energiaszintű, megélhető apró
örömei. Az energiában sűrű durva anyag szimmetriája a részletekben gazdag, finom lélek. A
nagy lélekkel rendelkezők soha nem gyűjthetnek nagy gazdagságot, lélektelen anyagot, és a
sok durva anyagot sikeresen felhalmozók sohasem kerülhetnek tartósan a lelki finom hatások,
érzések teljességébe, az egyediség elfogadottságba, a teljesség elismertségbe. Az élő anyag
együttműködési fejlődése sok szálon fut párhuzamosan, a nagy lélek és a gazdag anyagi lét
valamely köztesállapotában. Való igaz, hogy a tőke és a vagyon egyre jobban elhatárol a
hétköznapi kicsi örömöktől, a lelki boldogságtól. A teljesebb és színesebb környezetet csak
azok képesek észlelni, megérteni, akik nem rohannak, akik nem túl messzire fókuszálnak, akik
kellő időt fordítva a részletek szemlélésére a mellettük lévő kicsi felbontású részleteket is
észlelik. A gyorsan haladók sokat látnak, de keveset észlelnek, és a rohanva látott szép
dolgokat sem képesek - kevés időt adva a dolgoknak - mélyen magukba szívni. Az apró
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örömöket észlelő és a lelket felemelő boldogság megismeréséhez lassabb haladás és több idő
kell. Az - az egyén, részecsketársulás, individuál személyiség, akit időzavarba kényszerítenek,
nem tud a környezet szemlélésére, megértésére kellő időt fordítani, ezért képtelenné válik a
részletekben rejlő lélek felismerésére, e részlete pontos kidolgozására, nem lesz képes a
másolandó produktumot hibátlanul és kellő hatásfokkal újra létrehozni. A jó hatásfokú, a
lélekkel rendelkező munka, jó produktum akkor várható el, ha mindenki a saját egyéni
feldolgozó képességének megfelelő terhelést kap, ha a közös célt megérti, ha azt a
sajátjaként elfogadja, és nem kényszerítődik a képességét tartósan meghaladó teljesítésre.
A mindenség fejlődése lassan halad a mind nagyobb közösségi együttműködés felé. Az élő
részecskeanyag együttműködése a fajok egyedeiben már sok évig sikeres, azonban ezen
egyedek nagyobb energiaszintű együttműködése még sok kívánni és tennivalót ad a
szervezettségnek. A Földön élő sokféle lény együttműködése, egyenlőre csak távoli idea, de
némely faj már magas szintű együttműködésre képes a fajtársaival. A delfinek a víz, a hollók a
levegő olyan fejlett közösségbe, társadalomba épült lényei, amelyek az embernél sokkal
sikeresebben együttműködő szerveződésekbe épültek. E lények mellett sok ezer hasonlóan
magas szinten szervezett társadalomban élő rovar, (méh, hangya, termesz) elérte már azt az
együttműködési fejlettséget, amelyben a hasonló energiaszintűek oktalan pusztítása és a
természet rombolása nélkül, az analóg, a közel azonos energiaszintű részecskéket is képes
magasabb energiaszintű társadalmakba szervezni.
Gondoljuk át, hogy mitől bukik meg az emberi együttműködés, és miben tudnak többet e fajok
egyedeiből szimbiózisba szerveződött részecske kolóniákból kialakult nagyobb fraktálszintre
épült társadalmak. Nos valószínűen az azonosságuk nagyobb, és ez segíti az együttműködést.

53. szakasz:

A tiszabokor és a tiszafa (Taxus) különbsége:

A természet valamennyi szerveződést, egyedi fejlettséget jelentő, viszonylag lassan változó
fajt, sokféle egymástól is eltérő fejlettségi változatban, állapotban is megismétli. Az ilyen
egyedek fejlettsége – mint az embereké - csak látszólag azonos, a valóságban sokszor nagyon
is eltérő, csak analóg és hasonló, de valójában az eredőjében más, egyedi. A fejlettség eltérő
állapotai egy fajon belül is kialakíthat olyan szélsőséges különbségeket, hogy míg az egyik
részecskerendszer a sikeres együttműködés, a mennyei egyenlőség szerveződési állapotában
van, addig a másik analóg társa a nagyobb különbség, az eltérés szelekciójában előre
haladottabb. Az azonos rendszer azonos faján és egyedében folyó részecske szerveződés, is
lehet olyan eltérő energia ellátásban, eltérő fejlettségben. A rendszer kifelé közvetített hatása, mint sok családnál, vállalkozásnál - a teljesség és a szimmetria látszatát kelti, de a belső
különbség, a belső romlottság csak belülről látszik. A határok zártsága, a kifelé mutatott eredő
sok élőrendszernél, gazdasági rendszernél mutat a valóságnál sokkal jobb képet, míg a belső
szimmetria hiánya miatt a látszólag stabil, de kifelé nem eléggé kommunikáló egészséges
rendszer az egyik pillanatról a másikra összeomolhat. Az emberben, és a társadalmi
szerveződés alapjában, a családokban ez gyakrabban és nagyon hirtelen bekövetkezhet, míg a
gazdasági szerveződésekben, a vállalkozásokban ritkábban következik be. A befektetőket, a
gazdasági szerveződéshez az energiát kölcsönzőket, a krahh, a csőd és a szerveződés bukása
az információ hiány miatt többnyire váratlanul éri, de a jövőt bizonytalanná tevő részleteket
jobban ismerő dolgozók, az alkalmazott részecskék, már évekkel korábban megérzik az
elmúlás lehetőségének a szelét, és többnyire tehetetlenül élik meg e szél viharrá erősödését.

134

A Tisza-bokor, gömbszerű állapotú, egyenlően fejlődő
rendszer, amelyben a hajtások kiemelkedése, a fejlettség
eltérése nem látványos. Az ilyen részecske szerveződésben
az energia elosztása egyenletes, a bokor, nyírás nélkül is
szimmetrikus, egészséges és stabil, a rendszerben sikeres
demokrácia valósul meg.
Más a helyzet a tiszafával, és az ehhez hasonló struktúrájú szerveződésekkel. E rendszerekben
valami, a fejlődés kezdetén, az élet forrása közelében megbontotta és elrontotta a szimmetriát.
Ez lehetett egy külső hatás, az ágakat megritkító, letörő vihar, de ha a környezeti élettér
kiegyenlített, a kitört ágak pótlódása hamar helyreállítja az egyensúlyt.
Nagyobb, és a szerveződés egész életét végigkísérő díszharmónia következik
be akkor, ha az egyensúly megbomlása belső ok miatt következik be. Ha a
rendszeren belül, az élet forrásához közel, a fiatal korban a kezdeti
feltételeknél egyenlőtlenség alakul ki, a lélek fiatalkori torzulása torzult fát
fog eredményezni. Ha egyes ágak már a kezdetben több figyelmet, több
energiát, jobb ellátást kapnak, hamar megerősödnek, és elfogják az éltető
fényenergiát a fejlődésben lemaradt társaitól. A torz irányba indult
szerveződésben a különbség az élet végéig nőni fog akkor, ha nem történik
külső (vagy belső) beavatkozás, ha az intenzíven a többi ág rovására
gazdagodó hajtás túlzott energiaigényét nem tereli el valami az energiában
szegényebb, és ezért lassabban fejlődő hajtás felé.

Ha a belső részecskeközösség fellázad, és elzárja az energianyomást a
többiektől elvezető csatornákat, vagy új rügyekkel közvetlen pályákat
nyit, ezzel kiegyenlítettebbé teszi az energia elosztását. Ilyenkor a
lemaradt hajtások behozzák az elmaradást, a rendszer szimmetriája az
elosztás egyenlősége növekszik. A képen egy máshová ültetett,
kezdetben torz tiszafa 5 évvel későbbi, külsőleg szabályozatlan
(metszetlen) állapotát mutatjuk be.
Ha a belső rendszerben a demokrácia nem tud megújulni, ha a rendszer nem képes a belső
hibát kijavítani, bekövetkezik az Isten gondviselése, az egyenlőséget teremtő vihar, a külső
hatás, a kertész helyreállító, megváltoztató redukciója. Ha a túl gyorsan nőtt, a rendszeren
belüli társaikhoz képest túl egyedivé fejlődött ágak valamelyik irányba túlfejlesztenek, pl. az
intenzív nagyra növés felé, akkor a rostok és a szálak nyúltabbak, gyengébbek lesznek. Az
erdészek régi tapasztalata, hogy ha olyan területre ültetünk, nem honos fákat, amelyek az adott
területen túl gyorsan fejlődnek, a nagyobb viharok éppen e fákat és ágaikat fogják
megritkítani, gyökerestől kiforgatni, eltördelni. Ilyen anomália okozta a cseh és szlovák
erdőpusztítást 2003-ban. Ha a külső beavatkozás, vagy a kertész kurtító munkája
megcsonkítja a hegemóniába került szerveződés vadhajtásait, a vezérágakba szerveződött
energiacsatorna eltömődik, elterelődik. A következmény, hogy a fejlődésben elmaradt ágakba
több energia jut, a lemaradtak ezen túl jobban fejlődnek, a szerveződés demokratikusabb
életvitelre kényszerül, a szimmetriája kiteljesedik, az elosztás egyenlőbbé válik. Ha a
megritkítás, nem teljes, és csak a hegemóniába került vadhajtások egy részére terjed ki, a
megmaradtak tovább fejlesztik az egyediségük, és most-már nemcsak a fejlődésben elmaradt
ágak energiáját használják el, hanem a megcsonkított vadhajtások vagyonát, energia
utánpótlását is a saját csatornáikba terelik. Az ilyen fák és szerveződések a diktatúra irányába,
az egyre nagyobb különbség, az aszimmetria irányába fejlődnek.
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A torz irányba fejlődés addig növeli a feszültséget, amíg az elnyomottak fel nem lázadnak,
vagy együttműködést megtagadó sztájkolókká, lázadókká, terroristákká nem válnak.
Ha a hegemóniába került szerveződési ágak nem alakítják ki, nem szervezik
meg a saját ellátásukat, a rendszer egyensúlya, az energia elosztási
problémák kialakulásakor, a sztrájkok, az ellenállások kiteljesedésekor
megbomlik, és könnyen kaotikus atraktor alakul ki. Ha a szerveződésben
nem csökken a különbség, nem javul az elosztás, az egyenlő teherviselés és
javadalmazás, az együttműködés megszakad, és a rosszul ellátott ágak
többsége elhal. Ilyenkor a megmaradó, csonka, elsatnyuló, egyensúlytalan
fa, könnyen megbetegedő szerveződési maradványa hirdeti a
szervezetlenség kialakulását, az élőrendszer megbetegedését, az elosztás
aránytalanságát. Lásd egy beteg tuja elsatnyulását, eltorzulását, feles fává
redukálódását.

A köztes fejlődési állapotban szerveződő fák és bokrok többsége szimmetrikus és
kiegyenlített. A csúcsok kifejlődése, az életpiramis kialakulása természetes, a fenyőfélék szép
példáját adják e szerveződési lehetőségeknek.
Az élet forrásától, a fa tövétől kétfelé, (az ágak és a gyökérzet)
felé fejlődő életpiramis közepén, a fő mágneses tengelyt képező
füzércsatornákon természetes a nagyobb növekedés, a
környezeti külső testvér ágak, és a rokon hajtások kivédik a
függőleges tengelyirányú áramlást zavaró keresztirányú
hatásokat. Ha a középső védett mágnesen tengelyben kisebb a
környezet fékezése, az áramlási lendületet rontó hatása, a
központi füzérpályákon haladó, neutrálisabb töltések nagyobb
áramlási sebességre gyorsulhatnak, és a vezérágak a tengely
közelben magasabbra nőhetnek.

A kiegyenlítetten fejlődő részecske közösség éppen a helyes
arányokat mutató életpiramis szimmetriájáról ismerhető meg,
amelyben az egyenlőség és a fejlődés egyidejűleg és arányosan
van jelen, amelyben a lendületként ismert dinamika, áramlási
tengellyel, kettős hajtáscsúccsal rendelkező páros időspirálba
(gyökérzóna és hajtás-zóna) építi a szerveződés részecskéit. A
nagy bolygók és az idősebb csillagmezők aurája éppen ilyen,
az ekliptikára, a felmenői határfelületre, a szimmetriasíkra
tekeredő időspirál dinamikus csúcs-párral rendelkezik, és ezért
nem az aránytalanságot okozó hegemónia, a teret és időt
felrobbantó káosz felé fejlődik.
Az ilyen rendszerekben a szervezettség produktuma egymáshoz épül, amelytől sikeresen nő a
szerveződés kiterjedése, az élet időspirálba rendezetten, egyenletesen fejlődő, időben és
életfolyamatban változó anyagtömege.
A rendelkezésre álló élettér mérete és zsúfoltsága meghatározza a kialakuló szimmetriát. Ha
kellően szabad és tágas, ha elég szimmetrikus a környezet, akkor sikeres gömbszimmetria és
magas biodiverzitás fejlődhet ki. Ha az élettér zsúfolt, sűrű és feszült, akkor a kiterjedés a
környezet által fékezett, ilyenkor a szimmetria néhány szegmense gyengül. A sűrű erdőt
eredményező fák, és a hasonlóan zsúfolt struktúrák nyurgák, magas növésűek, de
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oldalirányban egymást korlátozzák. A gömbszimmetriában még 1/1 arányok ilyenkor
eltolódnak, és a megváltozott arányok miatt a változás és a vihar elleni ellenállás csökken. A
nagy azonosságú fákból épülő erdő együtt erős, de ha a közös védelmet megbontja valami, a
támasz nélkül maradt fák könnyebben kidönthetők.
A szabadon álló fák, a magányos szerveződések szimmetrikusabbak, nagyobb a
biodiverzitásuk, de a függetlenség ára, hogy az erdőt megtépázó viharokkal, környezeti
hatásokkal szemben – társak hiányában - magukban kell helytállniuk. Bár e fák sokkal
szimmetrikusabb, stabilabb életszerveződések, de ha túl nagy a környezeti változás, ha vihar,
villám jön, e fák és az ilyen szerveződések nagyobb veszélynek vannak kitéve.
Az elvonult ember, mint a magányos tölgy, erős, stabil egyéni szimmetriába épülhet,
amelyben kellő rálátása marad a környezeti változásra. A szabad tér időt és lehetőséget ad a
veszélyeztető hatások megismerésére, ellenük való felkészülésre, de a nagyobb energiaszintű
környezeti szerveződések harcában a magányos szerveződések hamarabb felőrlődnek.

54. szakasz:
A nanovírusok rétegvándorlása:
Az Intergalaktikus nanovírusok tömeggel és térfogattal rendelkező energiamezők, amelyben
milliárdnyi időfolyamatban változó lények sodródnak, amelyeknek a bolygók körüli térrész
határfelületeinek a közegsűrűsége már elég nagy ellenállású ahhoz, hogy elveszíthessék a
mozgási energiájukat. A nagy tisztaságú proton és elektronvariációk között, számos olyan
eltérő, vegyes szerkezetű szerveződés található, amelyek nagy sebességű szabad terjedése, a
környezet azonos téridős állapotú közegének a nagy sűrűsége miatt nem lehetséges. Az ilyen
időben és térben programszerűen változó térszereplők, a lélekhez hasonlóan hordozóanyaghoz
kötődve tudnak terjedni, rétegről, rétegre vándorolni. Az áramlás lefékeződése, a lendület
semlegesítődése miatt a helyhez kötött életmódra kényszerülő (valamely határrétegben
megházasodó, letelepedő) nanovírusok terjedési lehetősége leszűkül arra a szférára, amelyben
sikeresen elszaporodnak, amelyek a legmegfelelőbb életkörülményeket nyújtják a számukra. A
legjobb életfeltéteket kínáló életszférák, határrétegek, mezők azonban periodikusan
elmozdulnak egymáshoz és a más távolabbi nagy mezők határrétegei által a térben létrehozott,
de időben állandóan változó, az életet gerjesztő, fenntartó energiarácsához képest. A tavaszi
napfordulókkor bekövetkező, a rétegekhez viszonyított vándorlásánál a következő fejezetben
bemutatottak szerint, a környező rendszerek határfelületeihez képest elmozduló mezők
periodikusan nagyobb és kisebb nyomású övezetekbe kerülnek, amelyeknek megfelelően
pulzálnak. A kisebb nyomású térrészekben, a mezőkben korábban feltöltődött,
kompresszálódott, vagy/és a túl sok belső impulzus miatt feszültté vált elhaló
szerveződésekből keletkező nagyobb nyomásúvá vált gázrétegek lassú nyomáscsökkenése
(kilélegzése) kezdődik, amely a következő nagyobb változás sűrűségű, és ezért nagyobb
gáznyomású rétegbe érkezésig tart. Ez azzal jár, hogy a pórusos szerkezetű mezők a kisebb
változássűrűségű rétegbe olyan mikroszervezeteket szállítanak, (ürítenek), amelyek ott nem
természetesek és nem honosak, amelyek ezért élénkítik a változást az új élőhelyen. A változás
élénkítés a hatóanyag megtelepedése és aktiválódása miatt az új (megtámadott) rétegben
állapotváltozásokat, viharokat és járványokat indít el, amelyek módosítják az adott rétegben
élő szerveződések szerkezeti összetételét, azaz változtatást gerjesztenek a korábbi állapotokon.
A légtérben a termoszférán átjutó idegen mikro-szerveződéseknek a lendülete, vagy a sűrűsége, vagy a
fejlettsége nagyobb, mint a légteret és a bolygónk külső középső szféráit védő részecskéké. Nemcsak az
emberi és az állati szerveződésben alakult ki a támadók megsemmisítésére hatékony körbevevő és
bekebelező eszközrendszer, mint a fehér vérsejteké, hanem a Bolygószint is ilyennel rendelkezik. Ha a
behatoló támadókat a külső határfelületek részecskéi nem tudják megállítani, a frontokon átjutó, a
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környezetnél nagyobb változássűrűségű, idegenek köré oxigénben dús vízcseppek rakódnak ki és
vízbuborékba zárják az idegeneket. Ha a behatolási sebesség magas, akkor e vízcseppek lehűlnek, és a
jégbörtönbe zárt, lefagyasztott támadók leszállítódnak a sokkal nagyobb biodiverzitású, nagyobb
felbontó képességű talajszféráig. E rétege változássűrűsége és magas hatékonyságú élőszférája már
eléggé fejlett és gyorsan változik ahhoz, hogy a légköri környezetben fejletnek számító, de a talajszinten
már felbontható részecskéket semlegesítsék, és a felbontás után honosítsák.

A nagyobb változássűrűségű rétegbe, (valamelyik csillaghoz, vagy annak a
tömegközéppontjához közelebbi határrétegbe) átkerülő, kisebb nyomású (lemerült) mezők
mikropórusaiba és a gáz állapotú légkamráiba, a nagyobb nyomású környezetből befelé induló
áramlással, nagyobb változássűrűségű anyaggal feltöltődés, belégzés kezdődik. A belégzés
során a kisebb változássűrűségű légkamrákba és pórusokba az új határrétegben már honos,
(megtelepedett) nanovirusok, mikro-szerveződések hatolnak be, amely annál intenzívebb,
minél nagyobb a réteg egymáshoz viszonyított nyomáskülönbsége. A rétegvírusok, a fotonok,
elektronok ilyenkor mélyen behatolnak a nagyobb változássűrűségű rétegükbe kerülő
mezőkbe, amelyekben nagyobb változást gerjesztenek. A nagyobb (változás) - sűrűségű
határrétegbe merüléskor, a belégző mezőkből kiszorulnak az adott sűrűségű réteg
változásnyomását nem jól viselő, kevésbé kötött, kisebb változássűrűségű fejletlenebb
változólények, amelyek a számukra alkalmasabb kisebb változássűrűségű határrétegek felé
áramlanak. A változómezőkön áthaladó sűrűségi határok (vagy/és az ezekhez képest történő
elmozdulás) tehát váltakozó irányú periodikus energiaáramlást gerjesztenek, amely fenntartja
a nagyobb változássűrűségű határfelületen élő szerveződések, és a növény típusú gyökeres
élőszerveződések anyagcseréjét.
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Kezdjünk a gondolkodásban egy új kisperiódust, de ne lepődjünk meg, ha sok ismétlődésnek
tűnő analóg információval találkozunk. Moetrius logikai lánca olyan, mint a tér szerveződése,
ha körbeér, egy kicsit más összefüggések szerint új periódusban folytatódik.

55. szakasz:

A tér és a térrészek, a határrétegek pulzálása:

A helyhez kötött növényeken kívül más élő szerveződéseknél, pl. a bolygóknál, a csillagoknál,
de a mikroszervezeteknél is az előbbi fejezetben leírthoz hasonló mechanizmus biztosítja a
periodikus anyagcserét. A jellemzően gömbszerkezetű mezők egymáshoz és a térben lévő más
határfelületekhez, a térbeli energiarácshoz viszonyítva állandóan változtatják a helyüket. Az
állandó helyváltoztatás miatt, a metszett rétegekben lévő anyagszerveződések, energiát elvonó,
kilélegző hideg, vagy nagyobb változást okozó melegfrontként váltakozva benyomulnak
egymás határrétegeibe, életszféráiba. Ha a nagy mezők majdnem sík határfelületeit kiterített,
gumilepedőszerű rugalmas térsíknak tekintjük, a hozzájuk képest kisebb mezők a gömbszerű
határrétegeikkel a nagyobbak határfelületeibe nyomódnak, vagy/és azon áthatolva a
határfelület síkjára majdnem merőleges irányba is pulzálnak. Az egymásba érő de pórusos
határfelületek azonban nem teljesen zárt felületek, hanem csak csökkent keresztmetszeti
tényezővel rendelkező áramlást gátló szűrő felületnek tekinthetők. Az egymásba nyomódáskor
anyagcsere kezdődik. Első sorban a nagyobb belső nyomású (nagyobb változás sűrűségű)
fiatalabb, fejlettebb, vagy kaotikusabb, feszültebb mezőkből beáramlás indul el a nagyobb,
öregebb, vagy kisebb változássűrűségű mezőkbe, határrétegekbe. A tér csak kicsit görbül meg
az egymásba nyomódó, de eltérő közeg és változássűrűségű mezők lendületi tehetetlenségétől,
valójában a közeg azonosságától vagy eltérésétől függő egymásba nyomulás és keveredés
történik. Ha egy fiatalabb mezőt a lendülete a nagyobb mező kisebb változássűrűségű
határrétegébe juttat, a féligáteresztő határfelületek jelentősen egymásba nyomódnak. Ilyenkor
az idősebb mezőbe melegfront nyomul be, azaz változás élénkülés kezdődik. Ha a
környezetben lévő fiatalabb mezők az eltávolodás irányába mozdulnak el, akkor a
változásnyomás a nagyobb (idősebb) mezőben csökken, és hidegfront, hőelvonás intenzitás
csökkenés várható. Milyen ismerős ez azoknak a nagyszülőknek, akikhez rendszeresen jönnek
a gyerekeik, és az unokáik. Hasonló dolog következik be akkor, ha az adott mező, egy nála
nagyobb méretű, de kisebb változássűrűségű határfelületbe nyomul be. Ilyenkor ő lesz a
gerjesztő, az idegen határrétegben melegfrontot okozó, míg a belőle kiáramló változás miatt
benne (a külső határrétegeiben) hidegfront, változásmérséklődés, feszültség és energiaszint
csökkenés következik be. Ha a határrétegekben kisebb változómezők tartózkodnak, azok a
környezeti réteg által is meghatározottan változnak. Ha a környezetben csökken a változás,
azaz hidegfront alakul ki, a rétegben lévő mezők kilégzési folyamatba, tágulásba és változás
csökkenésbe kezdenek. Ha melegfront, azaz változásnövekedés alakul ki, a mezők
feltöltődnek, amely először összenyomódással, majd belégzéssel és a vérnyomás
emelkedésével kezdődik. A kisebb mezőkben a légkamrák összenyomódnak, miközben az
intenzívebben változó környezetben lévő aktívabb és nagyobb változássűrűségű, fejlett
részecskéket tartalmazó kis mezők benyomulnak. A nagyobb változássűrűségű élő anyaggal
(mezőkkel) feltöltődő kamrákat, mint a tüdőt a belégzés, a változásnövekedés felfújja, és az
energiában feltöltődés ciklus folytatódik.(megnövekednek a folyadéknyomások, nő az
abszorpció, az ozmózis folyamatok beindulnak). Igen valószínű, hogy a beáramlás növekedése
növeli a változássűrűséget a mezőkben, amely miatt fokozódik a belső tűz, növekszik a belső
nyomás és a differenciálódás, az energia átalakítás. A feltelő mezőkben azonban soha nem
alakul ki teljes telítettség, mert a gerjesztés növekedésekor, a belső tűz, a feldolgozás
(emésztés) is növekszik, amely az elhalók, elgázosodva elmenekülni képes részecskéivel
csökkenti a térrészben (rétegben) kialakult túlnyomást. A tüdő, a légkamrák csak a belégzési
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ritmusban tárolják a nyomástöbbletet, és a kilégzésig eltelő idő alatt elvégzik az anyagcserét,
pl. az oxigén-széndioxid cserét, az oxigénfrissítést. Az oxigént és az élő rendszereket
működtető üzemanyagot csak a fraktálrendszer bontókamráiban, a sejtek és a még kisebb
energiaszintű részecskék emésztő rendszereiben, pl. a sejtek mitokondumaiban ütköztetik
egymással. Az oxigénben dús gáznemű anyag az egész sejtrendszerben ütközik a gyomor által
felvett, nagyobb sűrűségű, szerves, fehérjedús tápanyagokkal. Az elégetés, az ütköztetés, a
differenciálódásként ismert vegyi reakció, a sejt és a még kisebb energiaszintű részecskék
egységeiben történik. A fraktálrendszer teljes mélységében elosztásra, ütköztetésre és
összekeverésre kerül az egymásban nem oldódó, de vegyileg a részecskék leszármazottaiban
több fraktálszinten keveredő, az oxigén fejlettségű és szénalapú variációkból más lények által
átalakított fehérje anyag. Más típusú életeknél, más anyagok kerülnek egymással reakcióba,
amely a szén és fehérje alapú életen kívül sokféle vegyi reakció folyamatos differenciálódását
teszi lehetővé. Lásd a periodikus elemeknél, a nemesgáz szimmetriatengely két oldalán
egymástól elkülönített fejlettségű élő anyagokat, az alkálifémeket és a halogéneket. Valamennyi
életszinten, életszerveződési periodikában van olyan szerveződési páros, amelyek egymás
ellentétei, amelyek ezért hevesen egyesülnek és közben differenciálnak. A differenciálódás
következménye a felbomló, kisebb energiaszintű, az evolúcióban a múltba visszakerülő kisebb
változássűrűségű hidrogén, vagy/és a proton és elektron méretre visszabontott gázszerű anyag.
A nagyobb energiaszintű pl. a molekulák felbontásából szétváló, kisebb tömegű részecskék a
bőr pórusain is el tudnak távozni. A szervezet felületén, és a fraktálrendszer fehér pólusain át
kibocsátott anyagcsere, a nagy energiaszintű változás kisebb egyediségű maradéka. Az
impulzusban egyesülő, magasabb fejlettségűre rekombinálódott új életek tovább fejlődnek,
növelik az egyediséget és a változatosságot. Az ilyen anyag gyorsabban fejlődik. Nem
véletlen, hogy a szerves trágyából eredményes táptalajok, magas biodiverzitású komposztok
készíthetők, amelyben a besűrűsödött változás egészségesen felnövekvő fraktállánca hamar
megindítja a növényi sejtek magasabb fejlettségű energia átalakítását. Az eltávozó, kisebb
energiaszintre bomlott gázok, gőzök azonossága magas, ezért átláthatók, azokat nem észleljük,
de a több idegen típusú vegyes anyagot képező, egymást gerjesztő és nagyobb
részecskesűrűségű, szilárdabb végtermékünk a magas változás sűrűsége miatt számunkra nem
látható át, annak a felületét észleljük, de bele nem látunk. A nálunk kisebb fraktálszinten, de
nagyobb változás sűrűségben a jövő gyorsabban fejlődik, az anyag itt marad, és folyamatosan
visszahat, élénkíti a határrétegünk, a bioszféránk változását.
A változórendszer úgy fejlődött ki, hogy a változás növekedése, a periódus elmúlása után
mindig ellenkező, a változás élénkülést csökkentő, az elvezetődést segítő irányba is hat. Ez
azonban csak a közvetlen belső rétegekre, az emésztő rendszerre igaz. A folyamatos impulzus
sorozatban elporladó, szétspriccelő, kisebb tömegűvé váló részecskék kirajzanak a
környezetbe, és miközben a mezőben csökken a feszültség, a környezetre visszahatva azt
gerjeszti. A mezők körül kialakuló védő jellegű határokat, a határfelületeket éppen az ilyen
periodikusan nagy frekvencián kiáramló, a befelé áramlókkal ekvipotenciális frontvonalat,
impulzusban dús ütközőréteget létrehozó részecskék keltik. A frontvonalakon ütközők között
pillanatnyi hatásegyenlőség, lendületegyenlőség alakul ki, amelyben az egymást a
lendületdimenzióban semlegesítő részecskék radiális lendülete is kompenzálódik, és egy
neutronsíkot létrehozó, kerületi irányú lamináris áramláshoz, és perdülettel rendelkező
nagyobb energiasűrűségű töltésdifferenciálódáshoz (családi élethez) vezet. A radiális
lendületet elvesztő, ellenkező forgású, eltérő töltés/lendület arányokkal rendelkező, azaz eltérő
nemű részecskék korábbi irányba rendezetlen energiája (mozgása) átalakul, és a pár maradó
töltés és lendületeredőjének megfelelő keresztirányú lamináris életáramlássá, a pólusok, a
nyelők felé haladó rétegáramlássá és töltésáramlássá szerveződik. Lényegében ugyan az a
differenciálódási folyamat megy végbe a mezők, bolygók körüli határfelületeken, mint a
gyomorban az emésztéskor, mint a háborúban a frontvonalak ütközésekor. Erőpróba,
rekombináció, elterelődés, családalapítás és diffrenciálódást eredményező szaporodás.
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Ha két eltérő sűrűségű térrészt egymástól elválasztó, a közeghatáron lévő határfelületre egy
köztes sűrűségű (jól összekevert) anyagból álló porózus, szivacsos szerkezetű labdát
helyezünk, akkor e labda a semleges határfelületen (közeghatáron) fog maradni, legfeljebb
oldalirányban, kerületi irányban fog sodródni. A mezőközpontokhoz közelebb lévő alsó
rétegekben a nagyobb (változás)-sűrüségű anyag a környezetnél kisebb sűrűségű, a tőle más,
idegen anyagú (kevésbé változásképes, nem elég fejlett) labdát idegenként kiveti magából, a
kisebb sűrűségű térrész felé kényszeríti. Ha a nagyobb változássűrűségű anyagba mélyen
lenyomott labdát magára hagyjuk, akkor az lendülettel kivetődik a sűrű anyagból, átkerül a
kisebb sűrűségű közegbe. Az itteni anyag sűrűségűnél viszont nagyobb sűrűségű labda itt is
idegenné válik, ezért visszatoloncoltatik a nagyobb sűrűségű közeg felé. Ha van valamely
kezdő erő, amely lenyomja a labdát, akkor az nagy különbségek esetén rövid ideig, de nagyon
kicsi különbségek esetén nagyon sokáig ide oda vándorolhat, a közös határfelületre időben
lecsengően, merőlegesen pulzálhat. Nagy sűrűség különbség esetén gyors csillapodás várható.
Ha a két eltérő sűrűségű közeg különbsége csak kicsi, sokáig tartó pulzálás alakulhat ki, amíg
a labda megnyugszik. Ha a labda megnyugvása előtt, mindig a labdára adott impulzussal
növeljük a különbséget, vagy azzal, hogy a labdához képest a határfelületek egymáshoz
viszonyított helyzetét megváltoztatjuk, akkor kicsi különbség esetén nagyon sokáig a
szimmetria körül pulzáló szerkezetet kapunk. Ha a labda (a fiatal életszakaszában) a szülő
mező legnagyobb változássűrűségű központjától egyre messzebb sodródik, (lövődik) egyre
kisebb változássűrűségű, egyre kisebb különbséggel rendelkező határrétegekbe érhet. Amíg a
távolodással egyre kisebb különbséggel rendelkező határrétegek között pulzál, addig a
pulzáció időben növekszik, de ha nagyobb változássűrűségű, nagyobb különbségű rétegekhez
ér, a pulzáció csökken.
16. ábra Az élet jelképes ábrája:

Az élet csak addig maradhat fenn, amíg a pulzáció, a szomszédos
határrétegek között lehetséges. Ha a kezdeti lendület elvész,
egyre nagyobb határozatlanság alakul ki, és a céltalanná váló élet
sodródáshoz, majd az élet leállásához, a nemléthez vezet.

A kisebb változássűrűségű térrész kitöltöttsége,
sűrűsége nem szükségszerűen kisebb. Az ilyen
térrészben lévő, részecske közösségbe
szerveződött egységek mérete kisebb, de az
azonossága nagyobb, amely miatt jobb a
térkitöltési eredője, a sűrűsége nagyobb vagy
egyenlő a másik közegével, de a nagyobb
azonosság miatt kisebb térfogatban és kisebb
feszültséggel is elférnek. Ez homogénebb
közeg! A nagyobb változássűrűségű, és ezért
nagyobb nyomású közegben összetettebb,
nagyobb egyediségű anyag található, amelyben
a másság markánsabb. Ez miatt az ilyen anyag
hőmérséklete magasabb. A réteg nyomása csak
attól válik magasabbá, hogy benne a részecskék
gyorsabban változnak, az időegységre jutó
impulzus sűrűség magasabb, amely a
rétegeken, a mezőkön átmenő áramlást gátolja
és ezzel több kölcsönhatást,
áramlásakadályozást, és folyamatos
differenciálódást vált ki.

Tegyünk egy gondolat kísérletet.
Ha a labda olyan porózus, szivacsos szerkezetű, amely a kisebb sűrűségű közegbe jutva leadja
a nagyobb nyomású (változássűrűségű) térrészben megszerzett nyomását, az ott elhalt
részecskéket, és feltöltődik a pórusokba jobban beférő, kisebb méretű fiatalabb
lélekrészecskékkel, az időben kevésbé változó nagyobb azonosságú anyaggal. A labda, a
nagyobb változássűrűségű rétegben lévő körülményeket nem jól viselő, gyengén kötött, a
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belsejében tárolt elöregedett, elgázosodott, kisebb egységekre bomlott részecskéket átadja a
mennyországhoz közelebbi rétegnek. Tehát anyagcserét közvetít, folytat. A részleges
anyagcsere csökkenti a másik rétegbe átkerülő labda eredőjének a különbségét, amelytől
a pulzálást csökkentő csillapítás, a különbség is csökken, a folyamat amplitúdója és a
(periódus) hossza megnövekszik. Ez miatt a labda mélyebben be tud hatolni (akár át tud
hatolni) a kisebb változássűrűségű több rétegen is, egészen addig, amíg a tömeg és lendületi
eredő nem kompenzálódik a sűrűségi, idegenségi eredővel, a csillapítással, azaz a
közegellenállással. Az egyre kisebb változássűrűségű térrészbe jutó labda leadja a benne
nyomássá, gázzá alakult, elhalt szerveződéseket, a labdába felgyűlt feszültséget, és a lendülete
elfogyása után a még mindig idegen részecskéket is tartalmazó eredője miatt a nagyobb
változássűrűségű térrész (határrétegek) felé toloncoltatik. Mivel a külső rétegekben a kisebb
nyomású térben, a kilégzés végén a nyomás és a hőmérséklet csökken, a nagyobb változás
sűrűségű rétegek felé haladva a labda lead a külső rétegekben felvett homogénebb anyagból, a
nagyobb azonosságú részecskékből és felvesz a nagyobb változássűrűségűekből, tehát a
környezethez alkalmazkodik. A különbség ez esetben is csökken, az életidő, a folyamathossz
megnövekszik. Ha a lendület, az alkalmazkodó képessé vált labda miatt csökkenő csillapítás
következtében megnő, mindig segítő impulzus alakul ki az amplitúdó növelésére. Csak az
szükséges a folyamat fennmaradásához, hogy a labdában utazó részecskéknek elég nagy
legyen az azonossága, és valamennyien azonos irányban rendezetten elmozdulva segítsék a
labda túllendülését. Ha a fiatalkorú labdákban még nagy azonosságú, a rendezettséget magas
hatásfokkal fenntartani képes részecskék utaznak, amelyek képesek az összesített tömegüket a
lendület növelése érdekében a kellő pillanatban az egész tömeg lendületnövekedéséhez adni,
és ezzel a közösség életét segítő munkát végezni, a labda ingázása a rendezettség fennállásáig
folyamatosan fennmaradhat. Az élet azonban nem örökös lehetőség, az rotációban változik, az
elfáradók, a szaporodásban túl nagy máságúra keveredők azonossága és ezzel az azonos
rendezési lehetősége is csökken. Kövessük tovább az élet pulzációját szemléltető labda sorsát.
A határfelületen a nagyobb sűrűségű (változássűrűségű) közegbe merülő labdában is nőni fog
a változás sűrűség, és ezzel a belső feszültség. A kisebb feldolgozó képességű, fejletlenebb, a
térrészben folyó gyorsabb és feszültebb változást nem jól viselő, nem elég erősen kötődő és
ezért elhaló, lebomló részecskék nagyobb változássűrűségű térrészben elgázosodnak, növelik a
nyomást és a feszültséget a labdának is nevezhető gömbszerű porózus szerveződésben. Mivel
a nagyobb változás sűrűség növeli az elhalók, a lebomlók és az elgázosodók számát, és a labda
belső nyomását, de az a nagyobb nyomású, nagyobb változássűrűségű rétegben nem tud
kilélegezni, a nagyobb nyomású térrész változást jobban viselő részecskéi benyomulnak a
számukra kisebb nyomású, kevésbé feszült életteret biztosító labdarétegekbe és pórusokba. A
labda itt belégzést végez és a tere a környezeti változást jobban viselő részecskékkel telik fel.
A labda amplitúdója (áramlási sebessége) ettől is nő, (pontosabban kevésbé csillapodik), és
mélyen belemerül a nagyobb változássűrűségű környezetbe. A lendület és a közegellenállás
újabb kompenzációjának az elérésekor, a tömegközpont felé haladás megszűnik, de a
változásnövekedés és a feszültség, a tér hőmérséklete csúcsra emelkedik. Ez a tűrési értékig
növeli az impulzus sűrűséget, és ezzel a labdában folyó változást a rendezettség határáig a
kaotizmusig emeli. Ez növeli a szerveződésben e nagy változássűrűséget már nem bíró, elhaló,
felbomló, alszerveződések mennyiségét, és ezzel a labdatér környezethez viszonyított
azonosságát is. Ez is növeli az amplitúdót, az élet gyorsulása, egy nagyobb rendszer
tömegközpontja felé tartó lendületét. Ha a folyamat nem fordulna meg, akkor a labda a benne
lévő alszerveződésekkel együtt azonnal belezuhanna a nagyobb mezők központjába, a káosz
tengerébe, és ez az életszerű folyamat megszűnéséhez vezetne. Szerencsére nem így van, mert
a labdába kerülő részecskék némelyikének a tudata és ezzel az átlaga is fejlődik, és az oksági
rend megismerése alapján lehetővé válik, hogy a nagyobb változássűrűséget is kivédhesse,
ilyen körülmények között is megőrizhesse a rendezettségét, az életét. Ennek az ára, az élet és a
tudat fejlődése, az élet periodikus, de időben növekvő gyorsulása. Mivel a labdaszerű mező,
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egyre több, kisebb energiaszintre lebontott nagyobb azonosságú részecskét tartalmaz, amelyek
a nagyobb változássűrűségű rétegből egyre erősebben visszavágynak a korábbi nyugodt,
kevésbé gyorsan és kaotikusan változó életbe, a mező befelé haladó lendületet fenntartó
rendezettsége megszűnik, és a visszavágyó érzés, a sok kicsi részecske fejlődési tempót
csökkentő igénye diadalmaskodik. Ha a nagy azonosságú részecskék erős kölcsönhatása,
megváltoztatja a lendületi eredőt, a fejlődés felé haladást, a mező lefékeződhet, és megkezdi a
múlt felé visszarendeződést, a külső határrétegek felé vándorlását. Ez a nagyobb azonosságú,
kisebb energiaszintű részecskék vágyának a teljesedését, az idő átmeneti lassulását, és a
mezőnek az Isteni mező, a csillagtéri környezet felé lendülését eredményezi. A befelé haladás
leállását valószínűen segíti az is, hogy a belső rétegekben élő, fejlettebb és nagyobb
energiaszintű részecskék között zavart kelt az egyszerre érkező túl sok kevésbé fejlett,
nagyobb azonosságú szegény, a sok vendégmunkás, amely a kisebb egyediséggel rendelkező,
nagyobb azonosságú részecskékből átmeneti túlkínálatot teremt. A túlkínálat csökkenti az
ilyen dolog, élet értékét, a keresletet, és leértékeli, rontja az élet minőségét. A fejlettebb
részecskéket tartalmazó élettér, közeg tehát igyekszik a megnövelt változássűrűségével
kiszorítani a kevésbé fejlettebb, elmaradt részecskéket. A nagy változássűrűségű övezet lakói,
alszerveződései, a számukra túl idegenné váló átlagfejlettségű labdát, annak a kis
energiaszintre visszafejlődött részecskéivel együtt kiszorítják a belső rétegekből, a
kisebbségbe került többség által vágyott múltbeli rétegek felé. Az egyediség felé fejlődés a
labdaszerű mezőben csökken, a nagyobb azonosság felé fejlődés győzedelmesedik. A labda, és
a benne szerveződő élet megindul a kisebb nyomású, az időt és az idegeket kevésbé feszítő
élőrétegek, a múlt felé, a csillagtéri környezet felé. Nagy annak a valószínűsége, hogy a
világunk kaotizmusát ez a folyamat kelti, hogy jelentősen bemélyedtünk egy sokkal nagyobb
változássűrűségű környezeti mező nagyobb változássűrűségű rétegeibe. A megfordulást
remélhetően és valószínűen nem külső erők okozzák, hanem a tudat fejlődése, a magasabb
szintű megértés, és a megforduló rendezettség nyugodtabb élet felé segítő eredő növekedése.
A folyamat a leírtak szerint folytatódik, és miközben a rendezettségbe szervezhető részecskék
rotációs életciklusokban váltják egymást, a megmaradók, az új generációk egyre gyorsabban
élve és reagálva a rendezettségüket rontó hatásokra, a tudatban és a megmaradást lehetővé
tevő rendezettségben is fejlődnek. Közben a kisebb sűrűségű felszabadult (elhalt) részecskék a
saját szférájuk felé, a kisebb sűrűségű térrész felé áramlanak. Ez energiaáramlást eredményez
a külső határfelületek felé. Ha a labda kivetődik a nagyobb változássűrűségű közegekből,
rétegekből, a nyugalmasabb térrészekben (rétegekben) a bele került nagyobb változássűrűségű,
a szegényebbekhez nem kellően kötött, nem elég azonosságú tehetősebb részecskék
kiszorulnak, és leadódnak a közbenső rétegeknek. A nagyon ügyesen átlagos sűrűségűre, több
fraktálnyi mélységben (vegyileg) is összekevert labda feltöltődik a kisebb sűrűségű,
homogénebb, de azonos térfogatban többen elférő részecskékkel, de közben a pórusokból
kiszoruló nagyobb változássűrűségre is képes, fejlettebb részecskék áramlásba kezdenek a
saját azonosságú részecskéket tartalmazó határrétegük felé. Ez is energiaáramlást kelt, szintén
a közös határréteg felé. Tehát a határréteg közelében a pulzáció időtartama alatt, a
határfelületre merőlege energiaáramlás alakul ki, amely periodikusan, a felületek síkjára
(görbületére) merőleges lefelé és felfelé irányuló (élő) anyagcserét kelt. A párkapcsolatba
lépő, és vegyes összetételű utódok a két réteg határán maradva letelepednek, lekötődnek, és az
élet sodrába kerülnek.
Ha a semleges határfelületet, a közeghatárt egy időspirálnak, ekliptikai síknak képzeljük,
amelyben a két oldalán nagyon kicsi sűrűség különbség alakult ki, akkor egy nagyon nagy
tömegű, és ezért nagy tehetetlenségű porózus részecskemező, mint a Föld e felületre
merőlegesen nagyon hosszú ideig pulzálhat. Az ekliptikai szimmetriasíkként ismert
felületekről tudjuk, hogy e síkon a forgó mezőkből az egyenlítőjük, azaz az időspiráljukon
kiszóródó, a tudatfejlődése miatt a nagyobb tömegbe épülő élő anyag kifelé áramlik, tehát az
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élet kölcsönhatást adó eseményei lassan kifelé sodorják a saját élőrétegükben a születési
határfelületükre merőlegesen pulzáló mezőket. Néha nagyon fent vagyunk, de az élet végére a
múltba visszakerülő részecskéink porhüvely maradéka végleg a nagyobb változássűrűségű
rétegekre rakódik. Ők azok, akik tovább fejlődhetnek, és környezetet adnak a további
fejlődésnek.
Ha a fő szimmetriafelületet képező határfelületeken áthaladás pillanatát a napéjegyenlőségi
tavasz és őszpontnak tekintjük, akkor a nagyobb változássűrűségű térrészbe kerüléskor a
kisebb változás sűrűségű térrész, a légtér felé haladó általunk még nem mérhető (de az
eredőjében már észlelhető) energiaáramlás indul el, amely a talajnak tekintett nagyobb
sűrűségű anyagból kifelé, felfelé áramló részecskeenergiából a növényekben vegyes sűrűségű
lombot és ágakat épít. Ez a környezetünk melegedését, az impulzus sűrűség növekedését, a
tavasz beköszönését okozza. Ilyenkor a Földből és belőlünk is nagyon sok nagy azonosságú,
kevésbé fejlett részecske eltávozik, amely a kiáramlás közben sok hőt visz magával, ezért
ilyenkor elkél a kabát, a szvetter, mert sokkal könnyebben meghűlünk. Minél nagyobb a belső
és a külső különbség, annál nagyobb áramlásra, anyagcserére kell számítanunk. Ha a nyári
napfordulóhoz, a belső határrétegek felé haladás végéhez érünk, élettel és aktivitással telünk
fel, kitágul a Föld és a mi térfogatunk, az átlagos sűrűségünk kisebbé válik. A különbség
csökkenése, majd megszűnése a befelé áramlásnak is véget vet, eljön a nyári napforduló. A
változásnövekedés addig tart, amíg a természet ereje ki nem merül, azaz addig, amíg a kisebb
energiaszintű részecskék rendezettsége, vágya a fejlődés igénye felé hajtja a bolygónkat. Ha az
elhaltak és ezzel elgázosodtak száma, a Föld belső nyomása túl naggyá válik, a bolygónk eléri
a ciklus maximális fejlettségi lehetőségét, és a visszatérítő erő győzedelmeskedik. Miközben a
Föld megkerüli a Napot a tömeg befelé haladó mozgása kifelé haladó pályára térül és belülről
kifelé haladva, elérkezünk az őszi napéjegyenlőséghez, a legnagyobb szimmetriában lévő
határfelülethez. A tömeg és a tudat tehetetlensége miatt a Bolygónk a legszimmetrikusabb
felületen természetesen nem tud megállni, a környezettől is függő, de elsősorban rá jellemző
mértékig a kisebb változássűrűségű külső határrétegek, a múlt felé túllendül. A nagyobb
azonosságú részecskékkel nagyobb sűrűségben kitöltött rétegekbe érkezésünket az Augusztus
közepén megjelenő esti lehűlés, és a harmatképződés bizonyítja. Ilyenkor már a csillagos
Augusztusi estékre leáll a részecskék kifelé áramlása, és az éjszakai lehűlésben már befelé
haladó, a nagyobb azonosságú részecskékkel feltöltődő légtér, harmatot szór a hideg e
részecskéket elnyelni képes lehűlő tárgyakra, és a füves legelőkre.
A kisebb változás-sűrűségű anyagba, közegbe kerüléskor a fejlettebb részecskék idegenné
válnak és a számukra idegen ritmussal változó környezetből kiszorulnak, az ilyen
környezetben unatkoznak és felbomlanak. A közben született, vegyileg, több
fraktálmélységben is összekeveredett vegyes sűrűségű részecskék, a határfelületen át a saját
nagyobb változássűrűségű közegük felé igyekeznek, amellyel köztes sűrűségű gyökeret
építenek a nagyobb változás-sűrűségű határrétegben talált hézagokba, a talaj mikrorepedéseibe. Ez az oka annak, hogy Augusztus közepén kell dugványozni, a megeredés
valószínűsége ekkor sokkal nagyobb. Ilyenkor nem a lomb, hanem a talaj felé vegyes sűrűségű
élő anyagba épülő részecsketömeg fejlődik, ez nő. A fák évgyűrűinek az őszi pásztája is ekkor
fejlődik. Tehát a tavaszi energiaáradás megindulásakor a környezet, a légtér felé növekedés, az
augusztus közepi – szeptember elejei befelé ható energiaáradáskor a talaj és befelé ható irányú
növekedés történik. Mindkét energiaáramlás megváltoztatja a belső részecskéink egymáshoz
viszonyított arányát, és ezzel növeli az izületes panaszosok és a reumások számát.
A napéji váltakozás idején hasonló folyamat alakul ki, amelyet a növények és a természet ki és
belégzésként ismerünk. A Nap felé forduló, annak a tömegközpontjához közelebb kerüléskor a
változásnövekedéssel élénkített talaj a megvilágításkor felmelegszik, mert a merőlegesebben a
Földbe mélyebben bejutó fotonokra jellemző frekvenciát (lendületenergiát) a nagyobb
változássűrűségűvé váló talaj jobban elnyeli. A talaj felmelegszik, a változása élénkül, és a
felbomló, kisebb energiaszintre bomlott, a határrétegből kiszoruló részecskék felfelé, kifelé
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áramlanak. A víz és minden más, e változási sűrűséget nem jól viselő anyag ilyenkor
felbomlik és a homogénebb, nagyobb azonosságú oxigén hidrogén részecskéket tartalmazó
felsőbb légtéri rétegbe áramlik. A talajból kifelé irányuló áramlás vegyes sűrűségű
(leszármazói) anyagot szállít a talajszint fölé, fölépíti a növények rügyeit, a lombot és az ágait.
A rétegesen felépülő, periodikus folyamatban változó mezőkben valószínűen hét olyan
nagyobb ciklus követi egymást, amely az anyagfejlődés, a lélekfejlődés egyre nagyobb
energiaszintű spirálciklusát meghatározza. Minden ciklust egy elfolyósodó állapot, majd egy
gömbszimmetrikus semleges nemesgáz állapot zár le, amely egyben a nagyobb energiaszintű
ciklusok kezdete. A nagyobb energiaszintű, nagyobb bonyolultságú ciklusok egy szinttel
mélyebben, nagyobb változássűrűségben csak analóg fejleményei a korábbi periódusoknak.
Ami közös a folyamatban, az a bonyolultság és ezzel a növekvő feszültség, az idő gyorsulása
felé haladó iránya, a körfolyamatban változó életidő gyorsulás felé haladó iránya.
A lokális centrumok körül rétegesen felépülő Mindenségben mindig határfelület választja el a
két különböző sűrűségű közegeket, eltérő fejlettségű élő anyagot tartalmazó rétegeket. A
rétegekben érvényesülő értékmérő a hiány és a többlet. A felsőbb, külső rétegekben a nagyobb
változás sűrűségre képes, fejlettebb anyagban, a férfias testben van hiány, az alsóbb, a
mezőközpontokhoz közelebbi nagyobb változás sűrűségű rétegekben a kisebb energiaszintű
elektron jellegű nőies, légies anyagból, a lélekből van hiány. A határrétegek közötti
határfelületek mentén keveredő, vegyes sűrűségű rétegekben a test és a lélek időben változó
sokféle egyensúlya alakulhat ki, a lélek és a test időben is változó harmóniája.
Jól szemléltetheti a dolgot a tenger. A halbirodalomban bőven van anyag, nagyobb sűrűségű víz,
de hiány van a kisebb sűrűségű anyagokból, az oxigénből. A fogyasztás lehetőségét az oxigén
korlátozott volta határozza meg. A gondviselés, a változással kavart viharral javíthatja az
oxigénellátást, ezzel növelheti a réteg összeépülési és bomlási arányát.
A rétegekben az egyik fő alkotó anyagot mindig készen kapja az élet, abból bőség van, de a
másik anyagból rendszerint hiány alakul ki, azért meg kell dolgozni. A bioszféra vízfelszín
feletti rétegében, bőségben áll rendelkezésre a kisebb sűrűségű lélekenergia, az oxigén és
kísérő gázai, de hiány van a nagyobb sűrűségű, az égéshez szükséges üzemanyagokból, a
szénalapú fehérjéből. Ennek a megszerzéséért változást, munkát kell végezni. Az élő anyag a
test és a lélek olyan megfelelően, nagy fraktálmélységben vegyileg, a leszármazottakban
összekevert alkotóiból áll, amelynek harmonikusan változik a tér és időbeli rendezettsége. Ha
a rétegben sok a nagyobb változás sűrűségű anyag, a rétegben durvább lesz az élet, és a
fejlettebb részecskék kerülnek dominanciába, de a gazdagok között a kisebb energiaszintű,
finomabb lélek keresett és vágyott értékké válik. A légrétegekben magasabban elhelyezkedő,
lélekenergiában dúsabb rétegekben, hiány az éghető energia, a lélekből van sok, a testből, a
nagyobb változássűrűséget elviselő áramlási mintából kevés.
A határrétegekben kialakult kevert tulajdonságú változómezők, két (vagy több) eltérő sűrűségű
közeg között pulzáló vegyes összetettebb anyagú élő lényekben az eltérő sűrűségű, anyagok
nemcsak fizikailag, hanem nagyobb fraktálmélységben, a leszármazottakban vegyileg is
összekeverednek. A változómezőkhöz közelebbi és távolabbi élőrétegekben, határrétegekben,
hasonló vegyes összetételű változómezők alakulhatnak ki, amelyekben a két eltérő sűrűségű,
de egymással megfelelő keverésben vegyi reakcióba kerülő anyag életfolyamatban változik.
Az eltérő affinitású anyagok között elektrokémiai feszültség, különbség és vegyi reakció
alakul ki. Ez lehetővé teszi az egyenletesen keveredő, az eltérő anyagokat sikeresen eloszló
rendszerekben, hogy a két különböző anyag a legkisebb fraktálszinteken is keveredjék, a vegyi
reakció, a szaporodás és a differenciálódás ott is létrejöhessen.
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A biológiai élő lényeknek tekinthető változó mezők olyan nagyon kicsi különbséggel
rendelkező határfelületeken át pulzálnak, amelyeket a nagyobb energiaszintű felmenői
rendszerek és a külső környezet hozott létre. A rendszer úgy fejlődött ki, hogy nagyon magas a
hatásfoka. Ha a radiális irányban a változás a kisebb sűrűségből a nagyobb sűrűség felé
haladás, akkor erre merőleges keresztirányban ennek a fordítottja történik. Amikor a nagyobb
változássűrűségű anyagban a gyorsításra alkalmas rendezettségi többlet elfogy, akkorra a
mezők akkora lendületet szereznek, hogy a megszerzett lendülettel, egy másik többlettel
rendelkező mezőbe mélyen behatolhatnak. A másik mezőben a holtponton kialakuló
lendületvesztéskor már nagy feszültség különbség alakul ki, amely ismét kifelé tolja és
gyorsítja a mezőket. Ha a mezők egy nagy nyomású zónában születnek és onnan a kisebb
nyomású zónák felé vándorolnak, nagyon kicsi különbségű határrétegek esetén nagyon hosszú
életidőre szóló pulzáció alakulhat ki. Az élet rendezettséggel fenntartható lendülete a
fékeződés, az energiavesztés ellen hat. Minden áramlási szervezettség arra irányul, hogy a
kellő pulzáció megmaradjon, de a különbséget nem engedi egyszerre, csak periodikus
fokozatokban hagyja érvényesülni. Ezzel egy ideális, szimmetriaként ismert eredő körül
változik az élet egyensúlya, amellyel tovább növekedhetnek, hatékonyabbá válnak az
életfolyamatok. Ha a lendületbe jövő mezőben felhalmozódott belső energia, a tömeg iránybeli
rendezettsége a közegellenállás miatt kialakuló fékeződés ellen hat, a folyamat megnyújtódik,
az életet fenntartó belső rugó felhúzódik. Éppen úgy, mint Offireus örökmozgójánál.
A folyamatot egy üreges szerkezetű könnyű és nagy felületű anyagból készült ingával jól
szemléltethetjük, amelybe nagyobb sűrűségű homogénebb golyót helyezünk:
Ha az inga a felső holtponthoz közelít, és a lendülete a közegellenállás miatt elfogy, a benne
lévő golyó a felső holtpontig lemarad. Ha a szerkezet eléri a felső holtpontot, a kis golyó előre
lendül és a lendületével, egy impulzussal ekkor rásegít a nagyobb rendszer mozgására,
impulzus többletet ad át. Ha minden lengés után a felfüggesztő huzal hosszát kisebbre
vesszük, az inga nem fog lefékeződni mindaddig, amíg van lehetőség a huzalt rövidíteni.
Ugyanez történik, ha az ingát a felhúzódása után mindig kisebb sűrűségű, kisebb
közegellenállású közegbe juttatjuk, vagy olyanba, amelyben nagyobb a gravitáció és ezért a
fékeződést ellensúlyozó többletet kapunk. Az életszerű változási folyamat így is fenntartható.
17. ábra

Képzeljük el, hogy a golyó anyagát olyan nagy azonosságú, tudattal
felvértezett, energiával rendelkező részecskék alkotják, amelyeknek
valamely formában, más dimenzióban, (nyomásban, hőben,
tömegben) van jelentős tartalék lendületenergiájuk és ezt mozgósítani
képes azonos rendezettségi lehetőségük. Ha a belső tömeg, nyomásba,
feszültségbe, másságba alakuló energiáját lendületenergiára tudja
konvertálni, és a kellő pillanatban az inga holtpontra kerülésekor
impulzusként hozzáadni, az inga, a rendezettség és az ezt segítő
azonosság fennmaradásáig örökmozgóvá válhat.

Lehet, hogy az élet a holtpontokra kerüléskor, az élő és elmozdulóképes tömeg mindig hozzá
ad egy impulzust a nagyobb rendszer működéséhez, ezzel pótolva a veszteséget. Ezzel mindig
felhúzza a változás ingáját, a periodikus folyamatban változó élet óráját. Lehet, hogy Offireus
is ezt a mechanizmust ismerte fel.
A kis tömegű, kis lendületű részecskék pulzálása kicsi, e ritmust a születésükkor megszerzett
lendület és a tömeg aránya, a megszerzett kinetikai erő és a környezeti határfelületekhez
képest változása állítja elő. Valószínűen attól függ a kezdeti lendület, hogy mekkora volt az
indító feszültség, azaz az impulzusban fogant új részecskébe mekkora lendület sűrítődött más
dimenzióba. Minél nagyobb egy rendszer gravitációs tere, annál nagyobb lendületre
gyorsulhatnak a központja felé zuhanó, nem teljesen neutrális, tehát érzésekkel, vágyakkal és
érzelemmel és már lendületenergiával is rendelkező, egymáshoz képest ellenkező
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(lendületirányú, perdületű, vegyi máságú), eltérő nemű töltések, annál nagyobb töltés, energia
szorulhat az impulzusban differenciálódó, fuzionáló, korszerűsödő utódba.
Nagy mezőkből, nagy lendülettel kijuttatott, kis tömegű de nagy sűrűségű és sokan lévő
részecskék, nagyon mélyen behatolhatnak a környezetükben lévő eltérő sűrűségű
határrétegekbe, nagy amplitúdóval ingázhatnak, hosszú időre szóló energia és információs
utánpótlást szállíthatnak a közösségükből kiválva akár távoli bolygókban fejlődő utódoknak. A
sokkal nagyobb tömegű részecskemezők lendülete, a nagyobb felületi közegellenállás miatt
kisebb, ám ehhez nagyobb átrendezhető tömeg tartozik, és ha a közeghatárral elválasztott
rétegek között kisebb a környezeti rétegeknek a sűrűség különbsége, nagyon hosszú időre
szóló pulzáció alakulhat ki. Ha a rendezhető tömeg növekedése, és a rendezettség lehetősége
lépést tart a közegellenállás növekedésével, akkor az ingázás fennmaradhat.
Az egyre kisebb sűrűségű, a kisebb különbségű rétegekbe kerüléssel, azaz a születési helytől
távolodva a múlt felé, kifelé haladó részecskéknek a múlt és a jövő közbeni pulzálása a fő
közeghatárhoz képest sokáig nem fog csökkenni. A pulzálás lehetőségét, az élet lehetőségét a
rendezettség csökkenése, a belső mássá válás határozza meg. Az eltérés és a különbség, nyitott
mindenség esetén sohasem szűnik meg, a mezők elvileg a végtelen ideig pulzálhatnak, de csak
a velük pulzáló térrel együtt, és csak a fejlődéshez, változáshoz alkalmas közeg szimmetrikus
értékei közelében maradhatnak életben. Ez egyenletesen változó hosszú életfolyamatot
alakíthat ki, amely csak akkor szakad meg, ha a születési helytől és időtől távolodás során egy
nagyobb változássűrűségű mező, időben gyorsabban változó vonzási terébe, vagy
pályairányába kerül. Ha a rendszer szimmetriája jó, a szerveződés egészséges és
kiegyenlítetten változik, még elkerülheti a nagyobb rendszer nyelőjét, de ha beteg, ha az élősdi
alszerveződései elrontották az immunrendszerét, az egészségét, könnyen a nagy mező fekete
nyelőjébe és a szerveződés egyediségét többet már meg nem ismételhető végleges felbomlásra
juthat. Ekkor a rendezettség lehetősége csökken, visszafejlődés kezdődik és a tömegbe épülés,
a rendezettség növelési folyamata megfordul.
A szülő-távoli és a szülő-közeli véghelyzetekben, a holtpontokat jelentő fordulókon, és az élet
kezdését jelentő szimmetriasík, az időspirál, (ekliptikán) áthaladáskor az áramlási irány
megfordulása, és ezzel pólusváltás, várható. Ha a nagyon nagy, a nagyszülői (nagyévi)
periodika szimmetriasíkját eléri a Nappal együtt vándorló Föld, a folyamatos különbséget
fenntartó észak déli eredőjű tengelyirányú áramlás megfordul, és a síkhoz viszonyítva alsó
állásba, a nagyszülőhöz viszonyítva a déli pólus felé eső nagyobb változássűrűségű rétegbe
érünk, pólusváltás, statisztikai eredőt megváltoztató főáramlási irányváltás következik be. Az
északi pólus irányába eső nagyobb változássűrűségű rétegből a déli pólus irányába lévő
nagyobb változássűrűségű határfelülethez közeledünk, amely növeli a nagyévi ekliptika déli
térfelén a változássűrűséget, és ezzel a déli pólus kiáramlási többlete beáramlási többletté
alakulhat. Amelyik réteg felé elmozduláskor kiáramlás kezdődött, most az új helyzetben
beáramlás kezdődik. Az északi pólus általában a nagyobb negatív különbséggel rendelkező
szívó pólus, amelyik a töltések statisztikai többségű fő beáramlási csatornája, és a mezők
nyelőjének, fekete lyukának tekinthető. Ez az oka annak, hogy a déli sark körül, az
Antarktiszon jelentős méretű sarki test épült.
Sajnos annak is jelentős esélye van, hogy nem a nagyszülői fő szimmetriasíkot metsszük,
hanem az északi irányban haladásunk végén, az északi pólussal közeledünk a déli irányban
lévő nagy mező átfedésben lévő, visszatérítő határfelületéhez. Ez érthetőbbé teszi az északi
sark fokozott ütemű melegedését, az északi jégmezők megolvadását, de ez is pólusváltáshoz, a
tengelyirányú áramlásunk megváltozásához vezet. A lényeges különbség abban rejlik, hogy ha
a nagyszülői ekliptikán megyünk át most nagyévi tavasz és melegedés, vagy nagyévi ősz és
jelentős lehűlés várható, de ha a nagyévi napfordulóhoz érünk, akkor vagy erős lehűlés és
jégkorszak, 6400 évig tartó nagyévi tél, vagy erős felmelegedés és hasonló időszakig nagyévi
nyár várható. Érdemes visszakeresni a visszatérítő mechanizmus leírását, amely az Aspektus
6. könyvében a Szintézisben a 28-29. ábrán. A Nap foltosodásával kapcsolatos Spörer
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szabályról van szó, amely, amely azt okozza, hogy amelyik nagyobb mezőtől távolodik egy
kisebb mező, az - az elhagyott mező valamelyik külső határfelületét metszi, amely megnöveli
a visszatérítő változássűrűséget.
Ha a mezők, az egymás
környezetében lévő nagyobb
rendszerek határfelületei által
alkotott potenciálgödrökben
vannak, akkor a tengelyirányú
áramlás során mielőtt ki tudnának
jutni a védett térből, a rendszer
határait védő, a határfelületen
járőröző részecskék pályájába
kerülnek. Ez jelentős
változásnövekedést okoz és
visszatartó, az energiagödörbe
potenciáló, rögzítő erőt létesít.

18. ábra:

Ez az azonossági érzéshez hasonlóan annál nagyobb visszatérítő erőt kelt, minél jobban
belemerülnek a részecskék a határfelületbe, de egy értéknél a tömeges átkerülés lehetséges.
Ilyenkor átjut a mező a potenciálgáton, és a feszültség izgalma után kipihenheti a veszélyes
kaland fáradalmait.
Minden mező fekete lyuknak számít a mező belsejében élő részecskéknél kevésbé fejlett,
kisebb tömegű szerveződésekre, amelyek csak egy irányban tudnak a póluscsatornában
haladni. A mezők tömege, a gyorsító képessége, a fejlettsége és az egészsége határozza meg
azon részecskék méretét, amelyek még az eseményhorizont előtt felbontás nélkül
kikerülhetnek a mezőből, amelyeknek a mező változása lassú és nemcsak átlátható, hanem a
fejlettségük miatt átjárható is. Ez megalapozza olyan - kisebb méretű, de nagyobb időbeli
változásra, nálunk nagyobb eseménysűrűséget is feldolgozni képes részecskékből szerveződő,
egyszerre több dimenzióban, életfolyamatban - változó lények lehetőségeit, amelyek részecskéi a
mi világunk változását követni képesek, annál gyorsabban alkalmazkodnak, áramlanak,
gondolkodnak, magasabb feldolgozó képességgel rendelkeznek. Ha megismerjük őket, ez az
emberiségnek nagy gondot okozhat akkor, ha a technikai fejlettség és tudás mellé nem járul
kozmikus tudati fejlettség, mert a rekombinálódó együttműködők helyett elfogyasztható
eleségnek is tekinthetnek bennünket.
A kiáramlási többlet eddig a déli pólusoknál épített sarki testet. Ha egy új nagyobb
változássűrűségű mezőhöz közeledik egy időfolyamatban változó mező, pl. egy bolygó, a
közeledési holtpont elérésekor az áramlási (közeledési) irány megváltozik, és miközben a
nagyobb változássűrűségű mező nyomására távolodni kezd, a pólusnyílásokon áthaladó
részecskék áramlási iránya nem, de az intenzitása nagyon megváltozik. A holtpont elérése
előtt a különbség és a feszültség a csúcsponthoz közelít, és a közeledő mező erősen
kaotizálódik. Tehát az alsó és a felső holtpontokon, a felmenői közel és a távoli fordulókkor a
feszültség növekedés dominál, szemben a neutrális napéjegyenlőségi állapotokkal. Amikor a
mező a nagyszülői felmenők közötti teljes hatásegyenlőségi térrészt, határfelületet metszi,
mint a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség idején (csak sokkal hosszabb időre) átmeneti ideig
megszűnik a külső, az érintett rendszerbeli különbség, és jelentősen lecsökken az energia
átáramlás. (Szerencsére ez csak az idősík egy vetületében érvényesül, más mezők idősíkjai az
időben és a térben eltolva, szögben elfordulva találhatók, amely miatt más irányú különbség
mindig érvényesül.) A mezők a nagyobb változássűrűségű rendszerekből visszafelé

148

jövetelekor csökken a feszültség és a különbség, és a semleges neutrális szimmetriafelületet
elérve a pólusok polaritása fordítottá válik. Míg a nagyobb változássűrűségű rétegben a
nyomás az északi póluson beáramláshoz vezetett, addig a kisebb változássűrűségű
határrétegbe átmenetkor a réteg ellenállása nő meg, és a volt déli pólus válik a bemenő
mágneses csatornává. A neutrális határon azonban nagyon kicsi a felmenők közötti különbség,
ezért a mezők a belső energiatartalékokra, és a környezeti kisebb rendszerek különbségének a
kihasználására vannak kényszerülve. Ha a mezőkön és a rétegeken átáramló energia jelentősen
lecsökken, csak a maradék belső, és a távolabbi mezők különbségkeltése érvényesül. Ilyenkor
nagy, de átmeneti energiahiány, és kaotikus állapot alakul ki a mezőkben. Ha a napéjegyenlőségi szimmetriasíkhoz érő változó mező egy kis és közeli rendszer határfelületét
keresztezi, akkor a folyamat rövid ideig tart, hamar átkerül a neutrális síkon. Más a helyzet
azonban akkor, ha nagyon nagy rendszerek, idős felmenők nagyon széles szimmetriasíkját
metszi. Egy nagy és öreg csillagnak nagyon széles a semleges szimmetriasíkja, főleg az
időspirálja, és sokáig tart, míg a hozzá képest kicsi, bolygó áramlási sebességű mező áthalad e
területen. A nagyévi keringés 25800 évig tart, tehát kb. ilyen az arány az egy évhez viszonyítva
a határfelületen áthaladáskor. Mivel a tavaszi és az őszi napéjegyenlőségi felületen, a Nap
ekliptikáján és a fő szimmetriahéjon áthaladás a Földnek egy - két napot vesz igénybe (ennyi
ideig tartanak a határfelületi rétegszelek), feltételezhető, hogy a nagyobb rendszer
szimmetriasíkján legalább 25-26-ezer napig, azaz a legjobb esetben is 70-100 év alatt tudunk
csak átkerülni. Ha a Nappal együtt gyorsabban haladó Földnek nagyobb sebességet
feltételezünk, a legjobb esetben is 20-80 év kell az energiahiányos, kis különbségű térrészen
áthaladáskor.
A történelemből vett és már leírt periódusok túl közeliek és sokkal kisebb rendszerekhez
viszonyított különbség csökkenést eredményeztek. A nagyobb szimmetriasík, a nagyszülői
időspirálon áthaladásról a tapasztalást, a nagyévi negyedévi események fordulópontjaikor
észlelt és ránk maradt, egyiptomi, a Sumér, a Babiloni és a fennmaradt még ősibb leíratok
tartalmazhatják.
Mivel az öreg rendszerek távoli határfelületein és szimmetriasíkjain élő neutrálisabb
részecskék is már régen közös mezőbe szerveződtek, ezért a tér mikro-evolúciós, lineáris
gerjesztése e határrétegek elérésekor alacsony szintű. Az ilyen térrészben alacsony
energiaszintű az impulzus sűrűség, a nagyobb változássűrűségű bolygók ilyenkor energiát
veszítenek, és hosszan kilélegeznek. Az idegen ekliptikáknak, idős csillagok határfelületeinek
az a fő veszélye, hogy e felületeken keringő, a radiális irányban már semleges, vagy csak kis
lendületkomponenssel rendelkező nagyobb azonosságú részecskék közös mezőkbe épültek,
sokan vannak és együtt nagy tömegűek. Mivel e hidegebb rétegekben a változássűrűség relatív
kicsi, az ide került nagyobb eredet, irány és célazonosságú részecskék a gyenge azonossági
gravitáció miatt ki tudnak ülepedni, össze tudnak kapcsolódni, cementálódni. Az ilyen
térrészekbe kerülő felbomlott csillagok szilárd maradványai a kis változás sűrűség miatt csak
nagyon lassan bomlanak tovább, de az áramlás közben lekopnak, lekerekítődnek,
összecementálódnak, a morzsaléknak és a pornak van elég ideje leülepedni. Lásd a Thoutatis
pályasúrolónál leírtakat.
A Nap első külső nagy változás-sűrűségű határfelülete a kisbolygó övezet. A következő a
Kupier majd az Ort övezet, amelyek szintén szilárd, de lyukacsos kéregnek tekinthető, amely
határfelületek hatékonyan védik a Naprendszer peremvidékeit. Az ilyen neutrális sodródó
szerveződéseket tartalmazó határfelülethez érő mezőknek úgy kell átjutnia a széles
ekvipotenciális rétegeken, és a mezőhatárokon, hogy lehetőleg megsemmisítő találat ne érje.
Ez azonban nehézségbe ütközik, mert a keringő objektumok száma és aránya csak teljesen
egészséges, és a képességeit maradéktalanul kihasználni képes mezőnek teszi lehetővé az
átjutást. A beteg, tartósan szimmetriahiányos állapot nem teszi lehetővé a sértetlen átjutást.
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Mint a vadvilágban, itt is érvényesül a kiválasztódást segítő természetes szelekció, amely csak
az egészségeseket, a legrátermettebbeket hagyja sértetlen, vagy életben.
A nem teljes képességgel rendelkező szerveződések átkelésének az ára a többnyire egy
valamilyen energiaszintű találat, amely a változtatási iránytól és eredőtől függően
bomlaszt vagy segít, tápláló étel vagy bomlasztó méreg is. A megtermékenyítést kiváltó,
de hozzá mérhető energiaszintű találat a jövő, vagy a múlt felé is taszíthatja a találatot
kapott mezőt. Ha a megtermékenyíthető mezőnek lehetősége van (és érdekkapcsolatot akar
kötni), a jövő felé segítő irányú partnert fog választani. A mezők a találatot követően
megtermékenyítődhetnek, semleges állapotba kerülnek, nemesgáz burok, placenta alakul ki, de
a mező energetikai órája, és a lendülete ezzel feltöltésre kerül. A mezőkben makro-evolúciós
folyamatban, a lendületben a cél felé segítő nagy-értékű impulzussal, elektron és energiadús,
porral és gázburokkal körülvett, terhes állapotba kerülnek. A megtermékenyítés az egymást
hevesen gerjesztő, konkurens alszerveződéseket gyorsabb evolúciós versenyre készteti, amely
nagyobb változássűrűségű rétegeket alakít ki, és ezzel hatékonyabban fogja el a terhes mező a
térrészen lendülettel rendelkező, keresztül haladó részecske energiát. A mezők placentával
(porburokkal) védett, nagy változássűrűségű határrétege energiával feltöltődik, és a
mezőfejlődés következő nagyciklusa, egy nagyobb energiasűrűségi új periódus elkezdődik. A
találat (megtermékenyítés) sikerétől függően ilyenkor új hold, leendő bolygó, csillagmagzat
alakul ki. Amíg azonban a szilárdabb bioszféra jellegű életszférához viszonyítva külső
határréteget képező placenta sikeresebben nyeli el a térrészen átáramló környezeti energiát, a
placenta belsejében maradó központi bolygórész energiaellátása meggyengül. A befelé haladó
energia elfogódik és elfogyasztódik a placenta időben gyorsabban változó határrétegeiben. Az
energiával kellően el nem látott belső határrétegek ilyenkor lehűlnek, és a megtermékenyített
bolygókon a terhességi (a Földnél 6400 éves) időszak alatt, a nagyévi téli ciklus elkezdődik.

56. szakasz:

A tavaszi napéjegyenlőségi időszak, és az ekliptika metszésének a
következményei a földi légnyomás és a változássűrűség állapotára.
A Föld a Nap körüli keringése során nem szabályos körpályán kering, hanem elliptikus pályán.
A Naptávoli és a napközeli távolság átlagos különbsége 5 millió km, amely külső és belső
holtpontját a téli-nyári napfordulókor éri el. Ez azt jelenti, hogy 182 nap (fél év) alatt a belső
határrétegből a legkülső határrétegbe ér, amely radiális irányú különbség. Ha a távolságot
elosztjuk a napok számával, azt kapjuk, hogy naponta átlag 26 ezer km a Föld radiális irányú
távolság változása, de a nem radiális irányú bolyongása miatt valószínűen ennél nagyobb
távolságot tesz meg. (A kerületi irányú sebesség komponens közel 30ekm/sec.) A tavaszi és
őszi napéjegyenlőségekkor, a Föld éppen a fele távolságon van a Nap körül általa bejárható
határrétegek között, amelykor metszi a Nap ekliptikai szimmetriasíkját, a féléves ritmikus
pulzációt eredményező legerősebb változást okozó közeghatárt. Az ekliptikai síkok, mindig
két sokkal nagyobb és idősebb rendszer, többnyire felmenők közös szimmetriafelületén
alakulnak ki. Az utódok a La grange által megismert közös szimmetria pont, (potenciálgödör)
körül, e síkra merőlegesen pulzálnak, a bolygóunokák az idősíknak tekinthető szimmetriasík
időspirálján róják a kibocsátó bolygó vagy csillagszülő körüli spirálban táguló köreiket. (Ezen
kívül a téli és nyári napforduló, a kisebb és a nagyobb sűrűségű közegbe történő legnagyobb
bemerülés okoz hasonló feltöltődési változást.)
A Föld jelenleg átlagosan 5 millió km széles spirálfolyosón (határrétegekben) kering, amely
közepén lévő ekvipotenciális határfelülethez képest 2.5 millió km-t pulzál kifelé és befelé. A
Naphoz közelebb lévő határrétegbe bemerülve a téli napfordulókor éri el a legnagyobb
változássűrűségű övezetet, amelynek a nyomásától kifelé lendül, és a kisebb változássűrűségű,
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külső határréteg felé tart. Tehát a Föld évente kétszer ellenkező irányba haladva, a tavaszi és
az őszi napéjegyenlőség idején metszi a Nap idősíkján lévő középső neutrális (fejlettségi)
határfelületet, a Nap ekliptikáját, és a két felmenőjének a jelentős közeghatárát képező, a
Napot is pozicionáló szimmetriafelületen áthalad.
2005. március 13.-án, a szokásos időpont előtt sokkal kisebb változás sűrűségű, valószínűen
kisebb ellenálló-képességű, de nagyobb azonosságú, illékonyabb részecskéket tartalmazó
határrétegbe került át a Föld. Valószínű, hogy a Nap ekliptikájának, és egy ekvipotenciális
határfelület átlépésével a külsőbb határrétegbe kerültünk. A levegő sűrűbbé, és párásabbá vált.
Az elmúlt félévben a Naphoz közelebbi nagyobb nyomású, nagyobb változássűrűségű
szférában tartózkodás során a gáz halmazállapotú rétegekkel, részekkel és a folyadékkal
rendelkező mezők és alszerveződések a nagyobb nyomáson besűrűsödő, a vizekben elnyelődő
inhomogén részecskékkel teltek fel. A Föld a napközeli helyzetben (az északi féltekén télen,
de elsősorban a beáramlás által merőlegesebb déli félteke) fejlettebb és gyorsabban változó,
főleg a napból származó részecske energiával telt fel, amelyekből most a tavaszi
napéjegyenlőségi közeghatár átlépésekor kifelé ható energiaáramlás, kilégzés kezdődött. Ez
meghozta a tavaszt, elindította a csírázásokat, a hajtások és a dugványok növekedését. A
Földbelsőben felhalmozódott energiák, és az impulzusokban elgázosodott, elhalt részecskék
energiahullámai ilyenkor akadálytalanabbul terjedhetnek kifelé, és helyükre a Naphoz
viszonyítva külső hidegebb rétegben élő nagyobb azonosságú, méretben, energiában és
fejlettségben kisebb részecskék érkeznek nagy tömegsűrűségben. Ez az oka, hogy miközben
sűrűbbnek érezzük a levegőt, nagyon könnyen meghűlünk, megfázunk. Ilyenkor a kiáramló
energiavesztésünk megnövekszik, amely miatt megfázások kezdődnek, és a sűrűbbé váló
rétegben időközben kifejlődött, az élőmezőnkbe az időszakos anyagcsere miatt könnyebben
behatoló új részecskeváltozatok miatt influenzajárványok törhetnek ki. A tavasz által
meghozott személyi energia kiteljesedése, az intenzívebb életerő változás, lényegében a kisebb
környezeti kompresszió miatt megnövekvő nappali és éjszakai különbségnek, a felgyorsuló
anyagcserének köszönhető. Ilyenkor az auránk és az életterünk a térben (határrétegben kisebb
ellenállás miatt) valóban kiteljesedik, az anyagcserénk élénkül. A tavaszfordulóra a kisebb
változássűrűségű határrétegbe ért bolygóban a nappali és az éjszakai különbség megnövekszik.
Az északi féltekét ilyenkor merőlegesebben érik a napsugarak, ezért intenzívebb a nappali
felmelegedés, a nagyobb az napéji különbség kialakulása, amely a hatásegyenlőségi neutrális
héjat nappal a felszín alá, éjjel a fölé kényszeríti. Éjjel a kisugárzások és a kilégzés
megerősödik, a természet kültér felé fejlődő vegyes állományú élő részecske szerveződései,
elsősorban a növények és az élővilág szereplői megújulnak.
A tavaszi napéjegyenlőség idején, a Föld északi féltekéje kb. 40 napig a Nap határfelületének
(közeghatárának) a közelében tartózkodik, amelyen váltakozva átlendül, amely a nappalok és
az éjszakák váltakozásával a tartós különbséget intenzíven fenntartja. Ezért szeszélyes az
április.
57. szakasz:

A magas vérnyomás kialakulása:
A homogénebb, de illékonyabb, alacsonyabb változássűrűségű rétegekbe éréskor a külső
környezet nyomása lecsökken, amely a gáztárolókkal és a folyadékterükben elnyelt
gázbuborékokkal rendelkező mezőkben megváltoztatja a folyadéknyomásokat. Mivel a külső
mezőfelületekre ható nyomás ekkor viszonylag hirtelen (a nappalok és az éjszakák
váltakozásával periodikusan néhány hétig naponta kétszer) lecsökken, és mert a belső
változássűrűség csökkenése nem követi azonnal, a külső nyomáshoz viszonyított különbség
megnő. Ez az ingadozás addig tart, amíg a kiegyenlítődés és a helyzethez alkalmazkodás meg
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nem történik. Mindazok a folyadéktereket határoló hártyák, sejthártyák, határfelületek,
véredények, amelyekben több fraktálmélységben nagyobb nyomású kompresszált gáz
található, a kisebb környezeti nyomás (a belsőhöz viszonyított különbség növekedése) miatt
kitágulnak, és ezzel tágulásra késztetik a véredényeket, az ereket, a sejtek folyadékkal telt
kamráit. Mint a nagyobb nyomású környezetből túl hirtelen feljött búvárnak, az életnek
dekompresszálásra van szüksége, hogy a belső nyomás lecsökkenjen, hogy a csökkent
változássűrűségű térrészhez a szervezet hozzászokjon. Kezelés nélkül a vérnyomás akkor
csökken le, ha a folyadékokban és a légkamrákban elnyelt gáz nyomása minden fraktálszinten
lecsökken, a jelentős különbség a napi változásnál normalizálódik.
58. szakasz:

Az izületi és reumás problémák felújulása:
Hasonló folyamat okoz zavart a szervezetként ismert változómező, az ember testében. A
kisebb nyomású környezetben, a szervezetben korábban keletkezett salakanyagok, az elhalt
kisebb azonosságú (bonyolultabb) részecskék átalakult, nagyobb sűrűségűvé és fejlettebbé
fuzionált maradványai kicsapódnak, és közeghatárokkal rendelkező kristályok formájában
könnyen lerakódnak a kellően rugalmas porcszövetekben, zavart keltve a porcok
rugalmasságában és kenésében az izületek olajozásában. Ha a váltás, a légnyomás csökkenés
túl gyorsan következik be, a szem erei bevérezhetnek, kötőhártya gyulladás alakulhat ki.
Hasonló folyamat történik a hegymászóknál, ha túl alacsony nyomású rétegekbe kerülnek. A
belső energia könnyebb kiáramlása miatt nagyobb a megfázásveszély, és ez nemcsak a légúti
fertőzések veszélye miatt lehet gond. A lokális szervmegfázások, az izommegfázások miatt
egyes területek vérellátása, energia ellátása túlságosan lecsökkenhet, helyi energiaelosztási
zavar és reumás megbetegedés alakulhat ki. Ha egy izomcsoport vérellátása tartósan hiányossá
válik, a rosszul ellátott sejtek leblokkolnak, lemerevednek, sztrájkba kezdenek. A reuma
többnyire hiánybetegség, az energia ellátás és a lokális keringés hiánya váltja ki. Ha
valamelyik energiaigényes testrészünket, a kezünket vagy a lábunkat tartós hideghatásnak
tesszük ki, az erek összehúzódnak, lecsökkentik az energiaellátást. Ilyenkor fokozott energia
igénye van az izmoknak, de a hajszálerek keresztmetszeti szűkülése olyan alacsonyra
csökkentheti az energia ellátást, hogy az energiával elégtelenül ellátott sejtek akár több
fraktálszint mélységig leblokkolnak. Ha az izomgörcs kialakul, nagyon nehéz feloldani, a
reumás panaszt nagyon nehéz megszűntetni. Gyakran hiába fokozzuk a felületi hőmérsékletet,
hiába stimuláljuk a sejteket, a nagyobb fraktálmélységben kialakult blokkolást ez nem tudja
megszűntetni. Ilyen meg nem értett kísérletek esetén nő az ellátási különbség, és a felületi
melegítés a nagyobb energiaszintű sejtek változásának a növelésével még tetézheti a bajt, ha a
nyomással feltelő sejtek még jobban elszorítják, elvonják az energiát a sejtek belsejében lévő
kisebb szerveződésektől. Lehetséges, hogy a mikro-sugárzásokkal a sejtek mélyét megcélzó
kezelés többet segíthet, de vigyázni kell, mert könnyen nagyobb és nehezen helyrehozható kárt
tehet a figyelmetlen kezelés, a sejtek vagy az alacsonyabb energiaszintű mikro-szerveződések
túl nagy energia adagú kezelésével, az élőterület sejtjeinek a szétroncsolásával.
Mivel nem vagyunk egyformák, természetesen másképpen érinti a változás a magas és az
alacsony vérnyomásúakat, a köszvényeseket és a reumára hajlamosokat. Van, akinek az ilyen
állapot a kedvezőbb, ekkor érzi jobban magát, másnak pedig az átmeneti helyzet
kedvezőtlenebb, ilyenkor romlik az egyensúlya.
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60. szakasz:

A növények és a bioszférai (réteg) változás élénkülési mechanizmusa:

A következő ábrán a Föld radiális irányú 5 millió km-es pulzálását mutatjuk be, a Nap
ekliptikai időfolyóján és egy éven belüli vándorlását.
19. ábra
Június, naptávol, külső holtpont, a külső határfelületen lévő áramlás
visszatéríti a Földet, amely teljesen belemerül a nagyobb azonosságú
közegbe, a rétegben nincs a pólusok között nagy különbség. június1
A tavasz és az őszpontkor, a napéjegyenlőségek idején a mezőnk bele belemerül
a sűrűségi határba. A pólusok eltérő sűrűségű, különbséggel rendelkező
határrétegekbe érnek, változás élénkülés és aktívabb energiacsere kezdődik.

A napéjegyenlőségi
határfelület
metszése
Decemberben a Föld napközelbe
kerül, és teljesen belemerül a
nagyobb változássűrűségű
közegbe, csökken a különbség

őszpont, tavaszpont

A virágok és a fák aktív növekedése, az
évgyűrűk keletkezése akkor történik, amikor a
Föld két pólusa két eltérő sűrűségű, nagyobb
különbségű közegbe ér. Ekkor az energiacsere
nő!

A Nap iránya

Nagyobb
azonosságú
részecskék
élettere
5 millió km.
Nagyobb
változássűrűségű
fejlettebb
részecskék
élettere

A lerajzolt folyamatot könnyebb megérteni akkor, ha ismerjük a fák évgyűrűinek a
kialakulását. Évente ciklikusan két eltérő színű és eltérő sűrűségű pászta alakul ki, amelyek
mindig a közeghatárba merülő, a különbséggel rendelkező bolygó esetén vastagodnak meg,
jelezve az anyagcsere élénkülését. A pászták akkor fejlődnek intenzíven, amikor a bolygó a
markáns különbséget létrehozó határrétegek között tartózkodik, azaz március idusától júniusig,
és augusztus 20.-tól, szeptember végéig. Nem véletlen, hogy a legtöbb bujtás akkor sikeres, ha
Augusztus közepe után dugják el a növény fiatal, energiaáramlással rendelkező hajtását. A
természet változása akkor a legaktívabb, amikor nagy a különbség a bolygónk északi és déli
féltekéje, a belső és a külső határréteg között. Ha az eltérő fejlettségű élőrétegeket, szférákat
elválasztó közeghatár metszi a bolygót, az élő rendszereken és alszerveződéseken át aktív
energiaáramlás, és az impulzusokban keveredő köztes fejlettségű és sűrűségű anyagkirakódás
indul el a közeghatárokon. Amikor a bolygó már teljesen belemerül a belső vagy a külső
határrétegbe, a különbség és ezzel az energia átáramlása is csökken.
A radiális irányú pulzáció mellett egész sor más, nagyobb energiaszintű pulzáció tartja fenn az
áramlás rendszeres váltakozását, az élet folyamatát működő különbségek periodikus
váltakozását. Lényegében a nagyobb és a környező rendszerek határrétegein áramló, eltérő
fejlettségű és eltérő változássűrűségű részecskeenergia gerjesztést, periodikus különbséget hoz
létre. A bolygókon átáramló energia, a fejlődés periodikus kiegyenlítődése szolgáltatja a
mezőket fenntartó, a rendezettséget adó életerőt, az energiát. Ez a felhúzó, periodikus
különbséget létrehozó energia műköteti az örvényes mezőket, a rajtuk átáramló részecske
energia fejlődési kiegyenlítődésének a segítségével. A teljes kiegyenlítődés sohasem
következik be, viszont ha kikerül egy különbséggel rendelkező zónából, (a fő energiaellátók
közötti szimmetriafelületre kerül) más rendszerek különbséggel rendelkező rétegeinek az
energiaáramlását hasznosítja. Ez felvet egy olyan gondolatot, hogy a bolyongást nem biztos,
hogy csak a környező mezők kikerülése okozza, hanem a különbség igénye, a tápláló energia
és a fejlődés igénye. Lehet hogy csak másodlagos következmény az, hogy a különbséggel
rendelkező határfelületekre kerülő mezők (bolygók) a nagyobb nyomású rétegek hatására a
rétegekre merőlegesen pulzálnak, ezzel lényegében bolyongást végeznek a kisebb és nagyobb
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változássűrűségű, a külső, a múlt és a belső a jövőt tartalmazó térrészek felé. A bolyongás
nemcsak az ekliptikai síkra, hanem attól mind a három + az idődimenzióra is megvalósul.
Tehát a bolygók (és más részecskemezők) bolyongását a pillanatnyi környezeti erőviszonyok
határozzák meg, és a megszerzett különbség x a tömeg és a lendület eredője. A bolygók, mint
egy sodródó buborék, a nagyobb nyomású tér és a kisebb nyomású környező terek között
kóvályognak.
A bolygónk viszonylatában a Hold közeledése és távolodása hasonló következménnyel jár, és
analóg hatásváltozást okoznak a közeli bolygókhoz és határrétegeikhez viszonyított periodikus
mozgások. A nagyobb távolabbi rendszerek határfelületein áthaladásnak, azokhoz képesti
elmozdulásnak analóg következmény van. A határfelületek metszései kölcsönhatások,
amelykor nemcsak élénkülést kapnak a bolygók, hanem sok esetben ők az élénkítők, az
energiát szállítók, leadók. Ilyenkor energia elvonás keletkezik, lehűlés, és a gerjesztő
bolygóban, mezőben – ha nem ellensúlyozza aktívabb anyagcserével - csökken a változás.
Ez a gerjesztés rontó irányú, negatív hatású, és összetételű is lehet, amelykor olyan rendszer
határfelületeit keresztezi a mező, amelyek ellenanyagot, vagy fejlettebb fogyasztót termel,
vagy amelyiknek az áramlási irányrendezettsége ellentétes a gerjesztett mezővel. Míg a
rendezett irányú kölcsönhatások segítik a különbség kialakulását, növelik az anyagcserét,
addig a túl sok és domináns környezeti mező esetén az ellentétes tulajdonságú áramlások,
egyedek, leronthatják egymás hatékonyságát, elronthatják az irányba rendezett áramlást, és
kaotikus feltételeket alakíthatnak ki.
60. szakasz:
A nagyévi (nagyszülői) határfelületen átkerülés következménye, a vízöntő belépője:
A leszármazók és közeli hozzátartozók rendezettsége hasonló, amely a bolygóknál keringési
azonosságokban is megmutatkozik. Nemcsak térazonosság, hanem áramlási és irányazonosság
is kialakulhat, amely miatt egymáshoz képest nem változik lényegesen a térbeli helyzetük. A
Holdak a bolygókkal, a bolygók a Napjukkal (anyjukkal) együtt is mozognak, keringenek és
bolyonganak a felmenőik körül. Mivel a keringési síkok eredője nem teljesen azonos, nemcsak
elliptikus, kerületi és radiális irányú mozgást végeznek, hanem tengelyirányban is pulzálnak.
Ráadásul forognak a saját tengelyeik körül, rendszerint nemcsak egy, hanem több tengely
körül is, amelyeket a korábbi forgási irány és az utolsó jelentős impulzusnak a módosító
eredője határoz meg. Mivel a szülők keringése más síkban történik, és sokkal nagyobb a közös
keringési ciklus, ezért a Föld az anyja a Nap (és még más felmenők) keringésére jellemző
pulzációkat is végez. Ezek a nagyciklusok hasonlóan nagyobb negyed, és kisebb 12-ed
eseményekre osztják a keringési ciklusokat. A Nappal együttes nagyszülői keringés és a
különbséggel rendelkező határrétegek közötti pulzálás jellemző fordulói, ritkábban
bekövetkező, de nagyobb energiaszintű analóg eseményeket okoznak, mint a Nap körül
keringés végpontjai és napéjegyenlőségi pulzáció.
A nagyévi ciklus hasonló, analóg, de nagyobb időszakot átfogó periodika, mint a Nap körüli
keringés, amely jelenleg (időben növekvők a ciklusok) kb. 25800 földi éves eseményt fog át.
Itt is kb. 12900 évig tart egy féléves ciklus, a nagyévi tavaszi és őszi napéjegyenlőség
váltakozása, amikor a Nap a Földel és a bolygó testvéreivel, valamint azok holdjaival metszi a
Nagyszülői ekliptikát, metszik a Nagyévi átlagos radiális távolságban lévő ekvipotenciális
sűrűségi határt. A felmenőkhöz közeli és távoli holtpontok felezik a napéjegyenlőségi
periodikát, amelyekkel kb. 6450 évig tartó nagyévi negyedéves évszak-ciklusok alakulnak ki.
A napéjegyenlőségek elérésekor, a különbséggel rendelkező határrétegekbe bemerüléskor a
bolygók belső anyagcseréje is megélénkül, és az ekliptika metszésekor végigsöpörnek a
tavaszi, vagy őszi lamináris rétegszelek, megkezdődik az esős évszak, és megnyílnak az ég
csatornái. A nagyévi ciklus hasonló, analóg folyamatokkal jár. Itt is periodikusan kialakul
hideg és melegfront, csak ezek markánsabbak, és időben sokkal tovább tartanak. A nagyévi
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neutrális szimmetriasíkra jutás valószínűen nagyobb légnyomás és energia csökkenést,
változást eredményez. Ha leesik a légnyomás, a bolygók védekező képessége csökken, és a
légtérbe kerülő nagyobb sűrűségű idegen anyag (fejlettebb) ionszemcséi kristályokként
kicsapódnak, nagy esőcseppeket hizlalnak, megjön a monszun. Az eső és a jégképződés a
korábbi oldalakon leírt védekező mechanizmus része is lehet, érdemes visszalapozni a
nanovírusok rétegvándorlása, című fejezethez, és újra átgondolni az ok-következmény
összefüggésrendszert.
Lehetséges, hogy a nagyévi felmenő körüli keringés során éppen a vizes ciklusra jellemző
határfelületet metsszük, amely esetben a nagyévi napéjegyenlőség a Vízöntő kora nagy
esőzésekkel, akár vízözönszerű tartós és bőséges, talán túl sok áldással köszönt majd be.
A vízözönnek azonban más lehetősége is van, amely szintén a nagyévi felmenői ekliptika
metszéséhez kötődik. Az ekliptikán és abban az időtávolságban, amelyben e szimmetriasíkot
metsszük, a Nap felmenőjéből kirepülő hajdani kis részecskék már öreg szerveződésekbe,
matuzsálem szén és jégbolygókba egyesültek, amelyből nagyon sok kering egy Ort övezethez
hasonló, de nagyobb átmérőjű elliptikus felületen.

Hatalmas jégtömb kering a Nap körül

Index 2003. november 18., kedd

A múlt hét végén amerikai kutatók a Földet fenyegető aszteroidák felderítését végző automatizált
csillagászati projektben egy olyan égitestre bukkantak, amely a Neptunusz pályájához közel kering a
Nap körül. A felfedezést a kaliforniai Mount Palomar teleszkóp segítségével, a földközeli aszteroida
nyomkövetési (Near Earth Asteroid Tracking, NEAT) projekt kutatói tették. Az 570 kilométeres
átmérőjű objektum a modern csillagászat által felfedezett egyik legnagyobb ilyen típusú égitest. A
jégből és sziklából álló objektum a 2003 VS2 nevet kapta.
1998-ben is látták: A korábbi felvételek ellenőrzésével kiderült, hogy ugyanezt az objektumot már
1998-ban is sikerült megörökíteni. Az égitest egyike a Nap körül gyűrűként húzódó, sziklákkal teleszórt
Kuiper-öv legnagyobb objektumainak. A Kuiper-övet jéggé fagyott apró törmelék alkotja, amelyek a
Neptunusz pályája mögött keringenek a Nap körül. Jelenleg mintegy 400 nagyobb objektumot ismernek
ebből a régióból. A feltételezések szerint ezek a Naprendszer kialakulásakor maradhattak vissza, és így
változatlan formában fennmaradt tanúi lehetnek ennek a korszaknak.

Egyre több óriás jégmeteorra számítanak

Index 2003. december 14., vasárnap

Egy spanyol és amerikai kutatókból álló csapat különös jelenség, a derült égből hulló jégdarabok
rejtélyét kezdte vizsgálni. A tudósok szerint a globális felmelegedés állhat az utóbbi időben szaporodni
látszó jelenség hátterében. "Amiatt nem aggódom, hogy egy jégtömb a fejemre esik" - idézte a Seattle
Post-Intelligencer Jesus Martinez-Friast, a madridi asztrobilógiai kutatóközpont munkatársát. "Inkább
az aggaszt, hogy nagy jégtömbök keletkeznek ott, ahol nem lenne nekik szabad." A legtöbb jégdarab
tíz-húsz kilós, de egy Brazíliában talált óriás elérte a 220 kilót is. A spanyol-amerikai kutatócsoport
"óriás jégmeteoroknak" nevezte el a jelenséget, mellyel kapcsolatban az Egyesült Államokban végeznek
a télen megfigyeléseket.
Betört szélvédők: Martinez-Frias vezette az első kutatást 2000 januárjában, amikor tíz napig estek
jégdarabok Spanyolországban a derült égből. Ezek némelyike nehezebb volt három kilónál is. Egy
kormányzati kutatóintézetben arra gondoltak, hogy a jég egy üstökösből származhat, ezért kérték fel őt
a vizsgálatra. A jégdarabok lyukakat ütöttek házak tetején és szélvédőket törtek be. Tavaly egy georgiai
autókereskedés tetejét zúzta be egy - a szemtanúk szerint "fél autónyi" jégtömb.
David Travis, a Wisconsin-Whitewater Egyetem földrajzi tanszékének vezetője szerint mindez csak a
kezdet. "Ha az óriás jégmeteorok keletkezése kapcsolatban áll a globális felmelegedéssel, ahogy
gondoljuk, akkor ésszerű feltételezni, hogy ezek az esetek szaporodni fognak a jövőben" - mondta
Travis. Szerinte a legtöbb jégdarabot január, február és március folyamán észlelik.

155
Nem a repülőkből jön Az égből zuhanó hatalmas jégtömbökről szóló megfigyeléseket már több mint száz éve
próbálják tudományosan megmagyarázni, eddig sikertelenül. A kutatóknak kétezer minta áll rendelkezésre a
kutatásaikhoz, köszönhetően a szemtanúknak, akik még idejében hűtőbe tették ezeket. Annyi bizonyos, hogy a jég
nem a repülőgépek mellékhelyiségeiből származik. A globális felmelegedést azonban nem mindenki tartja jó
magyarázatnak a jelenségre. "A tudósok általában nem mondják azt semmire, hogy lehetetlen - mondta Charles
Knight, a coloradói Boluderben található atmoszférakutató-intézet jégesőszakértője. - De erre kénytelen vagyok
mégis ezt mondani." Knight elmondta: elolvasta az óriás jégmeteorokkal foglalkozó

publikációkat, de szerinte a globális felmelegedést okoló magyarázat egyszerűen hibás.
Természetesen a keringési rendszerek a felmenőik mellett egymás, a testvérek és a közeli
rokonok, a közelebbi kisebb energiaszintű és a távolabbi nagyobb energiaszintű idegenek
határfelületeit is metszhetik, amelyek hasonló, de a változást kevésbé meghatározó ciklikus
energiacseréről, állandó többletek és hiányok, különbségek kialakulásáról gondoskodnak.

61. szakasz:

A részecskékből szerveződő bolygók áramlása és a fejlődés:
A bolygók és a belső áramlásszerkezettel, keringéssel rendelkező mezők mágneses tengelyei
mentén energia sűrűségi, áramlási stb. eltérés alakul ki. A mezők északi pólusai mindig
többlettel rendelkező környezetbe nyúlnak bele, ezért olyan beszívó nyílásoknak tekinthetők,
amelyeken beáramló energia mennyisége a déli póluson kiáramlónál több. Ha a bolygókra,
mint energiával és sűrűséggel rendelkező áramló szerkezetekre figyelünk, észre kell venni,
hogy a jelenlétükkel és a nem látható, de meglévő ekliptikai síkjukkal akadályozzák a
környezeti energia kiegyenlítődését. A bolygók ideális esetekben olyan örvényes áteresztő
szerkezeteknek tekinthetők, amelyek a nagyobb energiaszintű keringési rendszerek közötti
információs energiacserét hasznosítják, és mielőtt átengednék a kisebb nyomású (éppen nem
beszélő) fél felé, az információs energiát maguk is átalakítják, és közben hasznosítják. A
feltartóztatott és elterelt információval az áramlási irányban térenergia csökkenést, és változás
csökkenést is eredményeznek. Ha külső szemlélőként kellene Moetriusnak véleményt
mondani a bolygók táplálkozásáról, akár információs eleségen élő lényeknek is tekinthetnénk,
amelyek a környezeti nagyok, a csillagok beszélgetését hallgatva elcsípik a beléjük hatoló
információs részecskéket, a csillagbeszédet. A térben áramló információ olyan nagy
mennyiségű, hogy ez elég táplálékot adhat a bolygóknak, ezért ritkán van szükségük nagyobb
adagú táplálékra, és csak a szaporodáskor van szükségük fehérjére.
Folytassuk a gondolatsort, hogy miközben a bolygók a különbséggel rendelkező
határfelületekre helyezkednek, közben gátolják az információs anyagcserét, és ezzel lendületet
gyűjtve a kisebb változássűrűségű térrész felé haladnak. A lendületszimmetriát jelentő
határfelületig a különbség hajtja a bolygókat a kisebb változássűrűségű térrész (rétegek) felé,
majd onnan a megszerzett lendület viszi az amplitúdó csúcsáig. Mivel a kisebb
változássűrűségű közegben a nagy lendülettel betörő részecsketömeg idegen, és a rétegben
élőkhöz viszonyítva túl nagy feszültséget hoz magával, mint a harmonikus közösséget elrontó
ember ellen, összefogás és ellenszenv, ellenállás alakul ki. Az ellenszenv feszültséget növel és
ellenállás kitoloncoláshoz vezethet, és az izgága tömeget kitoloncolják a rétegből, visszaküldik
amerről jöttek. Mi van, ha a nagyobb változássűrűségű, és nagyobb ellenállású rétegben az ott
fejletlennek tekinthető bolygóközösségét nem fogadják vissza. Mivel a nagyobb
változássűrűségű mezőkben nagyobb a nyomás és a fejlettség, ezért a kitoloncoltatás egy
másik határon történik, egy kisebb ellenállású elmaradottabb rétegbe. Hasonlóan, mint a
zsidók történelmi hontalan keringése és üldöztetése délközép és Kelet-Ázsiában, mint a császár
megalázkodó Canosszajárása, bocsánatkéréses megalázkodása.
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A bolygók részecskéinek a fejlődése előre halad akkor, ha a mezőjük nagyobb
változássűrűségű, olyan fejlettebb részecskékkel kitöltött térbe merült, amelyből fejlettebb
információt és ilyen életpéldákat, és házasodó részecske férfiakat és fejlett részecske nőket
kaphatott. A fejlődés és az energia ellátás, az életszínvonal csökkent, majd visszafejlődés
kezdődött akkor, ha a kevésbé fejlett rétegbe, térrészbe került. Ilyenkor a bolygó volt az
informátor, amelynek a részecskéi elmesélték a fejlett élettérben látottakat, tanultakat, a jobb
élet lehetőségét. Miközben a bolygó részecskéi átadták az információt, a különböző fejlettségű
rétegek leszármazói vegyes házasságokat kötöttek, szaporodtak, keveredtek, és az életet
fejlesztő információ továbbadódott. Miközben a fejlett rétegek leszármazottjai az új vegyes
kapcsolatokban kicsit visszafejlődtek, a kapcsolatba került fejletlenebb közösség
leszármazottjai, és az utódok fejlettebbekké váltak. A tér folyamatos keveredése esetén
valószínűen átlagolódna a keveredés, átlagolná a fejlődést, és az élet lehet hogy együtt, de
lassabban fejlődne. A szakaszos keveredéssel, a régebbi generációk megőrzik a
hagyományaikat, ők kevésbé keverednek, sőt többnyire fékezik e keveredést, a másság túlzott
növekedését, de a következő generáció mindig erősebben fejlődik. Ha a Mindenség törvénye
az, hogy a keveredésből a rekombináció, az életverseny során kiválogatja a sikeresebb
variációkat, és a következő generációkba csak ezeket fejleszti. A gyengébb életminőség
legkevésbé életképes változatait hagyja elhalni, a természetes szelekció, a
versenyképtelenségre bízza a rostálást. Az ember itt is beleavatkozott a természet rendjébe, és
azzal, hogy a kevésbé sikeres variációkat a természet ellenében is fenntartja, az evolúció
szempontjából a kevésbé fejlesztendő genetikai állományunk minőségét súlyosan rontja.
Az élőmezők és a bolygók részecskéi tehát közvetítők lettek a különböző fejlettségű
élőrétegek között, a múltbeli és a jövőbeni állapotba élő térrészek között. A bolygók
részecskéinek, és ez miatt a részecskék szimbiózisba szerveződött, kisebb - nagyobb
közösségeinek, a légkört alkotó protonoknak, a levegő gázait alkotó atomoknak és a
molekuláknak, a növényeknek, az állatoknak és az embereknek az információs energiával
ellátottsága, a tudati fejlődése tehát attól függ, hogy milyen fejlettségű rétegbe ér be a bolygó,
és ott milyen tudatilag is fejlett részecskék találhatók. Az idő és a fejlődés szükségszerűen nő,
ha valamelyik sokkal fejlettebb csillag, galaxis terén halad át az utunk, ha fejlett mező fejlett
részecskéket tartalmazó rétegeihez sodródunk. A terünkön és az időnkön jelenleg a Nyilas
galaxis részecskéi száguldanak át, vagy a tejút és a Nyilas galaxis egymáson áthatol, lásd a
Felfalja a szomszédját a tejút című beemelt Internet anyagot az Aspektus 8-ban. A két
rendszer egymáson áthaladása kétségtelen, és miközben a részecskéik az energiaszerzés és a
tudatfejlődés csatáját vívják, a rekombinációkban a mezők és az egyedek is fejlődnek és a
vegyes kapcsolatokban az utódok is fejlettebbé válnak. A mi szempontunkból nincs nagy
különbség, hogy a részecskék háborúznak, vagy csak összezördültek, de az is lehet, hogy csak
beszélgetnek, udvarolnak esetleg a párkapcsolat igénye hozta közelebb egymáshoz e nagy
rendszereket. Mivel a folyamat évszázadokig, vagy évezredekig, talán évmilliókig tart, még a
legnagyobb energiaszintű összeolvadás, a bekebelezés sem a jelenünket változtatja meg, csak
a jövőnket. A fejlett élettér nagyszámú részecskéje azonban sokkal gyorsabb tempóban
változik, nagyobb a feldolgozó képessége, és e rendszer mi terünkben letelepedő fiataljai
jelentősen felgyorsíthatják a fejlődésünket. Ez egyrészt nagyon megnöveli a Föld és
környezetében lévő bolygók részecskéinek a változását és az anyagcseréjét, és valószínűen ez
okozza az üvegháztartás erősödését a Marson. Ha a részecskéink gyorsabban változnak,
gyorsabban fejlődnek, nagyobb az energiaigényük, másrészt a fejlett rendszer részecskéihez
viszonyítva korszerűtlenek, elmaradt a tudatfejlődésük. Mivel beavatkoztunk a természet
rendjébe, a genetikai állomány fejlődését visszafogtuk, a bolygónk élőlényeinek a többségének
kicsi és rossz a biodiverzitása, az alkalmazkodó rugalmassága, és a fejlődő képessége. A
változásnövekedéshez, a jelentős környezet változáshoz, a genetikailag lesatnyult ember, és az
általa elkorcsosított élőlények nem fognak tudni alkalmazkodni. Ha a makroevolúciót, nem
megtermékenyítő találat, egyszerre aszteroidában, vagy üstökösben kapott túl sok részecske
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váltja ki, akkor is felgyorsul az élet fejlődése. A korszerűtlen, sok vegyi segítséggel fenntartott
fajok kihalhatnak, az élőfaunák átalakulhatnak, más fajok korszerűbben együtt élni tudó
szerveződések teret és időt nyerhetnek. Ha relatív kicsi a fejlődési különbség, csak
technikailag, és emberségben léphetnek le bennünket, de ha túl nagy, akkor akár eleségnek
tekinthetik a fejletlenebb részecskéinket. Szerencsénkre, bármely gyors a rendszerek
közeledése egymáshoz, mindig vannak felderítők és előőrsök, akik egyrészt előre jelzik a
szerveződéseiknek, hogy milyen tendencia várható, másrészt beoltják az immunrendszerünket,
felkészítenek az invázióra. Mivel a rendszerek egymásba hatolása, mindig a kevésbé fejlett,
külső rétegekkel kezdődik, ezért bármilyen gyorsan történik, periodikus fejlődési és lassulási
szakaszokban csak fokozatosan megy végbe. A két galaxis közötti bolygók, és a sokkal kisebb
részecsketerek ide – oda vetődnek a fejlettebb és gyorsabban változó, és a fejletlenebb rétegek
között. Ez periodikusan oda-vissza viszi a fejlődést, egy kicsit araszolva hol előre, hol
visszafelé fejlődünk. A fejlődés eredőjét az határozza meg, hogy a rendszerek közeledése
meddig tart. Ha folyamatosan egymásba fordul a két rendszer, és tovább közeledik, egyre
nagyobb változássűrűségű rétegekbe fog a bolygónk kerülni. Ez tovább feszíti az életet, de
közben a bolygó is a kisebb változássűrűségű rétegek felé lendül, amely csökkenti a változás,
nyomását, a fejlődés kényszerét.
Gondoljuk át a dolgot a kisebb energiaszintű részecskék érzési aspektusából:
Ha a túl nagy változássűrűségű idegen rétegekben megfáradt részecskék felismerik, hogy a mi
rétegünkben még nagyobb az azonosság, és az élőrétegükhöz képest, csak lassan múlik az idő,
a számukra nyugodt, mennyei környezetbe sokan át és betelepülhetnek. Az emberekben és a
gyorsabban változó rétegekben lévő fejlettebb részecskeközösségek viszont áttelepülhetnek a
gyorsabb és nagyobb fejlettséget, nagyobb rendet tartani képes idegen élőrétegekbe. Tehát
részecskéink sok szintjén fokozott anyagcsere várható. Vajon a rekombináció csak a
részecskéinken keresztül, vagy direkt is fog érinteni bennünket.? Várható e, hogy hasonló
fejlettségű élőtér közelébe sodródunk, hogy meglátogatnak a fejlettebb élőréteg hasonló élő
rendszerbe szerveződött emberhez mérhető energiaszintű, és hasonló fejlettségű egyedei?
Feltételezhető, hogy a két galaxis szintű rendszer egymásba olvadása, - bármely céllal történik,
annyira megnövelheti a változás sűrűséget, és ezzel a tér nyomását, hogy ez kirepít bennünket
a keveredésben álló szaporodási térrétegekből. Ez esetben a Föld a Nappal együtt sokkal
távolabb kerülhet a galaxisunk fejlett központjától, és így a múltba kerülhetünk, de akár pályát
is válthat, és egy fejlettebb csillag-fival új frigyre léphet. A gond akkor van, ha a két rendszer
közötti ütköző zónába, a legnagyobb sűrűségű határrétegek közé kerülünk. Ekkor nincs kiút,
csak oldalirányba a lamináris szeleket kihasználva kikerülni a tűztérből, de ha a La grange
térrészbe, a potenciálgátak közé szorulunk, a bolygónk nagyon gyorsan felnőtt csillaggá
válhat.
62. szakasz:

A vákuumenergia átalakítása és a bolygó hajtóművek működési elve.
Ha élő részecske-pároknak tekintjük az egyenlítőnél, az időspirálnál a bolygókat elhagyókat,
akkor a részecskék elrugaszkodásának az eredője is forgathatja a bolygónkat. Valószínűbb
azonban, hogy a be és kiáramló különbség eredője végzi e forgatást. Azzal hogy a mezőkben
párosított, és az ekliptikai síkba rendezett irányú kiszórt részecskék elhagyják a Földet, egyben
forgatják a bolygót és fenntartják a belső különbséget. A rendszert elhagyók tömege vákuumot
támaszt, hiányt és ezzel keresletnövekedést támaszt a tömegközéppontban, a fiatal
részecskékre. Gyakran megesik, ha a szülőket a felnövő gyerekei korán elhagyják, hogy új
gyereket szülnek, vagy az idősebbek nevelt gyerekeket fogadnak. Az állatoknál és a
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természethez közelibb fajoknál éppen az utódok megléte, vagy eltávozása, hiánya vezérli a
szaporodási mechanizmust. Amely fának letörik, elég a csemetéje, a szabaddá vált területen új
csemeték nőhetnek, és amely állatnak megeszik a kölykét, hamarosan soron kívüli új párzásra
vállalkozik. Hasonló a háborúk szaporodási ciklusokra gyakorolt hatása, és a fák metszése. Ha
az élet veszélyeztetve érzi magát, szaporodásba, reprodukcióba, korszerűsítésbe kezd.
Folytassuk a gondolatsort, a bolygók forgásával és az északi pólusokon beáramló energiától. A
beszívott, elnyelt ütköztetett energia, a mezőkben átalakul, rendeződik, és a déli póluson
irányított, rendezett irányba, saját információs energiaként kibocsátásra kerül. Ezzel az
energiával, sugárnyalábbal a bolygók fékezik az áramlást, a nagyobb rendszerek
kitoloncoltatást, másrészt a legfejlettebb felderítőiket küldik előre, előkészítik a terepet és a
környezetet a jövetelükre, a lehetséges fejlődésre, és csökkentik az ellenük való fellépést, hogy
az idegen rétegbe behatoló lendület ne fulladjon túl hamar ki. A költöző madarak ékeiről szóló
leírást, a Szintézisben megtalálják, amelynek a lényege, hogy az idegen közegbe behatoló ék,
fizikailag is megosztja a levegő részecskéit, és ezzel csökkenti a környezet behatolással,
áramlással szembeni ellenállását. A lassabban vagy nem áramló közeg egyes részecskéit
töltötté teszi, forgásba hozza, és ez csökkenti az ellenállást.
A megosztott és egymással ellentétes irányban töltötté tett, azaz ellenkező forgásba hozott
térbeli szereplők a behatoló által okozott feszültség jelentős részét egymás között dolgozzák
le, amely csökkenti az ellenállást az idegennel szemben. Az északi pólusnál beszívott,
beáramló részecskék miatt mindig kisebb nyomású és lehűlő térrész alakul ki, de a reaktív
sugárhajtóműként működő déli póluson állandó impulzus és nyomástöbblet érvényesül. Ez a
változás többlet megosztja a haladási irányban lévő, közeget alkotó részecskéket, és miközben
túl gyors változási tempót kényszerít rájuk csökkenti azok ellenállását. Lényegében a déli
pólus előtt, a tengelyirányú haladás irányába kaotizálja és felbontja a nagyobb ellenállású a
részecskéket. Azt is mondhatnánk, hogy a bolygónkat alkotó részecsketömeg menekül a
túlfejlett részecskék elől, mint ahogyan a Nagy népvándorláskor a Hunok is menekültek a
fejlettebb, erősebb Besenyők elől. A kaotizált, és ezzel ellenállás képtelenné vált irányba
könnyebb a haladás. Tehát nemcsak a tömegben és a lendületben, hanem a fejlettségben
meglévő különbség is alkalmas arra, hogy a különbséget kihasználva teret és ezzel a
fejlődéshez időt nyerjen. A mezők, és a rendszerek áramlását az teszi lehetővé, hogy
haladhatnak, terjeszkedhetnek a kisebb ellenállás irányába, arra, ahol a tudat fejlődés még nem
értette meg, hogy a megosztással kaotizálható, és csökkenthető a védekezés. Miközben
azonban a kevésbé fejlettebbek felé áramlanak, rendszeresen a nagyobb változássűrűségű,
azonos és nagyobb fejlettségű, a határaikat eredményesen védő, rendezettebb, fejlettebb
mezőknek ütközhetnek. Lásd a Hunok és a tatárok terjeszkedését megállító Német
fejedelemségek, az időben váltakozva fejlődő közép és kelet ázsiai országok terjeszkedési
torlódását.
A tér sohasem telik fel, mindig lesz a fejlődésben lemaradó réteg, személy, régió, ország,
amely rovására lehet terjeszkedni, teret és időt, és ezzel életet, fejlődési lehetőséget nyerni.
Miként a mezőkbe befelé haladó gravitáció is, az egyenlőtlen térnyomáson, az aszimmetrián, a
különbség meglétén alapul, ezen az elven nagyobb tömegű mezők is mozgathatók.
A folyamatosan ható, tartós nyomáskülönbség, a fejlettség nyomása, kényszere, és az ez elől
menekülés olyan folyamatos gyorsító erőként hat, amely miatt a bolygók és a csillagok
haladási sebessége a közegellenállás (sűrűség) és a haladási keresztmetszet arányai által
meghatározott értékig gyorsulhat. A gyorsítási lehetőséget, egyrészt a különbség folytonos
kialakítási lehetősége, másrészt a rendezett irányba kibocsátott részecskék biztosítják, amelyet
a mező előtt kaotikus övezetet létesítve, az általuk megosztott, kisebb méretűre felbontott
közeg csökkent ellenállása biztosít. Ha a mezők, a beszívott, beengedett fejlett részecskéket a
sajátjaikkal egyesítik, fúzióra, szaporodásra és rekombinációra késztetik, akkor a kibocsátó
nyíláson kiengedett nagyobb sűrűségű, nagyobb átható képességű fejlettebb, ügyesebb
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részecskék mélyen behatolhatnak a haladási irányba eső rétegekbe, azok hátországában
előkészíthetik a terepet. Ha a környezeti közeg összetétele a kerületi irányban nagyjából
azonos, akkor a folyamatos fúziós lehetőség olyan előre küldhető felbontó erőt fog biztosítani,
amely a haladási irányba eső térrész folyamatos kaotizációjáról, a különbség fenntartásáról
folyamatosan gondoskodik. Mivel minden különbség létrehozásához energiára van szükség, a
mezőkbe és életekbe épült energia generátor sem Perpétum mobile. Az áramláshoz és az ezzel
létrehozott energia különbségbe fektetett munkához energiatöbbletre van szüksége. Kérdés,
hogy mi fedezi az állandó energia igényt? Az hogy a rendszer nem zárt, hanem nyitott
rendszer, amely a környezetből állandóan energiát vesz fel, amelyet átalakít, fejleszt, amelyet
az irányban és a tudatában rendez. Tehát a tudatban aszimmetrikusra rendezett, célt és eszmét
kapó részecskék munkára serkenthetők, hadra foghatók, velük a környezet kaotizálható, és az
élet különbségen alapuló áramlása fenntartható. Az élet ára a környezet átalakítása, a
rendezett, de fejletlenebb, nagyobb azonosságú környezet kaotizálása, majd a rendezetlenné
tett energia saját igény szerinti rendezetté tétele. Az élet közben nagy mennyiségű kisebb
fejlettségi fokon álló energiát el kell fogyasztani, azt fel kell bontani és kaotizálni szükséges
ahhoz, hogy ezután nagyobb fejlettségbe és a saját célra igénybe vehető lehessen.
Az izotróp környezeti térben, a mezők és rétegek közötti, nagy azonosságú részecskéket
tartalmazó mennyországban rengeteg rendezetlen energia van, amelyben csak azért nem alakul
ki spontán áramlás, mert az erők és a lendületek mérsékelve és relatív egyensúlyban vannak.
Bármely olyan szerkezet, amely képes a nagyobb azonosságú de kevésbé változó,
elkényelmesedett élő energiát kaotizálni, tartósan különbséget létrehozni, az egymás ellen
dolgozó részecskék energia veszteségéből folyamatos energiaellátásra számíthat. A
folyamatban változó élet alapító mestere ezt ismerhette fel. A mezőkben folyó organizáció
célja az átrendezettség növelése, a létrehozott káosz irányítása és uralása.
A szaporodáskor, az élet fogantatásakor, az alapítók, a genetikai elődök olyan rendezésre,
organizációra képes áramlási rendszert, egy életre szóló összetett közös programot hoznak
létre, amelyekben az alapító és egymást versenyre gerjesztő részecskék áramköreinek az
eredői nem gátolják, hanem segítik az áramlás, az irányrendezettség fennmaradását. Az
alapvető rendezettségi irány, a pólusokon beszívott örvénylő közeg (részecskék) védett
egyirányú áramlásba terelése, párhuzamos beérkeztetése, amely miatt irány és
áramlásrendezettség, célazonosság alakul ki. Mivel ez szimmetriában történik, tehát mind a
két póluson van beszívás, az egymás felé a közös célba, a tömegközpontba tartó részecskék
hatalmas sebességgel ütköznek össze. A befelé haladáskor hidegfúzióban besűrűsödő,
összeépülő részecskék a mezők belsejében melegfúzióba kerülnek, amelykor a beáramló
energia jelentős részének a kaotizálása és felbontása árán, az átlagosnál nagyobb
energiaértékű, nagyobb változássűrűségű utód, fejlettebb szerveződési életcsíra alakul ki. Ha
az áramlási és a perdületi szimmetria nem teljes a mezőkben, akkor az új életcsírák eredő
áramlási lendületértéke sem lesz egyenlő. Ilyenkor különbséggel rendelkező aszimmetrikus
részecskék alakulnak ki. A többlettel rendelkező pólusokon folyamatosan nagyobb változás és
tömegsűrűségű, a mezők fejlett rétege felé eső oldalon magasabb impulzus sűrűséget és
nagyobb térnyomást, míg a kisebb ellenállású határrétegbe (közegbe), vákuumot és ezzel
tartós különbséget biztosítani tudó részecskék többlete árad ki. Ez a többlet mindig a kisebb
változássűrűségű mező (határréteg) felé nyomja a különbséget fenntartani képes mezőket, de
ott a kevesebb kölcsönhatás (gyengébb ellenállás) miatt nem fejt ki akkora tolóerőt, mint a
nagyobb változássűrűségű, és ez miatt nagyobb ellenállású rétegek irányába. A különbség
folyamatos létrehozása, a reaktív hajtóerővel rendelkező mezőket a nagyobb változássűrűségű
rétegektől a kisebb változássűrűségű rétegek irányába kényszeríti.
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Az is valószínű, hogy ha a két póluson kiáramló nagyobb sűrűségű részecskék tolóereje közel
egyenlő, akkor is kialakul áramlási irány, amely a gyengébb ellenállású határrétegek felé a
legközelebbi, legkisebb nyomású réteg felé (irányba) hajtja a mezőket. Ez a
hatásmechanizmus biztosítja, hogy a kisebb mezők a nagyobb és idősebb mezők határfelületei
által létrehozott és határolt tércellákban ide-oda vándorolnak, és ha kisebb ellenállású réteget
találnak, (valamelyik határréteget fenntartó rendszer sérülése, betegsége vagy meggyengülése,
(halála) esetén a gyengébb ellenálló képességű, kisebb impulzus (és változás) sűrűségű réteg
irányába átlendülnek a meggyengült potenciálgáton. Az átlendüléskor a tömegük
tehetetlensége a következő cellahatárig, határfelületig segíti, amely rendszerint visszatéríti, de
annak a meggyengülésekor tovább haladhat a legnagyobb szívóképességet (gravitációs
térnyomás különbséget) biztosító környezeti mezők legkisebb impulzussűrűségű rétegei felé.
A határrétegekben, a keresztirányban elterelődő lamináris áramlás az egyenlítői (legnagyobb
változássűrűségű és nyomású) rétegektől a pólusoknál lévő szívótölcsérekig, a kevésbé
életképes, megfáradt megöregedett, nem elég rugalmas részecskék szempontjából már fekete
lyukként működő nyelők felé szállítja a részecskéket. A mezők legnagyobb változássűrűségű
központjába irányuló áramlás folyamatosan differenciálódó részecskéket szállít, amelyek a
mezők tömegközpontjában nagyon gyors ritmusban periodikusan változó impulzusaikkal,
váltakozva energiatöbbletet és vákuumot keltenek. A mezők központjában azért tud kialakulni
időben változó többlet és periodikus nyomáshiány, mert a differenciálódáskor felbontott elhaló
szerveződések, quintesszenciát, éteri közeget alkotó részecskéi, olyan kicsi méretűre és
tömegűre bomlanak, hogy szinte ellenállás nélkül kijuthatnak a mezők gyomrából. A korábbi
térfogatukkal kitöltött térrészekben a ritmusos impulzuscsúcsok után a térkitöltésben
pillanatnyi hiány és vákuum keletkezik. Ugyanez érvényesül, a differenciálódáskor egymásba
préselődő, fuzionált részecskék esetén is. A külön-külön még nagyobb térfogatú, eltérő
fejlettségű részecskék a fúziókor egymásba préselődnek, és ezzel nagyobb térsűrűség,
részecskesűrűség (és az életcsírákban nagyobb változássűrűség) alakul ki. Mivel az új
szerveződésben nagyobb energiaszinten homogenizált, nagyobb azonosságúra temperált
részecskék az impulzust követően összenyomódnak, elfolyósodnak a nagyobb azonosságuk
miatt nagyobb erővel kapaszkodnak össze, és kisebb térfogatban is elférnek. Ez is periodikus
térfogathiányt eredményez. A mezők belsejében periodikusan a rugalmasabb, a helyzetet
követni képes részecskékből különbség, sűrűségbeli és változássűrűségbeli differenciálódás, és
irányban eltérő rendezettség alakul ki. Az életcsírákban egyesülő új élet vagy elrugaszkodik,
vagy kisodródik az aktív térrészből, de a felbomlott részecskék egy térelválasztó membránt,
szimmetriasíkot létrehozva az impulzushelytől kifelé tágulnak. A periodikus
energiahullámokat kifelé közvetítő membránok olyan térelválasztó, káposztalevél-szerű
közeghatárokat hoznak létre, amelyek féligáteresztő hártyáknak is tekinthetők. E membránok
megszűrik a felületen áthaladni igyekvő, a részecskékkel kitöltött térrész sűrűségénél nagyobb
méretű, nem elég nagy lendülettel áthaladó részecskéket. A határfelületek, térhártyák,
membránok, közeghatárok tehát az áramlást szelektáltan gátló, meghatározott méretű és alakú
(fejlettségű) részecskéket egymástól elválasztó közeghatároknak tekinthetők. E határok
mentén lamináris áramlás, - ha forognak, akkor kerületi irányú, - spirálba csavarodó rétegszél,
a környezeti teret eltérő sűrűségű rétegekre osztó határfelület, potenciálgát alakul ki.
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63. szakasz:
A vákuumgenerátor elvű űrhajó működése.
Moetrius az űrutazásoknak nem látja értelmét, az ide elpocsékolt energiát inkább az
élőrétegünk jobbítására használná fel. Ha valóban jólét sikeredik, akkor a különbség is
csökken, és az élet elkényelmesedik., a fejlődési kényszer csökken. Ez egyrészt nagyobb
azonosságú életteret, és jobban elszaporodó részecske közösséget eredményez, tehát a terünk
telítettsége ezzel nő. Ez növeli a feszültséget, és a környezet nagyobb fejlődése esetén a
rovásunkra várható annak a terjeszkedése. Ha az emberi közösség nem kerül a környezetével
egyensúlyba, ha tovább szaporodik és a faját és a hegemóniáját tovább is fenn akarja tartani,
akkor valóban ki és áttelepülésre, új életterekre lehet szüksége. Ez annál is inkább
szükségszerűvé válhat, mert a bolygónk szaporodása a közeljövőben várható.
Az alábbi ábrán bemutatunk egy elképzelt szerkezetet, amely a bolygóknál megismert reaktív
áramlási rendszer működési elvén alapul. Az űrhajó, a haladási irányban irányított ék alakban
gyors neutronokat bocsát ki, amelyek megosztják és felbontják a tér nagyobb szereplőit. A
rakéta elől káoszt generál és olyan kisméretű részecskékre bontja a közeget, hogy az a
hozzámérhető tartományból kikerülve ellenállás nélkül elmenekül és szétsugárzódik. Az
objektum előtt közegellenállás csökkenés következik be. A tér szereplőinek a természetes
állapota, hogy a lecsökkent ellenállású térrész irányába áramoljon, ez miatt az űrhajó mögötti
térben kialakított nagyobb impulzus sűrűség miatt hátul nagyobb nyomás, folyamatos
különbség alakul ki a szerkezet előtt és mögött. A kicsi tömegű részecskék szétáramlását, a
nagyobb tehetetlenség miatt csak késve követi a nagyobb tömegű anyag, de mivel ezek is
felbomlanak, egy meghatározott frekvencián elérhető, hogy éppen a megfelelő térállapotú, az
űrrepülőgép anyagával kölcsönhatóképes anyagból legyen hiány. Ez esetben az űrrepülőgép
anyagára erős gravitációs jellegű vonzóerő hat a haladási irányból, azaz tolóerő a hátoldalról.
Ha a kaotikus anyagbomlási helyet megfelelő tükrökkel a kívánt irányba terelve a
részecskéket, és eltérő típusú szendvics anyagokkal körkörösen le tudjuk árnyékolni, akkor a
haladási irányra merőleges energiafaktorok egymást kiegyenlítve nem gátolja a haladást. Ez az
energia visszanyerhető, és az űrrepülő hajtására is felhasználható. Az előre kilövődő energia
kaotikus állapotot hoz létre az adott térben ezt nem jól viselő anyag nagyobb frekvenciáján, és
ezzel felbontja, csökkenti a haladási irányba eső térrészben lévő közeg ellenállását. A gép előtt
csökken az ellenállás, folyamatos reaktív különbség alakul ki, amely folyamatosan
gyorsíthatja az űreszközt.
A 20. ábra a megismert
térenergia áramlási és
átrendeződési
mechanizmusát hasznosító
gondolat vázlata. Az elv
megvalósítása alkalmas lehet
arra, hogy a Föld légterén
kívül, a nagy azonosságú
részecskéket tartalmazó
határrétegekben térsűrűség
különbséget, és ezzel reaktív
hajtóerőt hozzon létre, és ezt
az űreszköz gyorsítására
hasznosítsa. A módszerrel
tetszés szerinti tömegű
objektum hozható egyre
gyorsuló mozgásba. A
megvalósítás kritikus része a
terelő tükrök minősége.

A kabin előtt elhelyezendő aktív forrásban felszabaduló
részecskéket állítható tükrök terelik két ellentétes irányban
csavart vonalban hátrafelé, amely elsősorban a stabilizátor
szerepét tölti be. Ezzel forgatható az eszköz. A kabinon átvezető
foncsorozott csőben irányba rendezett hátrafelé kiáramló
részecskék biztosítják a fő tolóerőt. Az orrszelepek állításával
befolyásolható az eszköz előtti tér kaotizálása, és ezzel a
kialakuló vákuum, pontosabban az első és a hátsó rész közötti
térerő különbség. A modell eredetije megtekinthető az Aspektus
5, Az Ötödik dimenzió címoldalán és a könyvismertetőkön. Az
elv az eredeti eszközt építő Radiolariák Cyrtocalpis urceolus
fajához tartozó egysejtű sugárállatkák érdeme, és találmánya.
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21. ábra

A kb. 900 millió évvel ezelőtt érkezett, valószínűen máshol,
de lehet, hogy már a Földön kifejlődött első egysejtű állatok
még emlékeztek az ideszállító eszközre, és azt a saját
méreteikben is arányosan fel tudták építeni. A Radiollarriák,
és a protozoák családjába tartozó Cyrtocalpis urceolus,
valószínűen a Földbe és a tengerekbe becsapódó
üstökösökben, az életet szállító aszteroidákban nagy együtt
utazó mezőkben, nagy tömegben érkezett. A tollaslabdához
hasonlító rácsos kúp a tolóerőt biztosító, hátul kibocsátott
részecskék azonos irányba rendezésére szolgál, a
szőrszálszerű füzérpályák a stabilizálásra.

Látható, hogy elől nincs saját anyagú ,,szőrszál,, mert az első sűrű merev rácson, a
centrumban, a fúzióban szintetizált fejlett részecskék haladnak ki előre, az elől levő térben élő
részecskéket felbontani, kaotizálni a szükséges térerő különbség létrehozása érdekében. Az
alig egy-két mikrontól a 0.5 mm-es méretig terjedő állatkák nagy azonosságú részecskékből
szerveződtek, és a beérkező életet szállító vendégek környékén szóródtak szét, szaporodtak el
a nekik már élethez alkalmas körülményeket biztosító Földön. Látható, hogy a kovaszerű
mészváz micsoda remekmű, milyen csodálatosan precíz rácsos statikai rendszer, amely
hallatlan rugalmas lehetett az ütközésekkor. A belső harang formájú félig áteresztő hártya,
határfelület egyrészt védte a belül lakókat, és gondoskodott az illetéktelenül távozni akaró
részecskék visszatartásáról. Az állatkák hatalmas egységű fraktálrendszert alkotnak, törzsekre,
osztályokra, rendekre, nemzetségekre és fajokra, kasztszerű hierarchikus szerveződési rendbe
differenciálódtak. A maguk idejében ezek lehettek a Föld legfejlettebb lakói, a domináns
egysejtes, nagy szimmetriában fejlődő közösség valószínűleg százmillió évekig tartós
hegemóniában tudott maradni.

64. szakasz:
A fekete lyukak, a nyelők és az energia körforgása:
A már önálló anyagcserével rendelkező minden mező fekete – fehér lyuknak is tekinthető.
Ezek többségét, - ha nem a pólusaikkal fordulnak felénk - azonban a mi változási
frekvenciánkon nem észleljük, de észlelhetjük a nagyon elöregedett, a szimmetriatársat és
ezzel forgási szimmetriát vesztett csillagok anyagcseréjének a felgyorsulását, az energia
tékozlását.
A nagyon öreg, a már elhalt szimmetriapárú csillagmezők szerepe a különbség létrehozása.
Ezek a mezők nemcsak idősek, hanem vagyonosak, az életük során sok energiát halmoztak fel,
de kiöregedtek, a párjuk elhalt, ezért szimmetriában tartó, a tékozló életmódot fékező pár
nélkül egyre gyorsabban forgó, nagyon gyors anyagcseréjű térörvényekké válnak. Olyan
vagyonos öregemberhez lehetnek hasonlók, aki még anyagot fogyaszt, anyagcserével
rendelkezik, de már nem tudja az anyagot megemészteni, a saját rendszerében időkésére
késztetni, és a rajta átszáguldó eseményeket lelassítani, az anyagáramlást már nem képes a
tudat kölcsönhatásával gátolni. E mezőknek az életből már csak a szemlélés és az energia
áramlás segítése, irányba rendezése maradt. Mindaddig Isten malmaiként, kozmikus részecske
gyorsítóként működnek, amíg az életörvényük egy belső kaotikus esemény, vagy az
irányrendezettség elromlása miatt össze nem omlik. Amíg e mezők két olyan térrész közé
tudnak ékelődni, amelyek között különbség van, vagy ilyent létre tudnak hozni, működni
fogna. Bár valószínűen szimmetriát adó társ hiányában nem tudnak anyagot fuzionálni, de
részt vesznek a részecskék továbbításban és az áramlás nyomáscsökkenése miatt az anyag
bontásában. E mezők lehetnek azok a szerkezetek, amelyek összegyűjtik az élet elhalt és
rendezetlenné vált hulladékát és irányba rendezett energiává, quintesszenciává alakítják. E
mezők energiáját a tömegbe épült és forgásba jött, ezzel töltötté vált részecske energia
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szolgáltatja, amely a rendezettségben növekvővé alakításakor hatalmas nyugvó energiáknak ad
az élethez szükséges kezdeti lendületet, energiakölcsönt. E mezők a múlt hulladékából a jövő
energiáját termelik, ők a bankárok, akik az élethez szükséges kölcsönt, a jövőt megelőlegezik.
E mezők töltik fel a teret fogyasztható, összeépíthető, irányba rendezhető részecskékkel,
nanoméret alatti energiával.
65. szakasz:

A makroevolúciós időszakok forgatókönyve, az életfolyamatok a fordulói:
Moetrius számára kétségtelen, hogy működik a mindenség szerveződését, fejlődését felügyelő
tudattal rendelkező erő, amely mindig beavatkozik, ha a lokális élet túlságosan elveszti a
szimmetriáját, és nem képes ezt a maga erejéből kijavítani. Ennek az erőnek a legismertebb
változata a közvágy, a közakarat, a közhit és a közös cél. Az életet óvó emberi érzelem ott van
mindannyiunkban, az élet védelmét a közös lélek, a nagy azonosságú részecskéink közös
érzése alakítja. Ha a lélekerő nem elég az elromlott folyamatok megjavításához, ha a lélek
jelenléte kevés, a többség által vágyott érzés, a közakarat kiegészül a múlt felé elszállt életek
közös mezőbe épült, megmaradt lelkeinek az akaratával. Ha az érzés erősödik, a belső
részecske akarat energiaszintje nő. Ha az ellenérzés erősödik, a dologtól visszatartó belső
energiaszint nő. Ha a belső ellenérzés, az élet súlyos elromlása miatt felerősödik, ilyenkor
Isteni beavatkozás történik, a bennünk is élő részecskék életére Gondviselő lélek
beavatkozása. Ha nagy a káosz és a lineáris mikro-evolúció zsákutcába kerül, beavatkozik a
makro-evolúció. Ez egy csapásra eltörli a káoszt, a rendezetlenséget és helyette hosszú időre
szóló irány és célazonosságba rendezi a földi folyamatokat. Ha egy túlzott hegemóniába
kerülő uralkodó faj jelentősen túlszaporodik, amely elrontja a környezete és a gazdalénye
szimmetriáját, akkor a nagyobb energiaszintű lény részecskéinek az érzés eredőjét adó Isten
akaratából beavatkozás történik, vagy a túlszaporodott közösségre rátelepül egy fogyasztó
réteg, egy vírus vagy egy fejlettebb lény. Ez többféle variációban is kialakulhat, amely a jelen
folyamat a vízöntő beköszöntésével kezdődik. A makroevolúció, fejlett fogyasztó rétegek ránk
telepedésével, vagy és bolygóméretű szaporodásban kialakuló rekombinációként valósulhat
meg. A bolygó típusú részecskemezők életében a szaporodás még lehet hogy kényszer, egy
olyan baleset következménye, amelyet normál esetben, egészségesen még el tud kerülni. Ha a
túlszaporodott élőréteg túlságosan elrontja a bennünket is eltartó mezőnk szimmetriáját, ha
nagyon legyengíti a Föld védekező képességét, az nem lesz képes a nagyévi határfelületen a
pályáját keresztező megtermékenyítő üstökös-pályák és a megtermékenyítés elkerülésére.
Mivel e részletek már több könyvben leírásra kerültek, most a már többször megtörtént
esemény valószínű de finomított forgatókönyvével ismertetjük meg az Olvasót.

66. szakasz:

A megtermékenyítés forgatókönyve:

Az ekliptikai síkokon áthaladás, a kisebb és nagyobb változássűrűségű mezők közötti ingázás
rendszeresen olyan a bolygók által metszett szimmetriafelületet keresztez, amelyen valamely
Mengyelejev féle periódusos rendszerbeli állapotú, jellemző fejlettségű részecskék nagyobb
tömegű együttváltozó közösségekbe épültek. A kisebb energiaszintű szerveződések evolúciója
a nagyobb energiaszintű szerveződések biológiai programja által meghatározott, amelyekét
pedig a még nagyobb energiaszintű rendszerek analóg, de hosszabb fejlődési rendje határozza
meg. Az evolúció, szigorú időrendet tart a fejlődésben, amely miatt jellemzően meghatározott,
hogy egy evolúciós ciklusa (fejlődési periódusa) végéhez érő bolygó milyen fejlettségű
részecskeszerveződések határfelületét keresztezi. Tehát valószínűen kötött az is, hogy milyen
összetételű és változás sűrűségű az a részecskékből kialakult szerveződés, megtermékenyítő
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üstökösként is érkezhető mag, amelynek az útja az idő és a térkoordinátákban éppen egybe
esik. Nagy a valószínűsége annak, hogy egy idegen határréteget, vagy a felmenői ekliptikát
olyan idősávban keresztezzük, amelyen a periodikus rendszer 3-5. periódusának megfelelő
fejlettségű, vegyes összetételű bonyolultság van jelen. Az ilyen fejlődési fokra eljutott
szerveződés részecskéi fejlettebbek a mi részecskéinknél, nagyobb feldolgozó képességgel
rendelkeznek nálunk, nagyobb változássűrűséget is elviselni képes, egyszerre több
dimenzióban változni és a környezethez alkalmazkodni képes, nagyobb energiaszintű
rendszerbe szerveződtek. Ha egy ilyen, igen jelentős tömegű, és nagy kinetikai energiájú
részecskemezővel ütközünk, bekövetkezik a rendezettséget növelő impulzus esemény, a
bolygónk esedékes szaporodási folyamata. A részecskéink szaporodása már megkezdődött, a
terünkön és időnkön áthaladó Nyilas galaxis fejlett wimpjei impulzusokba kerülnek a mi
rendszerünk wimpjeivel. Ez egy populációs hullámot, energiahullámot és változásnövekedést
eredményez a mikroszinteken, a nanoméret alatti részecskéinknél. A jövő a kis szintekről
fejlődik, tehát azok az energiahullámok fogják a mi szintünkön is alakítani, amelyek még csak
most fejlődnek, de már gyorsítják az időnk és kaotizálják a terünk. Az energiahullám jelentős
fejlődési hullámot indíthat el, a mi tudatfejlődésben elmaradt részecskéink ezen túl mást
súgnak, mint eddig. Most a betelepülő menyek és fejlett wimpvők miközben megosztják a
terünk és az időnk, a részecske közösségünk, arra fogják bíztatni a részecskéinket, hogy
egymás ellen forduljanak, hogy egymásnak ugorjanak. Ezt meglehetős sikerrel művelik, mert
a káoszunk a gazdaságunk romjain már egymásnak estek a nagyok, már az egymásra
mutogatás korszakában élünk. Ha nem kapunk fejlett, együttutazó közösséget, akkor a
rekombináció az élőrétegünkön belül fog kialakulni, és az ember rendezi át az ember számára
a teret és az időt, azonos irányba, de a múlt felé. Ha nagy tömegben együtt érkező vendéget
kapunk, akkor az a Nyilas rendszer által megbolygatott terünk és időnk növekvő változását
már nem fogjuk tudni kiszámítani, már nem fogjuk tudni kikerülni. Ez azért nem lehetséges,
mert a wimpszinten kaotizált terekben könnyen közeli csillaghalál alakulhat ki, amely a
Naprendszerben nagy káoszt és kivédhetetlen térbolydulást okozhat. Miközben az új
variációkban sokkal fejlettebb Wimp részecskék szerveződnek, ezek mikroméret alatti
változatai nagyobb energiaszinteken is fejlődőképesebb lények, új vírusok kialakulását
segíthetik elő. Az élet a nanomérettől felfelé gyorsulva fejlődik, igyekszik behozni az elmúlt
idők tudatfejlődési lemaradását. Ha nagyon nagy tömegű részecske fog a Földön és a
környezetébe tartozó rendszerbe magasabb tudati állapotba fejlődni, akkor hamar tömeges
elégedetlenség alakulhat ki a meglévő elnyomott állapotok tarthatatlansága miatt. Tudjuk,
hogy a részecsketömeg elégedetlensége makroevolúciós változást válthat ki, és a
fegyverarzenálunk fejlettsége miatt akár külső beavatkozás sem szükséges. A rendszerünk
nagyobb rendezettségét a mikroszintű részecskék tudatfejlődése éppen úgy elindíthatja, vagy
az emberekben kialakuló belső elégedetlenségbe szíthatja, hogy a közakarat, a közvágy új
igénnyel lép fel, a tömeg ezen túl majd mást akar. Az élőrendszer pedig olyan, hogy ha az
elromlott rendszer nem képes magától megjavulni, jön a beavatkozás az Isten sorscsapása,
amit az Apokalipszis, a János Evangéliuma olyan szemléletesen fogalmaz meg. Moetrius egy
környezeti csillaghalál hozzánk érő gyors hullámára, és a terünk és időnk térbolydulására
számít. Ez esetben a terünket és az időnket rendezettebbé tevő sorscsapás, egy
megtermékenyítő aszteroidában, vagy üstökösben, esetleg csillagmaradványban érkezhet.

67. szakasz:
A vízözön valószínű folyamata:
Bár az ekliptikára érve csökken a mezőkre ható különbség eredője, a gerjesztés, és ez
valószínűen nagyon alacsony légnyomást fog okozni. Már ismerjük, hogy amikor leesik a
légnyomás, a barométer mutatója, esős időre kell számítani, mert a légkörben lévő vízpárát
addig fenntartó a Földből kiáramló visszaható energia nyomása is csökken. Várható, hogy az
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kifelé ható lendületnyomás csökkenése miatt, a külső térből jövő részecskehullámok
határfelületei közelebb kerülnek a bioszféra talajszintjéhez, és nehéz, súlyos, alacsonyan szálló
esőfelhők alakulnak ki. A felhők csökkentik a felszínt érő besugárzást, amely miatt a felhők
alatti levegő is lehűl, és még jobban lecsökkenti a felhőket tartó párnahatást. A légkörből a
hideg hatására kicsapódó vízgőz nagyon erős, többhetes monszun formájában lehullhat a
Földre, és ez valóban vízözönszerű hatalmas csapadékáradatot okozhat. A vízözön legendáját
mégsem csak ez a lehetőség teszi valószínűvé, hanem a vízözönnel párhuzamosan beérkező
megtermékenyítő vendég alacsony szögű tengerbe (kéregbe) becsapódása.
A Föld kerületi irányú áramlási sebessége 30e km/ szekundum, amely igen nagy sebesség. A
várható becsapódó mező által kapott tömeglendület, ütközési kinetikai energia nemcsak a
beérkező tömeg kinetikai jellemzőitől függ, hanem attól is, hogy az egyesüléskor milyen a
becsapódás szöge és iránya. A haladási és a forgási irányok, sebességek azonossága vagy
ellentéte, és az, hogy milyen szögben ütköznek, meghatározza az esemény nagyságát, és ezzel
valószínűen a leendő hold nemét és születési tömegét is.
A merőleges pályakereszteződés esélye csekély, itt a legkevesebb az idő a pontos
egyesüléshez. Sokkal nagyobb esélye van egy kis szög alatti, majdnem azonos irányú
pályakereszteződésnek, amelyben megsokszorozódik a találkozási esély. Ez esetben a
megtermékenyítő mag alacsony, 30 és 45 fok közötti szögben érheti el a Föld pályáját, és
valószínűen a forgási iránnyal szemből, tehát kelet, délkelet felől érkezik. A beépülés
valószínűsége sokkal nagyobb a rák és a baktérítő közötti területen, a célpont közepén, ahol a
lepattanás veszélye kisebb, az időrés itt a legnagyobb, és a külső határfelületek áttörése itt a
legkönnyebb. A földi egyenlítői ekliptikai terelősík valamelyik oldalán alacsony szögben
beérkező vendég várhatóan 30-50eKm/szekundum sebességkülönbséggel csapódhat be az
általa megtermékenyítendő petének tekinthető felszínbe. A Föld, mint egy tojás, az energiában
dús sárgatest körül egyenletesen eloszló fehérjével telt fel. Ez akkor is óriási sebesség és
nagyon nagy kinetikai energia, ha száz méter alatti a jövevény átmérője. Ez az anyagától és a
sűrűségétől és az egyéb jellemzőktől is függően 30-90 km mélyen becsapódhat a kéregbe, azt
esetleg áttörheti, és bejuttathatja a megtermékenyítő anyagát a már fortyogó, erre váró
litoszféra alá. A Földrengések és a Cunamit is okozó csillaghalál már előkészítette a terepet.
Az érett pete litoszférai lemezeit a közeli vulkánkitörések már kellően fellazították, és még
néhány évig tovább lazíthatják.
Ha az alacsony szögben érkező tömeg a tengeren át csapódik a kéregbe, (amelynek nagy a
valószínűsége), akkor olyan nagy sebességű kerületi irányú áramlásra késztethet több ezer
köbkilométer víztömeget, hogy az a megszerzett lendülettel többször lemoshatja a Föld
általunk rátapasztott szennyét. A nagy cunami akár több ezer méter magasra is felfreccsenő
óriáshullámot (kat) gerjeszthet, amelynek a kerületi és a radiális irányú sebességkomponense
is hatalmas lehet. A szökőár, - ha az útjába kerül, - átcsapna a Mont Everesten, körbeszaladna
többször a Földön és a becsapódással szembeni oldalon még magasabbra feltornyosulva, a
visszaható hullámaival segítené az egyenlőséget. Valószínű, hogy jelentős mennyiségű víz itt
kilépne az orbitális pályákon túlra, tehát a Föld számára végleg elveszne, és ez lehet, hogy a
bolygónk vizes korszakának a végét jelentheti. Nem véletlenül van annyi elporosodott jég a
Naprendszer múltjában, ilyen alkalmakkor a vízkitörés, elvesztés, lefagyás, és az új felszín alá
kerülve az esemény utáni porral fedés is természetes.
Ha nem a tengerbe csapódik a vendég, akkor az eltalált lemeznek olyan kerületi és radiális
irányú lendületet adhat át, amely gyorsabb áramlásra serkentheti, lesűlyeszthet földrészeket,
egymásnak torlaszthatja, és új hegyeket emelhet a magasba. Ezek hatalmas földrengés
sorozatokkal járhatnak, amely átrendezheti a tengerek szintkülönbségeit és másodlagos
cunami sorozatok alakulhatnak ki. Ráadásul a sorsnak magát megadó bolygóba ilyenkor
nemcsak egy vendég csapódhat be, hanem a csillaghalál számos, - a terünket és időnket
megzavaró - kisebb nagyobb maradványa. A legdurvább eset akkor alakulhat ki, ha úgy járunk

166

mint a Mars, ha a nagy robbanás sorozat alatt és után a légköri gáz részecskék java része
elszökik.
Ha a megtermékenyítő mező kisebb, vagy a haladási irányból és a forgási sebesség irányába
érkezik, az ár sokkal kisebb is lehet, amelykor körgyűrűben körbefutó óriáshullámok
alakulhatnak ki. Ez a kisebb lecke. Ilyenkor maradhatnak majdnem érintetlen, a kialakult
életformák továbbvitelére még alkalmas, csak kicsit változó területek. Az általunk ismert
fehérje alapú, emberi bonyolultságú élet genetikai magja megmaradhat, de nagyon
leredukálódhat, és sok más veszély miatt ismét a kihalás szélére kerülhet. A későbbi
fejezetekben olvasható az a beemelt idézet, a 77 ezer évvel ezelőtti hasonló kataklizmáról. A
Génbe írott fajkihalás hasonló eset, három nagyévvel ezelőtti periódusának a következménye
lehetett. A robbanás miatt elveszhető légkör a Mars kopárságát juttathatja eszünkbe. Az élet
áradásában, egy nagyobb energiaszinten új periódus kezdődhet, amely kezdetén a Föld
nemcsak megtermékenyíthetővé vált, hanem az új változatok sikeresebb kialakulási
lehetőségét segítve, a felszínként ismert bioszféra is sterilizálódhat. A jelenünk múlttá válik, és
eltávozik a külső határrétegek irányába, a Föld múltbeli információit őrző külsőbb
határrétegek felé.
68. szakasz:

A kataklizmát szerencsésen túlélők következő problémái:
Ha nem okoz az esemény totális kihalást, ha a randevú elmarad, vagy csak kisebb eseményben
egy fiú hold születik, akkor az élet sok változata továbbra is megmaradhat, bár valószínűen a
többsége a körülmények változása miatt evolúciósan is módosulhat. A legvalószínűbb
következmény a negyedévi tél, amit jégkorszakként ismerünk, amelynek a hosszát és
hidegrekordját az esemény nagysága határozza meg. A nagyévi tél 6400 évig tarthat, és ezt
nemcsak a nagyszülői rendszer fényárnyékába kerülése okozza, hanem az, hogy a placentába
kerülő porfüggöny ennyi ideig elnyeli a tömegközpont felé tartó hagyományos frekvenciájú
környezeti energiát. A túlélőknek és a részecskéiknek meg kell tanulni a nagyobb
frekvenciájú, áthatoló-képesebb energiákat hasznosítani, ehhez pedig tudati fejlettség
szükséges. (Valószínű, hogy a túlélők észre sem veszik, és egyre mélyebb rétegekbe kerülnek,
és e föld (placentaréteg) alatti rétegekben egyre magasabb frekvenciák hasznosítását is
megismerhetik.) Ha a túlélőknek szerencséje lesz, akkor marad víz és nem lesz mindenhol
szennyezett, és maradhatnak az eseményektől elszigetelt oázisok, paradicsomok. Ha a légkör
nyomása nem nagyon csökken, és a bioszféra táplálék körforgása újra beindul, a jelen élet a
bioszféra alsó szintjére szorulhat vissza. Jó esetben a tápláléklánc egyes lokális helyeken
megmarad és nem települ rá magasabb bonyolultságú fogyasztó. Ha az eseményben sok
részecske, és velük az információs tudás felbomlik, elpusztul, az esemény utáni evolúcióban
hiányozni fognak a kihalt szakmák művelői, képviselői, és az egyediségekben addig őrzött
tudás egyes részei elvesznek. Az új élet tehát más lesz, némely dologban rosszabb, másokban
jobb. Valószínűen sokkal nagyobb azonosságtudattal kezdődik, de a szükség és az ínség hamar
egymás ellen fordíthatja a túlélők különböző és külön élő, eltérő érdekeltségű csoportjait. Az
életnek új célja lesz, a túlélés és a megmaradás, amely az addig széthúzó közösséget közös
célba kapcsolhatja. A fejlődés, egy új periódussal megindulhat, és az új szerveződéseket,
mikrokozmoszokat létrehozó, az őseik szakmáit és tudását nem teljesen azonosan felújító
részecskék módosult és új szerveződéseket hozhatnak létre, amelyek az adott körülmények
között sikeresebben gyakorolják az élet szimbiózisát, a társadalmi együttműködést.
Mivel a fekete jövőképek festését általában a prófétizmushoz kötik, ezért e rossz dolgok
ecsetelése helyett Moetrius a várható jobb dolgokról is szót ejt.
Az azonosság és a együttműködés kétségtelenül sikeresebb lesz, és a megmaradó, új
életvariációk az élet törvényeiről tanult leckéket az utódoknak is továbbadhatják. Ha tűz
pusztít a sztyeppén, utána az új élet könnyebben kisarjad, a múlt hamva sterilizálja az élet
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szimmetriáját rontó gazokat is, ezért új szimmetriák alakulhatnak ki. Az új evolúciós
periódusban valószínűen a negyedik periódus szintjére lép a hajdani bioszféra, de ekkor már
lehet, hogy e réteg életben maradt és a tudatban fejlődött szerveződései a litoszférában
fejlődnek tovább. Az idő rohanása átmenetileg – akár évtízezrekre – lecsökkenhet, mindenre
lesz elég idő, a kialakult nagyobb feldolgozó képesség miatt, az eseményrend és a feldolgozási
idő aránya ismét kedvezőbb lesz.
A néhány évezred elmúltával, a Föld eléri a nagyévi napéjegyenlőségi határfelületet, amelykor
a tavaszi rétegszelek felszakítják a placenta porfüggöny maradványát, és a Föld általunk
felszínként ismert rétegén élő szerveződések is végre megpillanthatják az új kis holdbabát. A
placenta elektronpora leülepszik az új holdra, és nagyobb többségben a szülő anyára,
amelynek lehet az evolúciós következménye, hogy az ellett állatok elfogyasztják a szüléskor
kikerülő placentát. A lefagyott vízmaradványokat vastag porréteg fedi be, a Föld a régi
bioszférája felett egy új réteggel hízik. A placenta szétszakadásával a részlegesen bejutó
napfény erős üvegháztartást alakít ki, és a bennrekedő részecskeenergia néhány évtized alatt
elolvasztja a megmaradt, lefagyott gleccsereket, ha maradtak tengerek, azok szintje ismét
emelkedik. A felégett és sterillé vált Földön a szél széthordhatja az élet megmaradt magvait, és
új evolúciós ciklus indulhat az új bioszférán.
69. szakasz:
A túlélést segítő lehetőségek kihasználása, az emberi faj átmentési lehetősége:
Szinte reménytelen dolog olyan valamire szabályokat, tanácsokat felállítani, amely dolognak a
méretét, hatását és a kifejtett következményét nem ismerjük. Csak azon lehetőségekre
állíthatók fel tanácsok, amelyek a makroevolúció mérsékelt változásába sorolhatók, amelyek
esetén nem egyszerre becsapódó közös mezőben kapjuk a vendégeket, hanem azoknak sűrű
sötét felhőket eredményező, egymást követő rajaiban. Ez azt jelenti, hogy a Föld még
védekezik, és nem akar holdbabát, és hogy még nem alakult ki a várható közeli csillaghalál,
hogy még nem kezdődött el a térbolydulás. A Föld és részecskéinek a szaporodásra
előkészülési folyamata már előre haladott állapotban van. A Nyilas galaxis rendszer fejlett
részecskéi nagy tömegben haladnak át a Naprendszer téridején, és az impulzusokban sokan
hatástalanodnak, a Nap és a Föld környezetében élő részecskék között párra találnak,
lekötődnek. Más felett részecskéket is vonzhat az új, náluk kevésbé fejlett részecskéket
tartalmazó külső határrétegek nyugalma, a korábbi életnél békésebb lehetőség, a bőséges
terített asztal, és a számukra múltbeli nosztalgiát ébresztő szép táj. A vendég részecskék fejlett
változatai a nekik megfelelő határrétegekben megtelepedhetnek, és folytathatják a más
rendszerben megkezdett evolúciót. Az is lehetséges, hogy a korábbi gyorsabban változó
rendszerükben már nem bírták a gyors tempót, és már nagyon várták a változást, a számukra
mennyei paradicsomi állapotokat kínáló környezetváltozást. Miközben a fejlett támadók a
nyugalmasabb paradicsomi állapotba kerültek, a mi részecskéinket gyorsabb fejlődésre
késztetik, vagy kényszeríthetik. Még az sem szükséges, hogy rossz szándék vezesse e kis
lényeket, elég, ha nosztalgiával elmesélik a korábbi jövőben, az előző életszakaszukban
megélt emlékeiket. Az emberi tudás, miként az élet tudása, az információs részecskék útján
terjed, és nemcsak tanulással vehető át. Ha az emberiség többsége megtanulja a külső zajokat
lecsökkenteni, (sajnos nem erre fejlődünk) de a relaxálás erre felé ad lehetőséget,
meghallhatja és megértheti a belsejéből kapott kisebb energiaszintű jelzéseket, az
érzésinformáció feladását a tudat felé. Nem vagyunk egyformák, valamennyien az adott
időszakban szükséges tulajdonságok, képességek több, kevesebb hiányával rendelkezünk.
Azoknak, akik a korban szükséges rendezettebb tudástöbblettel rendelkeznek, másban
hiányosabbak az ismereteik és fogyatékosabbak a képességeik. A tudósok sokszor rossz férjek,
a zsenik önzők, vagy elhanyagolják a családi és a környezeti kapcsolataikat, egyszóval rossz
kapcsolat teremtők, ápolók. Az ember szimmetriahiányos állapotának a természetes
következménye a részecskéink tökéletlensége és az általuk nem teljesen kitöltött tér hiánya
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miatti képesség hiány. Senki ne legyen olyan nagyra magával, ha a képességei ma
sikeresebben bevethetők, ha az adott korban szükséges egyensúlyi állapotot jobban megtalálja.
Ma az evolúció őt segíti, de holnap majd mást. A képességek és a ,,szerencse,, forgandó, és
valószínűen mindig azok a tulajdonságok és információk erősödnek meg, amilyen részecskék
a környező vagy a távoli rendszerekből éppen a környezetünkbe érkezik. Ha a Szaturnusz
határfelületeit vagy az egyenlítői ekliptikát képező idősíkját keresztezzük, a Szaturnuszra
jellemző összetételű, tulajdonságú részecskéink utánpótlást kapnak, számban, tömegben és
hatásban megerősödnek. Nem véletlen az asztrológia azon felismerése, hogy amilyen jegyben
született (helyesebben foganás utáni fejlődési állapot a fontos) valaki, az jellemző lesz rá egész
életében. Ha a Szaturnusz megszórja a Földet, az ő tulajdonságai megerősödnek, a másokkal
folytatott evolúciós csatározásokban ilyenkor könnyebben győzedelmeskedhet. Hasonlóan a
többi környező bolygó, a Vénusz, a Mars, a Jupiter is jelentősen képviselteti magát azokban a
részecskemezőkben, amelyek akkor szerveződnek, amelykor éppen dominanciába kerülnek a
teret s időt megszóró részecskéi. Természetesen más távolabbi felmenő csillagok is
képviseltetik magukat, de ezek szórási sávjaiba sokkal ritkábban kerülünk, ugyanakkor a távoli
határfelületeik szélesek, sokáig érvényesülhet a terünkön áthaladó hatás.
A legrosszabb képességű emberekben is lehetnek olyan kisebb energiaszintű, de fontos
egyediséget ismerő részecskék, amelyek speciális tudása hiányzik a többiekéből, a nagyobb
egészből, de mivel a lassabban kapcsolókat többnyire elnyomják, a háttérbe szorítják, nem
kapnak időt a kifejlődésre, a megerősödésre. A rosszabb képességűek időzavarba kergetésével
elveszik annak a lehetősége, hogy az élet néhány színe, íze és virága kiteljesedjék, hogy az
emberi faj sok ezernyi tarka, eddig nem ismert tulajdonságú egyedisége is kifejlődjék.
A virágok illata, a színek pompája mind olyan részecskeverseny sikeres fejlesztésének a
következménye, amely a megmaradást és az érvényesülést segíti. A virágokba szerveződő
részecskék hatalmas versenyben fejlesztik a virágokat egyedi, szebbnél szebb színekre,
pompás illatokra. A cél az, hogy amelyiknek a színe, vagy/és az illata csodálatosabb, arra
biztosabban rászállnak az új illatokat és újabb színeket kereső lepkék, annak biztosabban
széthordják a virágporát. A sikeres újdonságot fejlesztő részecskeszerveződések az
evolúcióban is sikeresebbé válnak, jobban elszaporodhatnak, nagyobb arányt képviselhetnek
az egészben. Jó lenne, ha nemcsak a hidak és az űreszközök készítésében utánoznánk le a
mikroszinteken sokkal gyorsabban fejlődő részecskéket, hanem megtanulhatnánk a kicsiben
sikeres evolúciós megoldások nagyobban is sikeres alkalmazását. Az együttélésről, az
együttműködésről is van mit tanulnunk! Egy gyümölcs érése az almát vagy a körtét építő
részecskék felgyorsított evolúciója. Egy év, egy evolúciós ciklus, és az ízek, zamatok
kiteljesedését követő cukrosodás után már erjedés és ecetmuslincákba épülés következik, majd
a rothadó gyümölcs baktériumban dús felgyorsult evolúciója után a ciklusváltás. Az
összegyűjtött gyümölcsből kialakuló cefre elfolyósodik, majd nagy azonosságú tiszta alkohol
állapotba fejlődik. Ha a földbe kerül, a baktériumok feldolgozzák, és a táplálékláncban az
anyag ismét differenciálódik, fejlettebb és sűrűbb salakra, és elillanó, elgázosodott, a külső
rétegekbe távozó kisebb energiaszintű élő anyagra. Ha fordul az élet, az eltávozott kisebb
energiaszintűek tudása hiányozni fog az egész szimmetriájából, e kis energiaszint hiánya
esetén az élet durva és kietlenné válhat.
A túlfejlődött, a varioképességében és a biodiverzitásában súlyosan romlott emberi
részecskeszerveződések, elkényelmesedtek, megszokták a jót és a készen feladott
megvásárolható dolgokat. Mi lesz akkor, ha megszűnik a termelés, ha megszűnik az elosztás,
ha a mindennapi falatért újra meg kell a természettel küzdeni. Mindent elfelejtettünk, amit az
őseink ismertek, amelyet jó volna felelevenítenünk. A füvek gyógyhatását, a hatóanyagok
következményét, a mérgek működését és szelektáltságát. A táplálék begyűjtését, a föld alatti
gyökerek ehetőségét, kiásását. A TV-ben egyre gyakrabban látható túlélési műsorok nemcsak
szórakoztatás céljából vannak vetítve, hanem a várható eseményekre tudat alatti felkészítés
részeként. Nemcsak a természet adta lehetőségek táplálékként alkalmas dolgait kell
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megismernünk, hanem a tudatban is fel kell készülnünk a természethez közelebbi
gondolkodással. A jelenlegi emberi logika nem alkalmas egy kataklizma utáni időszak
túlélésére. Egyre jobban csak a mának élünk, és elfelejtünk a lehetséges jövőkben
gondolkodni. Meg kell tanulnunk vizet gyűjteni a szárazságban, a hajnali harmat
gyöngyszemeit begyűjteni, az ehető füveket, magokat, a nem mérgező növényeket
megismerni. Ezek a lehetőségek holnap már nem biztos, hogy megadódnak, a kész helyzetben
nem lesznek könyvek, nem lesz TV sem rádiók. Az információt a bárányoknak fejben kell
tárolni, a természetben megmaradó oázisokat, és a vizek tisztaságát, a talált dolgok
fogyaszthatóságát felismerni. Meg kell tanulnunk a megmaradó állatok, az elejthetők és a
ragadozók fejével gondolkodni, a mindenét elvesztő és veszetté váló embertárs leszerelésére,
lecsendesítésére hatékony megoldásokat alkalmazni. Ha jön a vendég, a megmaradóknak
nagyobb szüksége lesz egymásra, mint bármi másra. Szükség lesz az egymás információjára,
az egymást kiegészítő tudásra. A törvény helyett az érzés fog vezetni, az egyéni reakciókat ez
fogja szabályozni, és a túlélő közösségnek meg kell tanulni a közösségi érzéseket a
megmaradás érdekében újra nagyobb egységbe kapcsolni. Az együttműködő világé a jövő,
akkor is, ha nem jön ezt kikényszerítő esemény. Miként a rabszolgatartó társadalmak
megszűnését is az okozta, hogy a kényszer helyett a szabadabb emberekkel hatékonyabb
együttműködés sikeresebb gazdaságot eredményezett. A későbbi korokban a nincstelen
zsellérből hatékonyabban termelő jobbágy lett. Ma ismét lépni szükséges, hogy az
önmagukat kizsákmányoló, időzavarba kergetett, rossz hatásfokkal foglalkoztatott,
egyszerűsítésre kényszerített emberek a tudatban fejlődhessenek, és ezzel megérthessék,
az együttműködési kényszer okát, értelmét és szükségességét.
A szimbiózis olyan tudatos együttműködés, amelyben az életláncba és táplálék láncba
szerveződött egységek egymásra halmozódó eredményben, és kiegyenlített energiaáramlásban
érdekeltek. Bár az élet rugalmassága, mint az íjé majdnem végtelen, de az íj húrja is csak
véges feszültséget tud elviselni, és ha a kelleténél jobban feszítik, az is elszakad.

Az evolúciós ciklus fordulójának a leírásához hasonlóan, a könyv is egy újabb gondolati
periódussal folytatódik, a már leírtakhoz más aspektusból észlelt összefüggéseket kapcsol.
70. szakasz:
A fekete lyuk átgondolása: (A sors felbontója, az Isten malmai)
Minden nagyobb változássűrűségű fejlettebb mező fekete lyukként működik a nála sokkal
kisebb, és lassabban változó fejletlen mezőnek. A préda és a zsákmányállat kapcsolat jellemzi
a kisebb és lassabban változó mező és a nagyobb összetettségű, gyorsabban változó
többdimenziós mező kapcsolatát. A fekete lyuk egy nagyobb és fejlettebb, idősebb ionos
részecske szerveződés, amelynek a belsejében nagyobb a változássűrűség, mint a
környezetben található mezőkben. Ez esetben a fekete lyuk felségterületére érő kisebb
bonyolultságú zsákmánymezők, sokszor nem észlelik idejében, hogy átkerülnek az
eseményhorizonton. A nyugalmasabb időszak után a gyorsulás tényét, - mint az őz, amelyet
már becserkésztek - már későn fogják észlelni.
A mezők körüli aurában lévő kicsi részecskéknek sokkal kisebb a tehetetlenségük, ezért a
közeli nagy változássűrűségű mezőben zajló változatos életről értesülve, sokukban
feltámadhat a vágy a belülről már fényes, modern csillagvárosba települni. A már gyorsuló
élettel teli környezetbe kerülő, energiában szegényedő, egyre kisebb sugarú keringési pályára
álló mezők, hamarosan meredekebb, radiális irányú pályaszakaszra és feloldhatatlan
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időzavarba kerülhetnek, amely miatt már nem tudják aktivizálni az egyre kisebb számban
megmaradó, a környezet által elvont, elfogyasztott részecskéit. Az időzavarban az erő, a saját
akarat és a cselekvési lehetőség elvész. Ha a sodródás már megállíthatatlan, a végzet órája az
utolsókat üti. Ha a fogságba esett mező belső rendezettsége a káoszhoz közeli állapotban van,
már nem tudja az energiáját rendezett irányba összpontosítani és a fogságba ejtő mező
vonzásából megszökni. A prédamező sorsa megpecsételődik, az energiája és a rendezettsége
csökken és már csak idő kérdése, hogy mikor ér be a mező mindent felbontó poklába. A
zsákmányul esett mező részecskéi a nagyobb mező fekete lyukán át annak a részecskéivé
válnak, az elnyelt, elvont energiájuk, és a közösségük felbontása táplálja a nagy mező belülről
már nem olyan látványos fényességét. Normál esetben az egészséges mezők el tudják kerülni a
végzet fekete örvényeit, és csak az elöregedett, elromlott szerveződések végzete az elmúlás. A
makro-evolúciókban felgyorsuló élet azonban nem válogat, és a túlfejlődött, a saját változása
által túlgerjesztett nagyobb tömeget gyorsabban differenciálja túlélőkre és elhalókra.

71. szakasz:

A másság szerepe a bolygószaporodásban:

Valahol olvastam, hogy Európa belsejének a változássűrűsége kiemelkedően nő. Ez olyan
gondolatot ébreszt, mintha a mezőnk időspiráljába zuhanó anyag éppen ezen a területen érné
el a Föld felszínét. A megoldás azonban inkább a túl nagy keveredés, a túl nagy máságúvá
fejlődés. Kétségtelen az is, hogy a bolygófelszínt elérő, befelé haladó részecskeáramlás növeli
a területen a változássűrűséget, csökkenti az egységnyi feldolgozási időt, növeli a káoszt. Ha
az áramló részecskékből álló időfolyókat, Ariadné fonalát a mezők fel és letekerik, a folyóba
kerülő, a sors útján sodródó kisebb nagyobb részecskék elkerülhetetlenül beérkeznek a mezők
nagyobb változássűrűségű rétegeibe. Ha a változásban már megfáradt kisebb energiaszintű
mezők megöregednek, és ellenállásra képtelenül a nagy zsákmányoló mező nagyobb
változássűrűségű rétegei, az elmúlás felé sodródnak, a kaotikus attraktort már csak akkor
kerülhetik el, ha gyorsabb iramban fejlődnek, mint amiképpen a nagyobb változássűrűségű
rétegek belseje felé haladnak. Ez feltételezi az idő és fejlettségi szinkronitást, a feldolgozó
képesség szinten tartását, vagy némi növelését. Ha a tudat fejlődése gyorsabb, mint a káosz
növekedése, akkor a túlélés, és a mezők nagy változássűrűségű rétegein áthaladás is
lehetséges. Ha a tudat fejlődése elmarad, ha a már fejlettebbek megakadályozzák a többiek
megértését, a feldolgozó képességek kiteljesedését, a tudattalan réteg időzavarba hozható,
kaotizálható és uralható. A tudatfejlődés lefogása az uralkodás és a szelekció érdekében
történik. A fejlődés azonban, miként a szerencse fogandó, és mindig jön egy más időszak,
amelykor az addig tudatlan fejlődik. Míg az új gondolat kifejlődésének a hiánya miatt a
céltalanná és értelmetlenné vált társadalomfejlődés lemerevedik, elöregszik, és elhal, addig a
régi romján új, együttműködésben felvirágzó társadalom épülhet. Az elöregedő,
korszerűtlenné és fejlődésképtelenné váló szerveződések elhalnak, mindegy, hogy milyen
nagy az energiaszintjük, mindegy, hogy milyen nagy a bonyolultságuk. A megmaradás ára a
sodródás üteménél gyorsabb fejlődés, és a túlélők egy sokkal nagyobb rendszer sikeres
termékeket fejlesztő részecskéivé válhatnak. Amely szerveződések nem képesek a káosznál
nagyobb, azt uraló fejlődésre, azok lemaradnak, időzavarba kerülnek és elhalnak. Mindegy,
hogy a részecske szerveződés a felszíni rétegek elérése előtt, vagy még nagyobb egységben
érkezve az utolsó impulzus becsapódása közben bomlik fel. A felbomló részecske
közösségnek az a határréteg, életszféra képezi a pokol kapuját, amelyben céltalanná válnak,
amelyben már nem tudnak az eredeti tudati állapotban és szervezettségben tovább haladni. Ha
a részecske közösség erkölcsi tudása kiteljesedik, és eléri a morális gátat, elveszti a hitet a
célban és magát a célt is. Ekkor megkezdődik a meghasonlás, a végleges határozatlanság,
amelyben az áramlás mindent felbontó rezgéssé válik, és a mezőt alkotó részecskék életórája
és tudata, a szerveződést tömegesen elhagyó részecskék miatt visszafelé kezd el fejlődni. A
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mezők memóriája romlik, és a szimbiota szerveződések egyre kisebb egységekre bomlanak.
Az együttműködések megszakadnak, az organizáció és a rendezettség csökken. A korábbi
fejlett tudatú, sikeres rendezettségű élőlények elpusztulnak, az összeépült eseményeket és az
információt tároló memóriájuk törlődik.
Ha nagyobb a beérkező mező azonossága, és a részecskéinek a rendezettsége, a fejlettsége és
az újítóképessége magas szintű, átjuthatnak a pokol külső határrétegekben is rejlő kapuin. A
sikeresen fejlődő, a kaotikus körülményeket is túlélő szerveződés szimbiota részecskéi a
legmélyebb határrétegekig, a legnagyobb változássűrűségi mezőközpontig is eljuthatnak. A
gyorsan fejlődő közösségek között és mellett azonban mindig vannak más túlélők is. A
fejlettek mellett rendszerint túlélik a kaotikus időszakokat a nagyobb azonosságba épülő, és
ezért sikeresebben együttműködő közösségek is. Mivel az ilyen részecske szerveződések
mindenképpen kisebbségbe kerülnek, ezért akkor is receszívvé válnak, ha a teljes tudati
törlést, és a teljes visszafejlődést sikerül elkerülniük. Ha eljön az Ő idejük, ekkor
megerősödhetnek, nagyobb energiaszinten újjászülethetnek, és a jelentős mennyiségben együtt
maradt eredeti azonosság hamar dominánssá válhat. A túlélő nagy azonosságú részecske
közösségek, a mezők által átnevelt nagyobb máságú részecskék között idegenként, annak a
rendezettsége ellen hatnak. A hagyományaikat az idegen környezetben, a sejtjeikben, az
atomjaikban is mélyen megőrző, a nagyobb azonosságú részecskéket tartalmazó egyedekből
kifejlődő mezők azt a statisztikai kisebbséget, megtűrt másságot jelképezik, amely a nagyobb
energiaszintű rendszerek állandó gerjesztéséhez szükséges. Mózes utódaira, a zsidókra, a
cigányokra és néhány az eredetiségét és a sajátosságait, a hagyományait mélyen őrző,
többnyire a nagyobb máságúaktól elkülönülő, elkülönített nemzet leszármazottaira, a sors, azt
a nehéz szerepet osztotta, hogy osszák meg a világot, hogy rontsák annak a rendezettségét,
folyamatosan versenyre gerjesszék a környezetet. Évezredek óta ez a szerepük. A nagyobb
máságú többségtől eltérő, a Földön idegenebb kisebbségi népek eredendő részecskéi
valószínűen nem a naprendszerből, hanem valamely ellenérdekelt konkurens csillagról
származnak. Olyan a szerepük, mint a megtermékenyítő anyag receszív állapotba kényszerített
részecskéié. A szerepük az élethez szükséges gerjesztés, a változás fenntartása, élénkítése, az
impulzusok, a Földi rendezettséggel ellenérdekeltségek keltése, a szabályok sajátos
alkalmazása, megkerülése. E statisztikai kisebbség eltérő rendezettségi mintát képez, amely
azonban képes megosztani a világot, képes a rendezettséget csökkenteni, a feszültséget magas
szintre hozni, folyamatosan gerjeszteni. Az ,,Isten,, e kiválasztottainak a szaporodása
statisztikailag magasabb, az áramlási mintájuk, a földi pokolban sikeresebb megmaradási,
alkalmazkodási képességük kiemelkedő, amely miatt a hatásuk az evolúciós ciklusokban
periodikusan megerősödik. Ha a befolyásuk nő, a világ rendezettsége csökken, az energia és a
pénz a többségtől elvonódik és hozzájuk áramlik. A kaotikus faktor ilyenkor növekszik, az
oksági dolgok rendezettsége csökken. Ez növeli a világunk feszültségét, jelzi a közeledő
bolygószaporodási ciklust. A bolygónknak a bolygószintű szaporodáshoz sok fehérjére van
szüksége, magas rendezetlenségre, nagyobb hőmérsékletre és kaotikus zűrzavaros időkre.
A jelenünkben a kaotikus atraktor nő, a bioszférában, az ember élőrétegében a rendezetlenség
és a káosz tombol. Az emberiség időzavara nagy, az egyéneké még nagyobb, amely nemcsak
határozat és cselekmény képtelenné teszi az emberiséget, hanem a tömeg határozatlanságával
is terheli. Az ilyen dolgok kivédését nem lehet demokratikusan megoldani, az ilyen
hadművelet elhárítása diktatórikus közvetlen irányítást igényel. Ha meg tudja oldani az emberi
közösség e veszélyes műveleteket, nem biztos, hogy a káosz nem nő, és nem kerülünk sokkal
nagyobb változássűrűségű nagyobb ragadozói rétegekbe. Ha a fejlődés és az egyediség olyan
magas szintre jut, hogy az ember képessé válhat a szaporodást kiváltó dolgokat, a
megtermékenyítő aszteroida és üstökös magokat elhárítani, Gaiát meddővé tenni, a technikai
rendezettség ellenére az időbeli rendezettség hiánya miatt, a kivédési lehetőséget biztosan
elszalajtjuk.
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A Tao útjának a vége: Az információ felejtéséről és a butulás folyamatáról:
Ha egy mező, az általa elfogott részecskék szerveződését felbontja, azaz megváltoztatja a
kialakult rendezettségi variációt, a téridőbeli struktúrát, ez esetben törli a korábbi rendezettség
által meghatározott információt, azaz lényegében törli a korábbi összefüggésrendszerben
kialakult memóriájukat. A halál a statisztikailag természetes körülmények között nem egy
pillanat alatt alakul ki, hanem ezt megelőzi egy elöregedés, egy elbutulás, a szervezett
információs rend feltöredezése, csökkenése. Bár a halál tényét, az előre haladott folyamat, a
vég megállapítását egy állapot eléréséhez (éppen a visszafordíthatatlansághoz) szoktuk kötni,
ez azonban ritkán történik epizódszerűen. A halál egy folyamat, amely a mezők nagyobb
változássűrűségű, határfelületeinél kezdődik, és a legnagyobb változássűrűségű, mindent
lebontó poklában fejeződik be. Az ilyen pokoli gyomorba bejutó összetett szimbiota
részecskemezők, az információkkal rendelkező részecskéik kaotizálása, lebontása közben,
fokozatosan elbutulnak, néhány generációváltás közben elfelejtik a korábbi rendezettséget, az
eredetet és az ősi szabályokat. Elfelejtik, hogy honnan jöttek, hogy az együttműködés
vágyával születtek, és ezzel a vággyal társultak szimbiota mezőkbe, együttműködő
társadalmakba. Az elbutulás, a lebontás azonban nem teljes, a mezők csak a rendelkezésre álló
idő és az elfogyasztó rendszer felbontóképessége által meghatározott mértékig bomlanak le.
Ennek az lehet az oka, hogy a lebomlás elsősorban a mezők külső peremvidékén élő, kevésbé
fejlett rétegeit érinti, amelyek többnyire kevésbé fejlettek, mint a szerveződést bomlasztó
részecskék. A mezők nagyobb változássűrűségi központjaiban azonban az élet és a tudás, az
alkalmazkodó képesség is gyorsabban fejlődik, és a fejlett, nagyobb alkalmazkodó
képességgel rendelkező alszerveződések már nem bomlanak le, sokszor sikeresen
alkalmazkodnak. A mezők központjában gyorsabban fejlődő élet miatt elvileg az is
elképzelhető, hogy a bejutó szerveződések legkorszerűbb részecskéi gyorsabban tanulnak,
mint a bontás folyamata halad, ezért az alkalmazkodó képességük szinte határtalan. Az ilyen
részecskékből lehetnek a szervezet immunrendszerét kivédő, megtévesztő, túlélő vírusok, és
így alakulhat ki a rák is. A rákosodott sejtek olyan túlfejlődött sejtek, amelyek megtanultak egy
telomeráz nevű hormon építésével a környezet túl nagy változtatása ellen egy telomera nevű
védőburkot készíteni, és ezzel a programozott sejthalált is kivédeni. Talán a teknősök is ezért
hordják a hátukon a nehéz, másképpen értelmetlen páncélt, ez teszi lehetővé számukra a
hosszú, nyugodt életet. Mindazon szerveződéseknek tehát, akik nem képesek a környezet
igénye, fejlődése által diktált tempóban állandóan fejlődni, folyamatosan korszerűsödni,
információfeldolgozási időzavarba kerülnek, és a szinkronítási elmaradás kialakulásától
megpecsételődik a sorsuk. Tehát az elfogyasztott mezők sohasem bomlanak le teljesen, csak a
tudatban kevésbé fejlett, a környezeti változás növekedésénél, a bontás üteménél lassabban
fejlődő részecskék sorsa a halál. A körülményekhez alkalmazkodó, a változásnövekedést
túlélő részecskék (fajok és változatok) életben maradhatnak, és tovább szaporodhatnak. Ezek
az információs részecskék képviselik a túlélőket, és ők közvetítik a nagyobb energiaszintű
rendszerek szaporodásakor a jövőbe átvihető információkat. Az alapvető élet funkcionális
együttműködéshez, az együttműködést eredményező szervezettséghez szükséges ismeretek
jelentős része nem törlődik, és ez az, az információ, amely a születéssel eredeti tudásként
átörökítődik. Az információk és a szervezettség átörökítést tehát a nagyon gyorsan fejlődő
egyedi tulajdonságú, rezisztens képességű részecskék, és az egymást az együttműködésben
segítő, nagyobb azonosságú részecskék végzik. Az örökítő anyagokban, a rekombinációkban
kialakuló, az alkalmazkodási versenyt nyerő részecskék lehetősége a túlélés és a genetikai
anyagok, tulajdonságok elszaporítása. A szaporodási impulzusokban szétporladó, de ezzel
nagy azonosságúvá válva összekapcsolódó, együttműködő, együtt megerősödő, erősen töltött
részecskék szintén a túlélőkhöz tartozhatnak. Tehát az átörökítéskor a nagy azonosságú, de
kicsi energiaszintű, együttműködő angyalok és a nagy egyediségű, nagyobb energiaszintű
ördögök képviselői is továbbvihetik a kialakulásuk és a szerveződésük történetét, a genetikai
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információt. A mezők poklában, a részecskéket ütköztető nagy változássűrűségű csataterekben
a rendezettség lebontása, átrendezés, és új részecskepárosítás történik. A rekombinációban a
túl nagy azonosságú de ellen érdekelt áramlású (konkurens) részecskék ütköztetésre,
versenyeztetésre kerülnek. E versenyben a gyengébbek, a kevesebb hittel, kisebb lendülettel,
kitartással és szerencsével nem rendelkezők, az újítani és az egyediséget, a rendezettséget
növelni már nem képes elmerevedett korszerűtlen részecskemezők felőrlődnek, vagy/és
felőrlik egymást. A sokkal kisebb egységekre lebontott részecskéket az adott mező
rendezettségének megfelelő genetikai terv (szülői örökítőanyag által adott minta) alapján új
rendezettségre, a túlélők által ismert szabályokra, szokásokra, törvényismeretre nevelik. Az
elnyelést és a felbontást végző (ragadozó) mezők, a szaporodási eredményben születő
utódokat, a már saját állampolgáraként megszülető új életkezdeményeket, a csecsemő
részecskemezőkbe épülőket a saját strukturális (információs) mintája szerinti azonosságára
rendezi. Ez a kezdeti áramlási minta, az új élet, a kialakult rekombináció hatásából, és a szülői
örökségben, a környezetben észlelt, általa megtanult (alkalmazásban bevált) viselkedési mintát
és szokásokat veszi fel, és a rendezettsége a nagy fogékonyságú fiatalkori állapotában
meghatározóvá váló környezeti hatások szerint fog alakulni. Az új részecskék, a fiatal élő
lények a szülőtől való távolodásban már kifelé szállítják a lendületüket, de még a szülői
azonosság szubjektív aspektusából szemlélik a környezeti világot. E kifelé, az élet felé haladó
részecskék az azonosságuk szerint még együtt lépnek fel a kölcsönhatás veszélyes idegen
(ellenkező irányú, befelé haladó) támadó részecskékkel szemben. A ragadozó nyelő mezők, a
fejlettebb élő lények tehát felhasználják az idegen mezők elfogyasztott, átnevelt részecskéit a
saját védelmükre, amelyet felbontással, memóriatörléssel érnek el. A rekombináció után a
kellően lebutított részecskék átrendezésével, új párosításokkal újra felépítik, növelik a saját
mintára alakított életpiramist. Mivel a nagy kezdeti szaporodású és gyors fejlődési sebességű
élőlények a kezdeti feltételekre, a leggyorsabb fejlődési időszakban a környezeti feltételekre a
legkényesebbek, ezért ez a fejlődési, betanítási időszak a saját mezőben és kontrollált
felségterületeken (családi környezetben) működik. A kezdeti feltételek és a családi
körülmények által meghatározott áramlási minták, életminták tehát meghatározóak az egész
életre, de legalábbis erős nyomot hagynak az új életekben. Nem véletlen, hogy az egyedeket
alkotó részecskemezők kezdeti szerveződésének az idején a térségben uralkodó más mezői
arányok is rögzítődnek. A környezeti tér erő és tulajdonságarányai az új mezőkben a kezdeti
befolyás alapján rögzítődik, de ez a befolyás, mint későbbi tulajdonság változás a részecskéket
szállító mezők befolyásának a növekedésekor az általuk képviselt tulajdonságok is
megerősödnek. Ha a fogamzáskor a kialakult az új erőegyensúly az utódukban rögzítődik, az
élet áramlása, a részecskék keringése csak akkor indul el, (csak az marad meg) amelynek az
adott struktúrában dominanciás fölénye alakul ki. Ez a rekombináció időszaka. Az áramlás
rendeződik, és ezzel a kezdeti tulajdonságok a kezdeti feltételek által meghatározóvá válnak.
Az új lény csak akkor születik meg, válik egyre önállóbbá, amikor a kezdeti áramlási mintában
a még ősközösségi nagy azonosságú részecskék tulajdonságfejlődési, áramlási trendje és a
szülőhöz és a környezethez viszonyított mássága már kialakult. A későbbi önállósodás idején a
további fejlődést már meghatározza a kezdeti lendület és irány, a fejlődést tovább viszi a
kapott tehetetlenség, és a saját szerzésű impulzusokban beépülő részecskék életcélt is
módosítható befolyása. Az azonosság a szülőtől távolodással, az idegen beépülő részecskék
arányának a növekedésével az élet folyamán egyre csökken, és a kezdeti nagy azonosság –
kicsi másság paradicsomi aránya eljut a kis azonosság – nagy másság együttműködés
képtelenség pokoli állapotáig. Amikor egy mezőbe szerveződött részecskék leszármazottainak
a sokadik generációi, az egymás felé egyre idegenebbé válás miatt már képtelenek egy közös
egységben, individuumban együttműködni, a szervezettség rendezettsége csökken, a
határozatlanság és fejlődőképtelenség alakul ki. Ha az organizációban az együttműködő
képesség, a kitalált cél szerinti határozott áramlás és ezzel a belső hőt elvezető képesség
csökken, a rendezetlenség növekedése miatt a környezet kaotikus változása növekszik, és
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ezzel a statisztikai többség alkalmazkodó képessége csökken, a hibajavító, a rendezettséget
helyreállító képesség, az oksági folyamat követhetetlenné válik. A folyamat a kaotizmus felé
halad, amelyben az egyedekbe szerveződött együttműködési rendezettség, az együtt élés egyre
nagyobb belső hőfejlődés közben felbomlik. Ez az együttműködő képtelenség az individuumba
szerveződött részecskék együttműködésének a megszűnéséhez, a mikrokozmoszt képező
organizmus halálához, és az alkalmazkodásképtelenné vált részecskék szétszéledéséhez vezet.

73. szakasz:
Az élőterületek gerjesztéséről:
Az életszférákban lévő részecskemezők időegységre jutó változását a gerjesztés határozza
meg. Ez a gerjesztés kívülről vagy belülről történhet. Ha a gerjesztés alacsony szintű a
változás elcsitul, és a kialakult állapotok az állandóság állapotába merevednek. Ez az állapot
csak akkor változik meg, ha a kialakult térelrendezést (a struktúrát) valami kívülről, vagy
belülről megbontja. Ha a gerjesztés a lokális területen időben növekszik, a változás sűrűség
minden esetben nő. Alapvetőnek tekinthető, hogy az életszerű változásra kényszerített
részecskék egyik (a fő) alapállapota a nyugalom. Az élet kényelmes, amely a kialakult
állapotokat hajlamos elfogadni, és a változás kényelmetlenségéről könnyen lemond. A
mennyei rétegekben a paradicsomban állandósult állapotba szerveződött angyalok csak
képzeletben és igen kicsi energiaszinten változnak. Csak akkor vehetők rá az életre, az
ördöggé váláshoz vezető folyamatra, ha valamely hatás erőszakkal kimozdítja őket a kényelem
állapotából. Ha a nagy azonosságú folyadékba, vagy szilárd struktúrába merevedett mennyei
közösségből leszakít egy változás egy jókora darabot, az a kölcsön kapott energiával az élet
sodrába kerül és változni kényszerül. A változás tehát alapvetően kényszer, a kölcsön kapott
energia hasznosítási vagy visszaadási kényszere. Ezt a változást kiválthatja a környezet külső
hatása, beavatkozása, vagy a belső struktúra rendezettségének az egyensúlyának a
megváltozása. Ha egy rendszer lokálisan elszigetelődik, a változása lecsendesedik, az élet és a
szaporodás leáll. Ahhoz, hogy ez az állapot megváltozzék, jelentős hatásnak kell érnie. Ez a
hatás vagy egyszerre kívülről beérkező, változást növelő esemény, amely felhúzza a mező
óráját, vagy apró részletekben, információban beérkező, halmozódó, erősödő másság, amely
feszültséget szít és ezzel megbontja az időt és a teret, a téridős strukturális rendezettséget. Ha
valami mégis szaporodásra gerjeszti a megnyugodott rendszereket, ez rendszerint belülről indít
el változási, fejlődési folyamatokat, amely a másság növekedéséhez a differenciálódáshoz
vezet. Ilyenkor az élőszintek valamely szintjén a változás addig növekszik, amíg az élet nem
kaotizálódik. Hogy ez megtörténhessen, a feszültségnek nőnie kell, amely egy érték felett
feszültséghullámokat indít el a környezet felé. Ahhoz, hogy egy lecsendesült rendszerben a
változás belülről felélénküljön, a rendszerben a rendezetlenségnek, a feszültségnek növekednie
kell. Ez a stabilizálódó, normalizálódó rendszerekben csak akkor lehetséges, ha a lokális
környezet tartalmaz olyan szereplőket, amelyek alacsony energiaszinten állnak, amelyek
változási intenzitása az időben csökken, és ez a változás leállásával, a rendszer halálával
fenyeget. A tartalékkal nem rendelkező szegény részecskék tovább szegényednek akkor, ha a
változás csökken, és rémisztő kilátásaik támadnak a szegénység állandósulására. A jövőkép
nélküli állapot felé haladás motiváció nélküli érdektelen élethez, érdektelen változáshoz vezet,
amelyben az alacsony energiaszint legfeljebb az információs energiát engedi cserélődni. Az
ilyen állapotba kerülő térrészben a változás valóban lecsökken, ez belülről önmagától, külső
gerjesztés nélkül nem képes felerősödni. A tér azonban nem képes olyan nagy elszigetelődést
létrehozni, amely a teljes változást, a teljes anyagcserét megszűnteti. Az információs
energiaszinten a változás a tér nyugvó részében is fennmarad, az információs energiaszintű
részecskék cserélődnek, terjednek. Ha rossz, a lassan (de egyenletesen) változó közösséget
kellemetlenül érintő hírek érkeznek, ha várható, hogy elhal egy közeli nagy csillag, vagy
megszűnik a változási egyensúly egy közeli nagy mezőben, sokmilliárd alacsony energiájú,
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információs energiaszintű részecske kezd el a térben vándorolni. Bármilyen alacsony
energiaszinten él a mennyországi nagy életközösség, ha rövid idő alatt sok a környezeti
térségben az elhalálozás, ha a mennyországba túl sok információs részecske érkezik, a lassan
változó közösség energiaszintje és változássűrűsége is megélénkül. A nagyon nagy felbontó
képességű, az Isten nagyon öreg malmaiban kicsi energiaszintre (és méretre) lebomló
részecskék az eggyé vált részecsketenger hézagain is áthatolhatnak, vihetik az információt a
térátalakulásokról, a mindenségben történő változásokról. A mennyország élénkülése, az
ellentétes jó és rossz hírek érkezése megoszthatja az angyali lélekközösséget. A fényes életből
jövők, a gazdagság élményétől még mindig elbűvöltek a megszépült emlékeiket mesélve,
vágyakat kelthetnek a nagyobb változássűrűségű életre, a nagyobb változásra, az anyagi test és
vagyon gyűjtésére. Az ilyen vágyakkal feltelő részecskék a nagy azonosságú, hasonló
gondolkodású részecskékkel szabadon társulhatnak, neki indulhatnak az életfolyamatban
változó szervezésének. A változás élénküléséhez tehát az addig kevésbé változó nyugodtabb
térségekben lévő mezőkbe a hírt vivő, és ezzel a más élet lehetőségét megismertető kis
energiaszintű részecskéknek lehetőleg tömegesen és rövid alatt be kell be jutniuk.
Az életszférákat a múlt felől, a környezetből kintről érkező részecskék gerjesztik. E gerjesztést
kétféleképen is megtehetik, amikor a mezőkbe befelé haladnak és közvetlen változást
gerjesztenek, és amikor részben átalakulva visszaverődnek, megváltoznak, és a másságot
terjesztő, belülről bomlasztó dezinformációs hatásként érvényesülnek. Ha a környezetben
kaotizálódik, elromlik egy nagy rendszer belső egyensúlya, szimmetriája, a rossz helyzetből
menekülő, emigráló részecskék tömeges áradatára kell számítani. Ha ez a relatív közelben,
vagy távolabb, de nagy energiaszinten és rövid idő alatt történik, akkor elszegényedett,
energiára, hatalomra és egyensúlyra vágyó a kis energiaszintű részecsketömeg nagyobb
inváziójára, a környezeti terek, és a határrétegek fokozott gerjesztésére kell számítani. Minél
nagyobb energiaértékű, vagy minél közelebbi a környezetre ható energiahullám, a rend
átalakulása, (idő/feszültség növekedés), annál nagyobb az időegységre jutó feszültség
növekedés, a környezeti gerjesztés. A feszültséghullámok környezetbe kiáramlása a környezet
befogadásától, reagálásától függ. Ha a környezetben is nagy a feszültség, a periódusok
rövidekké válnak, hamar kialakul a hatásra választ adó ellenhatás, az ok által kiváltott okozat.
Ha a mezők egészségesek, és az esemény feldolgozó képesség ritmusa azonossá válik a
gerjesztéssel, hatás-visszahatási szinkronitás alakul ki és a gerjesztés visszaverődik.
Ha a visszahatás a gerjesztett rendszer időzavara, a belső egyensúly hiánya miatt késik, az
elnyelt feszültséget, a válaszreakciók elmaradása miatt nemlineárisan növelő hőfejlődés
követi. Ilyenkor nagyon könnyen rezonancia, kölcsönös gerjesztés és a rendezettséget
kaotizáló gyors hőfejlődés alakulhat ki.
A kisebb ellenállású, gyérebben lakott nyugodtabb területek sikeresebben és ellenhatás nélkül
befogadják az energiahullámokban érkező betelepülőket, tárt karokkal fogadják a környezeti
rendezettség növelésére képes otthont keresőket. Ha a befogadás és a nyugodtabb térben
eloszló, a feszültség visszahatásának a hiánya miatt a felvirágzó, - fiatal, lendülettel és
célokkal, szervezettséggel rendelkező - élőterekbe több hullámban bevándorlók érkeznek,
azok hozzák a személyükkel képviselt változtató képességet, a szervezettség esetén nagyobb
rendezettség előállítására képes élő energiát. Az előőrsök és a felderítők gyors hullámai után,
egyre nagyobb késéssel megindulnak a nagyobb tömegű, és ez miatt nagyobb tehetetlenségű
részecskemezők is, amelyek azonban csak lassabban haladhatnak, és eközben még nagyobb
tömegbe szerveződhetnek, eltérülhetnek, más mezők körül közelítő körpályákra terelődhetnek.
Míg a legelső felderítő hullámok részecskéi még idősértő időutazóként radiális irányban
(rendszer és határsértőkként) szelték át a mindenséget, addig a nagyobb tömegűek már jobban
betartják a tér közlekedési szabályait, nekik már van vesztenivalójuk, (ezért útlevelekkel
érkeznek). A nagy és közös tömegbe épülő részecskék sokszor nemcsak elterelődnek, hanem a
sikeres fejlődés esetén maguk is betelepülők céljává válhatnak, önállósodhatnak és
megerősödhetnek. A környezet szabályai szerint élő, közlekedő részecskemezők már
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messziről észlelhetők, kiszámíthatók és ezért elkerülhetők, kivédhetők vagy mégis útba esnek,
ha gyengébbek kikerülő pályákra kényszeríthetők. A mindenségben nagyon sok kis
energiaszintű konfliktus, impulzus történik, de a nagyobb energiaszintű események egyre
ritkábbak, a tér idősödő, tudatban is fejlődő részecskéi már megismerték a kozmikus rendet, a
szervezettség organizációját. A magas feszültségen élő rendszerek szempontjából tehát nem a
nagy energiaszintű észlelhető és kiszámítható mezők a veszélyesek, hanem a gyors és közeli
eseményben kaotizált, akár többszörösen töltötté váló fejlett részecskék kiszámíthatatlan
bevándorlása, inváziója a kritikus. Ezek bejutnak a nagy rendszerek belsejébe, és ha elég nagy
az azonosságúk, a szerveződésben maradva belülről bomlasztják kivédhetetlenül a
szerveződéseket. Az ilyen részecskék tömeges érkezése könnyen kaotizálhatja a már nagyobb
feszültségen élő rendszerek részecskéit. A nagy energiaszintű rendszerek felbomlásakor
menekülő, a feszült híreket továbbító bevándorló részecskék kicsi de gyors csoportjai mélyen
behatolhatnak a rendezett mezőkbe, és ha nem sikerül beilleszkedniük, idegenként, vírusként
belülről kezdik gerjeszteni a helyi közösséget. A rendszerek immunrendszere ez okból
fejlődött ki, az egészséges önvédelem azonban néha jól álcázott mimikrikre talál. Míg a
kívülről jövő támadások általában tömörítik, közös védelemre és összefogásra serkentik a
megtámadott szerveződéseket, a belső változásban bomlasztók hatása rosszabb. Ezek nemcsak
fellazítják és széttördelik a kialakult kapcsolatokat, hanem miközben megakadályozzák a
rendezett folyamatokat, tönkreteszik a kialakult rendet és a rendezettség növelésére szervezett
folyamatokat. E dezinformációkat terjesztő rendzavarók rontják a dolgok kiszámíthatóságát,
felborítják a lineáris oksági eseményrendet. Minden ilyen információs energiaáram növekedés,
pl. egy közeli rendszer aktiválódása, napkitörés növeli a változás sűrűséget, a rendezetlen,
időzavarba került rendszerekben a káoszt és jelentősen csökkenti a rendezett folyamatok
hatékonyságát. A túl sok féle hatást, egyszerre túl sok információt kapó, és ez miatt kaotikussá
váló rendszereknek sokkal nagyobb szükségük van a változás csökkenésére, a rendezettség
növelésére, az erre képes, az elektronnal analóg, az energiát begyűjtő, a változást fékező, az
információt egyedi pályákra terelő részecskékre. Mivel a rendezetlenné váló rendszerekből
éppen ezek a részecskék, amelyek szöknek el először, a nagyobb érzékenységűek emigrálnak,
a romló rendezettségű rendszerek általában elektron és termelőhiányossá, rendezettségben is
képességhiányossá válnak. Ez a termelők és a fogyasztók, a rendet növelők, és a
rendezettséget csökkentők jelentős arányváltozásához vezet. Ha az elromlott rendszereket a
térség szereplői nem képesek kijavítani, megkezdődik az igazságérzet és a lélek ellenállása, az
angyalok forradalma. Isten e szorgos szolgái parancsra váró nagy azonosságú klónok, amelyek
azonosan gondolkodó, reagáló, együtt cselekvő részecskék. Az élet zavaraikor a nagy tömegbe
épült, az élet sodrából nehezen kihozható neutrálisabb közösségek nemlineáris inváziót
kezdhetnek az elromlott rendszerek helyreállítására, a tegyünk rendet Isteni (belső) parancsra.

74. szakasz:

A nemlineáris folyamat, a holdképződés:

Az üstökösök olyan, könnyen aktivizálható, nagy azonosságú, könnyen bomló szén és jég
főanyagú részecskékből szerveződnek, amelyek ha becsapódnak egy bolygó fejlettségű
mezőbe, nemcsak mélyen behatolhatnak a kéreg alá, hanem a kéreg alatt magas hőfokon
változó (fejlett) élő anyaggal (a tűzzel) és az oxigénnel (a nagy azonosságú részecskéket
tartalmazó vízzel) keveredve hatalmas változássebességű robbanó keveréket alkothatnak. A
litoszféra alá keveredő megtermékenyítő üstökös nagy kéreg alatti robbanást gerjeszthet. Ez a
becsapódási övezetben felszakíthatja a földkéreg jelentős részét, és a robbanás által gerjesztett
hatalmas, - a Földet többször megkerülő, az ellenkező oldalon - lendületben összegződő, többszáz km. sebességű léghullámok egymásnak ütközése ezer km. körüli, a szökési sebességre
gyorsítja a mozgásba hozott, fellazított felszíni szerves és szervetlen részecskeanyagot. Ez az
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anyag a rendszerből kiváló, a feszültséget csökkentő, az újonnan foganó fiatal holdba
szerveződő részecskeanyag. Az ionos bolygószaporodási esemény nagy porral és füsttel, a
leülepedett, ellustult, elöregedett részecskék változásra aktivizálásával jár. A mezők körül e
porból és füstből az orbitális pályáig kijutó részecskékből elektronbőséget, sok termelőt és
nagy sűrűségű változást eredményező porburok, új határréteg, ionos placenta alakul ki,
amelyben könnyebben fogságba esnek a téren átutazó részecskék. E burok a kibocsátó mező
belsejében, de a szilárdként ismert felszínen kívül, a külső térrétegek ellenállása következtében
gömbszerkezetbe tömörül és az új határréteg belsejében erős energiacsapda, üvegháztartás
alakul ki. Az üvegháztartás az ionos újszülöttbe szerveződő részecskék ellátását biztosítja, az
Isteni gondviselés megszervezi az új mezőt alapító részecskék ellátását biztosító kis
energiaszintű táplálékláncot. A kialakuló fraktálpiramisban, az új életpiramisban a tápláléklánc
kialakul, és gyors szaporodás kezdődik. A szülő mező tömegközpontja körül kialakuló, nagy
változássűrűségű por és füst függönyben megreked a térségbe érkező nagy azonosságú
részecskeenergia, így az nem jut el a Bolygók felszínéig, amely miatt a bioszféra jellegű
felszínen ezalatt, a hagyományos anyai főenergiából, a fotonokból tartós energiahiány
keletkezik, és a folyamatos kiáramlás miatt, tartós lehűlés és jégkorszak alakul ki. A rendszer
átlagának a hőmérséklete csak kicsit növekszik, ez azonban eltérően differenciálódik. A
teherbe esett anyabolygók ilyenkor csak a nagyobb frekvenciájú részecskékből kapnak energia
utánpótlást, amely azonban nagyobb áthatolóképességű, fejlettebb részecskékből áll. E
részecskék nem a placentában a felszínen, hanem az anyamező alsóbb határrétegeiben
okoznak megfelelő mennyiségű impulzust. Ez tovább táplálja a rendszer központját, de nem
gátolja meg a felszínként ismert bioszférai réteg lehűlését, a lokális, vagy az egész szférára
kiterjedő jégkorszak kialakulását.
A holdképződés eseményt periodikus, analóg módon ismétlődő következmény, amelyet a
rendszerekben túl erős hegemóniába került alszerveződések kaotikussá váló szerveződési
állapota miatt, a nagyobb energiaszintű szerveződés szimmetriájának az eltolódása, az eltartó
lény egészségzavara váltja ki. Az élőrétegek rendezettsége időnként minden energiaszinten
periodikusan elromlik, amelykor az adott élőréteg a rendezettséget visszaállító szerveződési
szaporodási eseménybe kerül. Az esemény következtében a rendezettség minden
energiaszinten nő, a szaporodási folyamán a rekombinációban megritkított ellenlábasokkal a
káosz lecsökken.
A rendszereket megtermékenyítő részecskék tömege és lendülete nem lehet tetszőleges. Ha túl
sok érkezik, ez tönkreteheti az anyagbolygó keringési rendszerét, ha megerőszakolják a bolygó
is rámehet. Ha túl kevés részecske érkezik, esetleg nem lesz elég az esemény ereje, lendülete,
és a demokratizáló kezdeményezés elhal a magzat kialakulása előtt. A megtermékenyített
mezőkbe bejutó és a változást megnövelő megtermékenyítő anyag élénk változást, gyors
evolúciós versenyt gerjeszt. A két egymáshoz képest idegen ősanyag, a tűz és a víz, a Föld (az
anyag) és a lég (az illékony információ) képviselői, az ördögök és az angyalok megfelelő
arányú keveredése, nagy azonosságú, jó arányú, és hatásfokú genetikai mintát képez. A
fogamzási térbe bejutó ionos anyag és a mező genetikai anyaga gyors reakciót, robbanást
eredményezve, több fraktálmélységben vegyileg is összekeveredik. Az üstökösből bejutó nagy
mennyiségű szén és jég elporlad, elgázosodik, és nagy sebességgel összekeveredik a légköri
oxigénnel, vízzel és a felszínen és a felszín alatt felhalmozódott szerves éghető keverékkel, a
fehérjékkel és robbanóképes elegyet alkot. A kéreg áttörése és a becsapódó ionos anyag gyors
változásba jövése, felizzása felszítja a feszültséget. A kaotikus rendszert már nem jól viselők a
forradalomban fellázadnak és a sokkal nagyobb szimmetriát képviselő bejutó genetikai anyag
információjának a hatására nagy mennyiségben elhagyják a romló egészségű szerveződést, és
a jövevény elektrondús, aktív részecskékkel új mezőt alapítanak. A nagy változássűrűségű,
magas hőmérsékletű fogamzó térbe kerülő genetikai anyag, egy pillanat alatt felrobban és a
térben és időben ki és szétterjed. A nagy tömegben egyidejűleg házasságra lépő angyali és
ördögi részecskék heves aktusában foganó részecskeutódok hihetetlen tömegben

178

elszaporodnak, szó szerint hatalmas demográfiai hullámokat indítanak el. Az orbitális pályára
kerülő, ott kigömbölyödő, önálló áramlásba kerülő részecskefelhő egy új korszerűbb mezőbe
szerveződik. A mezőbe rendezettebbé és jobb hatásfokúvá váló élet azonnal megindul, az élet
felvirágzik, és az új mezőbe szerveződő részecskéknek egy új evolúciós fejezet kezdődik. A
megfogant mezőben az újjáépítés és a szervezet felépítése, a részecskék társadalomba,
anyagba építése felgyorsul, az információs és elektron energiaszintű részecskékből, a jó
hatásfok miatt egy új anyagi mező, új ionos élőlény fejlődik.
75. szakasz:
Termelés és elosztás:
A bejutó mennyiségnek el kell érnie a kritikus mennyiséget ahhoz, hogy a hír és a hírvivő
elszaporodjon. Ezt a folyamatot szaporodásként ismerjük. Bármilyen nagy energiaszinten áll
egy részecskemező, mindig tartalmaz kicsi részecskéket is, amelyekből felépül az életpiramis,
az életfraktál. Ha az alacsony energiaszintű, szaporodásra képes részecskék egy bármilyen
nagy energiaszintű rendszerbe bejutnak, az adott életszinten a változást növelni, élénkíteni
fogják. Az adott szinten fejlődés kezdődik, a változás és az evolúciós verseny felerősödik. Az
adott szinten egyre gyorsabbá váló életben a verseny egy idő után túlnő a lehetőségeken,
amely a versenyképtelenné válók elhalásához, és a sikeresebbek elszaporodásához vezet. Az
evolúció tehát a korszerűtlenné váló versenytársak rendszeres cseréjével, azok életszerű
folyamattá alakuló fejlődését, az élet fenntartását váltja ki. A cserélődő térszereplők a kor
igényének megfelelő tulajdonságok felé fejlődnek, amelyet a környezethez sikeres
alkalmazkodás igénye határoz meg. A cserélődő élő anyag egyre nagyobb körfolyamatot
képező áramlásával az élő energiahordozók tömege az időben és a térben szétterül, igyekszik
egyenletesen kitölteni a rendelkezésre álló teret. Az áramlás a nagyobb feszültségű, nagyobb
változás sűrűségű helyek felől a kisebb változás sűrűségű térrészek felé áramlik, de eközben a
kisebb változás sűrűségű helyek nagyobb változássűrűségű, kaotikus térrészekké válhatnak.
Az élő energia tehát a térben vándorolva hullámzik, és ahol felhalmozódva a változásban is
besűrűsödik, ott a tér nyomása, az élet feszültsége nő. A folyamatot olyan kölcsönhatásrendszerként ismerjük, amelyben, a változásban növekvő terek élő részecskeenergiát
szállítanak a kisebb változássűrűségű térrészekbe. Ezt kiegyenlítődésként ismerjük. Tehát az
életenergia áramlása mindig a kisebb nyomású, időben kevésbé változó tér felé terjed.? Ha
csak így lenne, az élet és az energia körforgása leállna. Azért nem áll le az élet körforgása,
mert folyamatosan ellenkező irányú áramlás is van. Míg az öreg és fáradt energia kifelé, a
múlt felé terjed, addig a fiatalabb energia a nagyobb változás sűrűség keltésére törekszik. A
fiataloknak kölcsön adott energiától, az élő részecskék kisebb változássűrűségű térrészekbe
áramlásától az adott térrészek változása is növekszik, az elhagyott rendszereké csökken. A
csökkenő változássűrűségű térrészeket öregedő, megnyugvó szerveződésekként ismerjük,
amelyek már megfáradtak a változásban, amelyek már nagyobb nyugalomra vágynak. A fiatal
és változásra vágyó részecskéknek unalmas az öreg szerveződés, amelyeket a nagyobb
változásra vágyó fiatal részecskék az alacsony változássűrűség miatt rendszeresen elhagynak.
A fiatal és nagy változássűrűségre vágyó részecskék elhagyják az öregedő mezőket, családot
alapítanak, az energiában és változásban dúsabb terekbe vándorolnak. Ez az élet rendje! A
változó terekbe bejutó fiatal aktív tömeg tovább növeli a változás sűrűséget, a rendezetlenség
növekedését. Mivel a fiatal és korszerűsített részecskemezőknek az eseménykövető feldolgozó
képessége magas, ezért a nagyobb változássűrűségű térrészek számukra ideális környezetet
eredményeznek, amelyben szívesen időznek. A jelenlétükkel és a saját változásukkal növelik a
változás sűrűséget, az általuk megértett változásban a rendezetlenséget, az entrópiát. Ha az
ilyen időben gyorsabban változó mezőkből és rétegekből a rendezettséget növelő terhelhetők
kiválnak, elhalnak, a tér megfiatalodik, és magas termelői arány esetén az irányrendezettsége
fokozódik és csak sokkal később, a túlszaporodáskor, a fogyasztók arányának a növekedésekor
kaotizálódik. Ha megváltozik az élőszereplők aránya, ha egy társadalomban, egy országban,
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egy közösségben vagy családban, az eltartók, az energiát termelők és a felhasználók aránya a
jó irányba növekszik, az egy főre jutó szabad, felhasználható energia ilyenkor növekszik. A
közösségek és a szerveződések öregedésével a termelők, és a felhasználók, a fogyasztók
aránya rendszerint rossz irányba változik, és ilyenkor az egy főre jutó energiaszint lecsökken.
Az energiacsökkenését észlelve a kölcsönhatás növelése érdekében a mezők többnyire
hibásan, a rendezettség növelése helyett a belső változást, az anyagcserét növelik, de ez csak a
tartalékok feléléséhez, felhasználásához vezet. Ha egy életszféra közössége már elhasználta a
tartalékjait, ha az egyenlőtlenül elosztott energia miatt egyes rétegeknek a tartalékjai
elemésztődtek, fokozottabban nő a szegényedés és a különbség. Az elszegényedés miatt nő az
időzavarba kerültek száma, nő az egységnyi változás sűrűség, de ez az egyre romló
szervezettség miatt már nem rendezettséget, hanem káoszt, és a rendezettséget rontó hőt
termel. A mezők a lineáris, egyenletes energiaáramlású életszakaszok kényelmes életszakaszai
után az energia túlzott felhasználása, rossz elosztása során mindig eljutnak a kaotikus
faktorhoz, az élőmezőket, élőrétegeket, társadalmakat, szerveződéseket kaotizáló, rendezetlen
szerveződési állapotokhoz. Ilyenkor a rend és a törvény sérül, visszafordul az idő, a fejlődést a
visszafejlődés váltja fel. A törvény célja a társadalmi rend, amely többnyire a szerveződési
rendet és a kialakult állapotokat igyekszik védeni. A nemlineáris időszakok elején a
túlfejlődött törvények már nem segítik az élet szerveződését, hanem gátolni kezdik. Míg
korábban a rend a többség érdekében korlátokat, törvényeket, erkölcsöt kényszerített a
kisebbségre, a kaotikus állapotokkor a rend is megfordul, és a törvény a kisebbséget
támogatja, a többséget a másság elfogadására kényszeríti. Az idő visszafelé forgását az energia
összeépülés, vagy bomlás felé haladó áramlási iránya határozza meg, amely az eseményrendet
is megfordítja. Ha az elöregedő rendszerekből az élő energia tömegesen eltávozik, ha a mezők,
rétegek részecskéi disszidálnak, emigrálnak, ez azt jelzi, hogy az adott élőrétegben az erkölcs,
a rend és a törvény nem működik. A törvénytelen, rosszul megszervezett kaotikus
társadalmakat, és az ilyen élő lényeket elhagyják a cél nélkül és rendezettség nélkül élni nem
tudó részecskék, amelytől az energiaszint és az emlékezésbe rendezett tudás krónikusan
lecsökken. Az elöregedett társadalomban, az ilyen egyénben még hívő maradó részecskék
ilyenkor megerőltető tempóban dolgozhatnak, és hatalmas időben növekvő időzavarba kerülve
igyekeznek az összeomló rendezettséget fenntartani. A gerjesztés és a feszültség és az
egyénekre jutó terhelés ilyenkor tovább nő, a társadalmi együttélés rendje csökken. Az
elhalálozások, a halva születések és az élethez kapcsolódó rendellenességek száma növekszik.
A megbetegedett szerveződés és/vagy a hasonló folyamatba jutott elöregedő társadalom
elveszti az életfejlődési szimmetriáját, az élet egyenlőségét. Ha az energiaszint és a
rendezettség csökken, az élőréteg, a szerveződés változása a kaotikus faktor túlerősödése után
rezonanciába kerül, és az egyensúly lecsökkenésekor a rend és a rendezettség összeomlik. Ha
egy regionális élőrétegben, szerveződésében a szerveződés központja, vezetősége, az életre
felügyelő lélek már nem képes a szervezett rendet fenntartani, a rossz elosztás még rosszabbá,
a rendezett áramlás összeomlóvá válik. Ha az áramlással fenntartott, kiharcolt életteret, a
változással felfújva tartott életbuborékot, az elektron-dús részecskék, a belső rendezett energia
hiánya és a kaotikussá váló áramlások összeomlása miatt már nem tudják felfújva tartani, a
környezeténél kisebb változássűrűségűvé váló tér ilyenkor összeomlik. Ez a rendezetlenné
váló térszerveződés tömegszintjétől is függően forradalomhoz, térszerkezeti átalakuláshoz,
csillagszinten szupernóva robbanáshoz vezet. Ilyenkor az adott térben kialakult élet áramlási
rendezettsége megszűnik, az energia a központokba áramlik, réteg vagy mezőforradalom,
szaporodás, és megújulás alakul ki. A környezetben az egyéni feldolgozó képességénél
nagyobb változássűrűségre, és ezzel időzavarba kényszerített, elnyomott, az energia ellátásból
kiszorított részecskék ilyenkor fellázadnak, és a mezőközpontokba áramlanak. Lásd a Bastille
ostromát és a csillagok szupernóva szakasz elejei összeomlását. A központi térbe érkező, a
régi rendezettséget legyőző, átalakító részecskék a mezőközpontokba érve a régi rendszer
irányítóit, szervezőit leváltják, annihilálják, közömbösítik, de ezzel rendszerint még nem
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alakul ki a rend és a béke. A tömegközpontokba nagy lendülettel beérkező részecskék
egymással ellentétes irányba továbbhaladni kívánó csoportjai, a tömeg tehetetlenségétől is
hajtva, a célon túllőve ellenérdekeltségbe és összeütközésbe kerülnek egymással, és újabb
szelekció alakul ki. A terek és az erőviszonyok változásában többszöri rekombináció alakul ki,
a sokféleség, a túl nagy eltérés, a másság kezdetben csökken, az egyediség és az azonosság
növekszik, de még a változások el sem csitulnak, már megkezdődik a másság szervezkedési is.
A kialakult nagyobb azonosságtól eltérő tulajdonságú részecskék ilyenkor receszív
állományba kerülnek, a háttérbe szorulnak, a domináns, meghatározó érdekeltségekből, a
zsíros állami megrendelésekből, állásokból kiszorulnak. Az élőrétegben, az életszférában, a
szerveződésben a rendezettség egy idő után normalizálódik, és a rendezettség növelésére, a
forradalomban lerombolt szervezettség újjáépítésére, újjászervezésére új célok alakulnak ki.
Az idő és a rend, az áramlás iránya, (a mezők polaritása) a normális kerékvágásba terelődik, az
idő rohanása csökken. A dolgok elkészítésére, javítására ismét lesz elég idő, ismét lesz elég
erő. A kapcsolatok szorosabbra fonódnak, az együttműködés növekszik, a szaporodás és az
élet fellendül. A szervezettség túlkerült a mélyponton, a társadalom újjászületik, rendeződik.
Ha mindez egy csillag energiaszintjén következik be, a folyamat hosszú időre meghatározza az
újjászerveződési lehetőségeket, az élet újabb felvirágzásának a lassan szerveződő kapcsolatait.
Ha egy ország, vagy az emberi társadalom szintjén zajlik a folyamat, ez hasonló analóg ciklust
eredményez, csak évtizedekben mérhető a rend átalakulása. Ha egy családban, vagy élő
emberben zajlik le a folyamat, az élet elmúlásával az egyénbe szerveződő részecskék
eltávozásával, más világba távozásával kell számolni. A másik világ lehet egy új emberi
szerveződés, egy új élet, de az is lehet hogy rövidebb életszakaszra képes, de nagyobb
szimmetriában fejlődő, nagyobb azonosságú részecskékkel társulva kutyába, más típusú
élőszerveződésbe kerülnek a részecskék. Miképpen az ívó lazacok részecskéi és magas
energiaszintű fehérjéi a partra vetődésük és elpusztulásuk, a medvék kihurcolása miatt a
folyóparti fákba épülnek, hasonlóan más élőlények nem teljesen lebomló részecskéi is a
környezetben fejlődő, nagyobb szimmetriában változó, nagyobb azonosságú mezőkbe
épülhetnek. Ha az élet nem bomlik le mélyen, a szervezetség a korábban tanult, megismert
áramlási minták szerint alakul, ekkor hasonló analóg szerveződésbe kerülhet, és felelevenítheti
az újjászülető, új részecskeközösségben valamely elmúlt szerveződés megismert kisebb
energiaszintű tulajdonságait. Lásd az emberként ül a székre a lányom kutyája, című képet Az
élet históriájában.
76. szakasz:

Az azonosság és az információ:
A betűket, a számokat és a jeleket azért ismerjük fel, mert megfelelő az azonosságuk a
korábban tanultakkal. Ha egy információt, a jelentés tartalmat egy jelhez, jelképhez, ábrához
kapcsoljuk, akkor a jel észlelése esetén a jelentést ismerőben az azonosság észlelése esetén
beugrik a jelentés tartalom. A betűk felismerése a síkon elrendezett pontokon alapul, az ABC
felismerése, az összekötött, rendezett betűkből álló szavak értelmezése szintén az azonosság
felismerésén alapul. A kétdimenziós síkban ábrázolt azonosságok, állhatnak pontokból,
vonalakból (Morse ABC) és más egymástól különböző vonalakból lásd vonalkód azonosító
rendszer. A pontok, és vonalak sokasága karaktereket ábrázolhat, amelyek felismert
azonosságai jelentés és tartalmi azonosságokat kapcsolnak be a pontok és vonalak e
rendezettségét ismerőkben. Természetesen, nemcsak a kétdimenziós van nincs pontok, jelek
kódolhatnak jelentős mennyiségű információt, lásd a képírás és a keleti karakterkészlet, vagy
az egyiptomi hierográfiák bővebb információs tartalmát, hanem a háromdimenziós kiterjedésű
térszerkezetek nagyságrendekkel több információkat tartalmazhatnak. Már a kétdimenziós
jelrendszerhez is kapcsolható harmadik dimenzió, az időben történő váltakozás, amely a képi
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jelrendszert szélesebb fogalomkörre, a történetek sorrendi leírása, lejátszása felé is
kiterjesztheti. A kétdimenziós képek sorozata, rendezett idősorozatba szerkesztett képi
megjelenítést tesz lehetővé, amely az egyszerű információt vizuálisan is megjeleníthető képes
történetté formálhatja. A vetített és később a vizuáltechnika fejlődésével kialakuló képi
megjelenítés, a televízió és egyéb képvisszajátszók, az időrendben vetített képi jelrendszert
használja az információ továbbítására.
A felismert több dimenziós információ, a három statikus térdimenziók felé is fejlődést
eredményezett. A felismert azonosságok jelentéstartalma az azonosságok megértése esetén
plasztikus térhatású, eltérő távolságra lévő, mélységgel is bíró jelrendszert eredményezett,
amely lehetővé tette a távolság (látószög) pontosabb becslését, és az információs értelmezés
kiterjesztését, az arányok értelmezését. A háromdimenziós azonosság felismerése segíti, hogy
a tárgyakat és az élő lényeket a már megismert, megértett azonosságok alapján felismerjük. A
háromdimenziós arányok változását, annak növekedését vagy csökkenését, erősödését vagy
gyengülését közeledésként vagy távolodásként észleljük.
Az információ jelentéstartalmának a megértését az azonosságok felismerése, megértése tette
lehetővé. A megértést segítette, hogy az arányos eltérése nem változtatta meg az információ
jelentés tartalmát, csak módosította a jelentés értelmét és erejét. A betűk vagy/és a számok
azonossága, jelentés tartalma kicsi és nagy méret esetén is megmarad és megérthető. A
háromdimenziós azonosság esetén, az arányosan kisebb vagy nagyobb térinformáció
legfeljebb a mező méretére, a kiterjedés változására utal, de az információ fő jelentéstartalmát
nem változtatja. Az információ tehát a rendezett jelazonosság megértése, a van nincs állapotok
többdimenziós változásának a megértése.
Nézzük meg, hogy hogyan alakult ki az azonosság megértése, hogyan fejlődött ki az
információ, és hogyan alakul a megértett tartalom, ha az információ bonyolultsága nő.

77. szakasz:

A bonyolultság kialakulása:

A térben egymás közelében lévő részecskék információt kódolhatnak. Ez a kód kezdetben még
csak a van – nincs tartalomra terjedt ki, a pontszerű és kölcsönható részecskék megértett
jelenlétére, vagy annak a hiányára. Ha egy korai kezdeti eseményből, vagy az ismétlődő
ciklikus ősrobbanásból szétrepülő részecskék folyamatosan távolodtak egymástól, a közvetlen
kölcsönhatási esély csekély. Más a helyzet azonban, ha a robbanás környezetében volt anyag,
azaz anyaggal kitöltött térben következett be a kezdeti robbanás. Bizonyítható, hogy csak egy
összeomló, kaotikussá váló térben következhet be az a ciklikus robbanás. A tér rendezettségét
növelő lokális téresemény egy időben kiterjedő térrészre korlátozódva átalakíthatja a
kaotikussá váló gyorsan változó teret, időben lassabban változó, ritkább de nagyobb térfogatú
térré alakítva. A kaotikus és rendszertelenül változó tér jelentés tartalma és értelmezhetősége,
jelazonosítása megszűnik, értelmezhetetlen szingularitássá válik. Másképpen alakul azonban
annak a térnek az értelmezhetősége, amelyben időben egymáshoz viszonyítva relatív lassan
(megérthetően) változó pontok és vonalak alakulnak ki. Ha ilyen képet már láttunk, az analóg
képről analóg, hasonló esemény fog a megfigyelőknek beugrani.
Ha a környezeti szereplőket eltalálják a robbanásból szétrepülő részecskék, vagy a robbanás
gázainak a nyomáshullámai széttolják a teret, a nagyobb tömegű és ezért nagyobb
tehetetlenségű anyag és meződarabok csak lassabban gyorsulnak fel a gázok folyamatos
egyirányú nyomására. A gázokban lévő pici tömegű és ezért kis tehetetlenségű részecskék, a
robbanás pora, molekulái és atomjai sokkal könnyebben gyorsulnak, amely miatt az ilyen
forró por és gázfelhő hatalmas változásnyomást gerjeszt a robbanási centrum körüli térben. Ez
többnyire elegendő ahhoz, hogy a közeli mezők addig kiegyensúlyozott folyamatú lassúbb
változása a hirtelen gerjesztéstől felerősödjön, időben felgyorsulva szintén kaotikussá váljon.
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Ez azt eredményezheti, hogy ha a térátalakulás valahol kaotikussá válik, - ha a közeli térben
jelentős anyag van – időben kicsit eltolódó folyamat, és láncreakció alakulhat ki. A lokális
térrész valamely pontján kialakuló kaotizáció az adott mezőben némi időkésedelemmel
szétterjed, és a közeli térszereplőkre, mezőkre is átcsaphat. Az ilyen kaotikus változás
szétterjedése nem lineáris folyamatot, hanem gyorsabb és lassabb lökéshullámok által
szállított, taszigált részecskék összekeveredő kavalkádját alakítja ki. Ha az átalakuló térben,
vagy a környezetében időben túlfeszített változású nagy mező, pl. egy galaxis található, akkor
a kaotizmus kiterjedése nem pillanatszerű. A terjedésnek megfelelően kaotizált mezők
felrobbanásaikor meg – megugró, gyorsabb és lassabb tértágulások, ennek megfelelő
ritmusban szétterjedő rendezett irányú lökőhullámok is kialakulhatnak. Az Ősrobbanás
forgatókönyve így megérthetőbbé válik, azzal a különbözettel, hogy ez nem a teljes térre
és időre, hanem csak lokális térre és korlátozott időre terjed ki.
Az Univerzum, az egész mindenség nem egy ősrobbanásból fejlődött ki, hanem állandó térben
lokálisan változó helyeken kialakuló, különböző energiaszintű helyi térátalakulásokból, a
kaotikus változás időben rendezetté váló folyamataiból. A kezdeti robbanás, egy csillag, vagy
egy galaxis méretű térre kiterjedő térátalakulás csak gerjesztést adott egy közeli, vagy az
átalakuló térben lévő nagyobb (környezeti) rendszernek, amely ennek hatására túlgerjedt, és
ezt a gerjesztést a nagy buborék belsejében vagy/és a környezetében található, időben már
túlfeszített változómezők már nem bírták ki. Ha egy nyomással rendelkező térben jelentősen
leesik az addigi nyomásegyensúly, a kisebb nyomásúvá váló térrészbe azonnal beleszakad a
környezet nyomása. Ez az átalakuló térben összegződő hatalmas nyomást, és ezzel magasabb
energiaszintű fúziót, egy új nagy energiaszintű lény megszületését alakíthatja ki. Ha a
nyomással összetartott rendszerek körül lecsökken a nyomás, a kényszerrel összenyomott de
nagy máságú részecskék azonnal elrugaszkodnak egymástól, és az ilyen részecskékből
kialakult szerveződések azonnal felbomlanak. Ha tehát a teret és a szereplőit a másság
irányába fejlesztjük, a kényszer megszűnése után azonnal fel fognak bomlani.
A lokális térre és véges időre kiterjedő ősrobbanáskor az addig rendezetten változó anyag, a
buborék teljes térfogatában egy pillanat alatt átalakult, kaotikus változásba kezdett és
felbomlott. Valószínűen a nagyobb rendszer összeomlása, és az összeomlás utáni
lendületösszegződés, a nagyobb energiaszintű fúzió kialakulása, a nagyobb azonosságra hozott
részecskék kompresszálódása eredményezte a fénynél is nagyobb sebességgel táguló
nyomáshullámot, a felismert felfúvódást.
A változás kiterjedése akkor történhet a fénynél is nagyobb sebességgel, ha a környezeti
anyagnak nincs a változás nyomáshullámait fékező ellenállása. Ez csak akkor lehetséges, ha a
környezeti anyag kezdetben együtt és rendezetten a robbanás helyétől már kifelé tágul, tehát
az irányában már rendezett, ezért a későbbi lökéshullámok kiterjedését a felfúvódás alatt nem
gátolja semmi. Ha a térátalakulás kezdeti nyomáshulláma kifelé a fénysebességhez közeli
áramlásra kényszerítette a tér részecskéit, akkor az átalakuló térben lévő, addig rendezett
nagyobb áramlási rendszer összeomlása már olyan térben történt, amelyben a részecskék már a
fény sebességével kifelé tágultak. Az ilyen térben a tágulás a fénysebesség x fénysebességgel
történhet, tehát a felfúvódás a rendezett irányban a fénynél sokkal gyorsabban kiterjedhet. A
fénysebesség tehát viszonyítás kérdése, a milyen tömegméretű közeg és a milyen
ellenállási/áramlási tulajdonságú közeg egymáshoz viszonyítása. Ha e rendszeren belül már
fénysebességgel áramló részecske rendszere is nagy sebességgel áramlik, az összetett haladási
sebesség külső megfigyelőhöz képest magasabb sebességet eredeztet. A fénysebességgel
haladó részecske egy hasonló sebességű, de ellenkező irányba haladó mezőhöz képest a
fénysebesség többszörösével haladhat. Jó példa a fénynél nagyobb sebesség bizonyítására a
2005-ös szökőár kialakulása. A szökőárat megelőző időkben a tejútrendszer túlsó felén, kb.
50e fényévre tőlünk egy csillag rendezettsége megváltozott.
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Óriási csillagrobbanás volt a cunami másnapján
2005. Február 19, szombat, 13:17:38 | Kategrória: Világűr Idézet az Internetről.

A délkelet-ázsiai földrengés után egy nappal, tavaly december 27-én az egész Tejútrendszerre ható
"csillagrengés" történt. A tudósok most hozzák nyilvánosságra, hogy mi is történt pontosan két
hónappal ezelőtt.
A csillagászok egészen meglepődtek, amikor az emberiség által észlelt valószínűleg legnagyobb
energiájú explóziót figyelhették meg Kepler híres 1604-es szupernóvája, csillagrobbanása óta a
Tejútrendszerben. A mostani csillagrobbanás 50 ezer fényévre történt tőlünk, de a tudósok szerint, ha
tíz fényéven belül fordulna elő ilyesmi, akkor az a földi élővilágot vagy annak egy részét is kipusztította
volna. Ugyanakkor az asztronómusok hangsúlyozzák, hogy a Föld közelében nincs olyan
neutroncsillag, amely hasonló energiát lenne képes kibocsátani.
Kepler óta a legnagyobb robbanás a Tejútrendszerben
A december 27-ei fellobbanás olyan erősségű volt, hogy a Holdat is súrolta a kibocsátott sugárzás,
amely a Föld légkörét is bevilágította. A robbanás egy egzotikus csillag, egy szupermágneses
neutroncsillag felületén keletkezett. Az SGR 1806-20 kódjelű égitest felrobbanása a Southamptoni
Egyetem kutatója, Rob Fender szerint Kepler 1604-es megfigyelése óta a legnagyobb, ember által
észlelt fellobbanás volt galaxisunkban. (A kódnév egyébként arra utal, hogy a neutroncsillag a
Sagittarius, vagyis a Nyilas csillagképben található???.) Egyes számítások szerint - amelyet a BBC
idéz- az SGR 1806-20 körülbelül 10 ezer trillió trillió trillió (!) wattnyi energiát bocsátott ki december
27-én. Az akkori sugárzási szint persze pár pillanat alatt lecsökkent, de hosszú hullámú radiáció még
most is megfigyelhető a tudósok szerint. A szóban forgó égitest mindössze 20 kilométeres átmérőjű, és
a Tejútrendszer túlsó végén található. A szupermágneses neutroncsillag egy másodperc tizedrésze alatt
annyi energiát bocsátott ki, mint a mi Napunk százezer év alatt - magyarázta Fender.
Túlterhelte a mérőműszereket
Az esemény nyomán felszabadult sugárzás a mérőműszereket is túlterhelte, a Földön pedig immár
legalább húsz kutatóintézet próbálja közösen megvizsgálni, hogy mi is történhetett a neutroncsillaggal,
amely óriási mennyiségű gamma-sugárzást bocsátott ki. A szupersűrű neutroncsillag kizárólag
neutronokból áll. A neutron az atommagot alkotó egyik elemi részecske, a hidrogén legegyszerűbb
formájának kivételével az összes atommagban megtalálható. A neutroncsillagban az elemi részecskék
iszonyatos mennyiségben préselődnek össze, általában azért, mert ezek az égitestek óriáscsillagok
összeomlása után keletkeznek. Az SGR 1806-20 is apró csillag, mindössze 20 kilométeres átmérőjű,
viszont elképesztően gyorsan pörög: 7,5 másodperc alatt tesz egy fordulatot.
Ennek megfelelően szupererős mágneses mezővel rendelkezik az égitest, és ebben a struktúrában ment
végbe valamilyen változás a robbanáskor - magyarázta tovább Fender.

A cikkben számos ellentmondás található, amely az 50 fényév és a 2 hónappal ezelőtti
eseményeknél sarkalatos. Ha az esemény észlelése a fénysebességű részecskék által szállított
információval történne, akkor csak 50000 év alatt érhetne el hozzánk a fotonokkal érkező
fényinformáció. Ha semmi sem terjedhet gyorsabban a fénynél, akkor ez az esemény vagy
ötvenezer évvel ezelőtt történt, vagy a fotonoknál sokkal kisebb tömegű és nagyobb sebességű
részecskék hozták a hírt. A cunamit okozó földrengés utáni napra teszik a csillagtéri esemény
időpontját, de ez nem másnap következett be, hanem a múltban, tehát idővel jóval korábban.
Az viszont egyértelmű, hogy az esemény detektorokkal történő észlelése előtt, olyan nagy
mennyiségű, a fénynél és a sugárzást mérő műszerek felbontóképességénél is kisebb méretű,
tehát a fotonoknál kisebb tömegű de nagyobb sebességű részecskeinvázió ekvipotenciális
energiahullámai haladtak át a Földön is, amely időben megelőzte a foton fejlettségű
részecskéket. Az energiahullám részecskéi többségben nagy sebességű neutronok, nagy
részecskesűrűségű egymást gyorsan követő hullámait jelenthette, amelyek a Földi nagyobb
azonosságú részecskéket eltalálva mobilizálták a magas feszültségű mezőket és
határfelületeket. A felhalmozódott feszültség ezzel több helyen átlépte a tűréshatárt, a
határfeszültséget, és a gyengébb erők felé elmozdulva a Földkéreg egyensúlya is
átrendeződött. Az elhalt, megváltozott neutron csillagnak a naprendszerben és a Földben is
éltek részecskéi, és ezekből szerveződései, amelyek esetleg hasonlóan kaotikusak voltak,
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amelyek ekkor jelen időben, a változásukat és a nyomásukat fenntartó távoli sugárzó
térnyomásának a lecsökkenésekor azonnal összeomlottak.
Rendkívül zavaró a jelentésben, hogy a csillagrengés a Nyilas galaxisban történt, éppen
abban, amely folyamatosan egyesül (áthalad) a tejút galaxis rendszerével. Az öreg
neutroncsillag már nem bírta a galaxisunkról rá ható változást feldolgozni.
Ha a térben lévő részecskék nem haladhatnak nagyobb sebességgel, mint a fény, ez esetben az
esemény már régen, legalább ötvenezer évvel ezelőtt történt. Ez esetben is legalább egy nappal
előbb értek ide a Föld részecskéi által észlelt neutronok, (vagy egy nappal a jelzések
megérkezése előtt megszűnt az utánpótlásuk) mint a detektorok által észlelt leggyorsabb
részecskék. Tehát valami jel, vagy éppen a jel hiánya mindenképpen sokkal gyorsabban terjed,
mint a fény. Mindkét változás az érzéseket szállító nagy azonosságú, több nagyságrenddel a
fotonok tömege alatti részecskékkel terjed. A hiánynak vagy a többletnek azonban nem kell az
ötvenezer fényévnyi távolságot végigutaznia, elég, ha a méretére jellemző egységnyit
elmozdul. A füzérsugarak és az Ariadné fonalai a részecskékkel folytonosan vannak kitöltve.
Ha az egyik összeomlik a biliárdgolyó effektus miatt fényévekkel távolabbi is el fog mozdulni.
Ha a megváltozott rendszerre jellemző részecskék valamelyik kéreglemez összeérő
határfelületén védték a határukat, az összeomlásukkor a rétegek egyensúlya azonnal
megváltozott. Ez okozhatta a Cunamit okozó kéreg elmozdulását.
A gyors részecskék hullámait követték a foton tömegű, már fejlettebb részecskék hosszabb
hullámhosszakon, amelyeket egyre nagyobb részecskék időben lelassuló, körpályára terelődő,
növekvő hullámhosszú, talán sohase ideérő részecskék hullámai követhetnek. Valahol
csillagrengés következett be, felrobbant egy neutroncsillag, a nagyon alacsony szinten változó
neutronkristályba préselődött angyalok forradalma változást eredményezett, a felhalmozódott
változási igény győzött, vagy elhalt egy idős csillagszerveződést addig egyensúlyban tartó társ,
a csillag egyik fele. A társtalanná váló, megmaradó, csillagot ezentúl nem fékezi a forgásában
a társa, a maradvány valószínűen gyorsuló forgásba kezd. Ha ez egy megözvegyült csillag,
amely nemsokára pulzárrá válik, és szórni kezdi a részecskéit, új kozmikus örvény születhet.
Az eseményben nagyobb tömegű, a szökési sebességre felgyorsult részecskék egy része
csillagközi téridős utazást kezd, amelyből a sikeresen önállósodó, közben nagyobb
energiaszintűre fejlődőek néhány évszázad vagy évezred után keresztezhetik a Föld pályáját,
és beépülhetnek. A környezet ellenállása lecsillapítja a szétrepült töredékek, a csillag körüli
szétszéledő rokonok, és az elárvult leszármazók szétszóródó lendületét, de ezek a közvetlen
lokális környezetben, és távoli túlfeszített kaotikus övezetben még számos láncreakcióhoz
vezető kataklizmát okozhatnak. Az ilyen eseményekben kialakuló maradványok, az
elszabadult csillagméretet még el nem ért mezők, mint általunk sokáig nem észlelhető
nagyméretű időutazók, évezredekig, százezer évekre megváltoztatják a kialakult térrendet, a
kialakult áramlási rendet. Ez miatt a környező bolygósúrolók és az azonos, közeli pályasíkú
aszteroidák, üstökösök pályaadatai teljes biztonsággal nem határozhatók meg, az időben
viszonylag távoli pályaadatok nem fogadhatók el. A pályasíkhoz közeli, de még nem ismert,
és még nem látható kisebb tömegű térszereplők a leghitelesebb pályakoordinátákat is
váratlanul megváltozhatják. Az ilyen események tértorzulást, szimmetriaváltozást
eredményeznek, amely megváltoztatja a keringési pályákat és sok kozmikus szintű életzavart
okozhat.

Nyugtalanító aszteroida 2029-re

Index 2004. december 27., hétfő 14:02

A NASA a karácsonyi ünnepek idején bejelentette, hogy a nemrégiben felfedezett, 440 méter
átmérőjű 2004 MN4 aszteroida 2029-ben igen közel kerülhet a Földhöz. A jelenlegi becslések szerint
1:37 a becsapódás esélye. Ezen kívül négyesre emelték az esemény besorolását az úgynevezett torinói
skálán.
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A NASA egyik legújabb figyelmeztetése szerint valósággá válhatnak a filmvásznon többször megénekelt
események a Földet veszélyeztető aszteroidákról. Karácsony napján a NASA az eddigi legmagasabb
szintű riasztását adta ki. Az idén júniusban felfedezett, majd december 19-én újra megtalált 440 méter
átmérőjű 2004 MN4 a torinói skálán az eddig példátlan kettes besorolást kapta, mivel 2029. április 13án veszélyesen közel kerül a Földhöz. A becsapódás esélyét az első jelentések 1:300-ra becsülték.
Romlanak az esélyek: Az égitest pályáját azóta több száz megfigyelés alapján pontosították. A NASA
az ütközés esélyét előbb 1:60, majd 1:37-ben adta meg. A torinói skálán ezen kívül négyesre emelték az
2004 MN4 jelentette veszély besorolását. Eddig ezen a skálán egyetlen előre jelzett aszteroida sem
kapott egynél magasabb besorolást. A négyes fokozat szöveges leírása szerint "közeli találkozás, egy
százalék körüli esélyű becsapódás, regionális méretű rombolást" okozhat az aszteroida. A
csillagászoknak hosszabb időbe telik meghatározni az égitest jelentette pontos kockázatot, mivel a Föld
viszonylag kis célpont, idézte Paul Floyd csillagász szavait az ausztrál Herald Sun.
Csak vasból ne legyen! Elmondása szerint a 2004 MN4-et valószínűleg szikla alkotja, mint a legtöbb
aszteroidát. Ezt azt jelenti, hogy fejletlenebb anyag, amelynek a légkörben nagy része elégne. Ha
viszont fejlett vas alkotja, szinte sértetlenül jutna el a felszínig, ahol a mérete alapján 100-150
hidrogénbomba erejével pusztítana, jelentette ki Floyd. A 2004 MN4 méretét a látszólagos fényerejéből
becsülték meg, hasonló méretű katalogizált aszteroidák adatai alapján. A 2029. péntek 13-ra előre
jelzett aszteroida nem egészen egy év alatt kerüli meg a Napot, és hasonló síkban mozog, mint a
bolygók.

78. szakasz:

Az Univerzum elporosodásának a következménye:
A rendszeresen megismétlődő térátalakulásokkor a kaotikussá váló terek rendezetten áramló
terekké alakulnak, amelyekben az anyag részecskéinek az egymáshoz viszonyított folyamatos
változása, egymástól megkülönböztethető, az időben felismerhető és megtanulható változási
következményekhez, az élet bonyolultságához, evolúciós folyamathoz vezetett. A kaotikussá
változó terek belsejében a rendezettség növekedni kezdett, de mi történt az átalakuló terek
külső határvidékén, mi lett a sorsa az átalakuló térből kiáramló, elvesző részecskelendületnek?
Ha a korábbi ismeret szerinti egy kezdőpontból kiinduló ősrobbanás alakította volna ki az
Univerzumot, akkor a környezeti anyag hiányában a tömegfelező környékén az anyag és a tér
rendezettsége növekedhet, de a tér belsejében a változás nagy sűrűségű anyagmezőbe
merevedett. A határok és környezet nélküli térben bekövetkező térátalakuláskor a
tömegfelezőtől kifelé eső térrészben az anyag, a külső környezeti közeg és az ellenállásának a
hiánya miatt a fénynél nagyobb sebességgel széttágulhat, a belső térrész számára elveszhet.
Hogy mi lesz ennek a sorsa, az örökkévalóság rejtélye lehet, de valószínűtlen, hogy az anyag
úgy gyűljön egy központi mezőbe össze, hogy az ,,ősrobbanásszerű esemény,, minden anyag a
beérkezése után következzen be. Moetrius cáfolja annak a lehetőségét, hogy a tér az
ősrobbanáskor, az átalakuló lokális hely kivételével teljesen üres. Ez a lokális átalakulás
környezetében sem lehetséges. Csak azok a részecskék irányulhatnak egy központi térrész
felé, amelyet körös-körül változó mezők bocsátottak ki, amelyet ilyen részecskékből
szerveződő mezők öveznek. Ha a rendszer saját részecskéi az utánpótlás megszűnése
következtében kialakuló összeomlás miatt már nem tudják fenntartani a tér nyomását, a
rendszer magába omlik, és az addig a saját részecskékkel feltartóztatott támadók a védőkkel
együtt a központi térrészbe zuhannak. A mag felé zuhanást a belső fejlettebb rétegek
ellenállása megállíthatja, és amikor az ellenállás lendület egyensúlyba, energiaegyenlegbe
kerül, a beomlott rendszer részecskéi kifelé kezdenek el tágulni. A csillagösszeomlás
szimmetriát eredményez a kifelé elszálló angyaltömeg és a magba sűrűsödő ördögi
részecsketömeg között.
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A térátalakulásokkor, a robbanásszerűen széttáguló kaotikus tér körül a környezet széttágul,
utat enged a nagyobb lendületnyomásnak, de miközben széttágul, a kiterjedő lendületet is
fékezi. A térátalakulás és a rendezett folyamatok térben és időben kiterjedése sokféle
energiaszinten bekövetkezhető analóg folyamatok következménye. Valamennyi térátalakulás
olyan analóg környezetben történhet, amelyben a hasonló szerkezetű, analóg folyamatban
változó mezők biztosítják a külső környezetet. Ez a környezet, bár folyamatosan cseréli az
egyes szereplőit állandónak tekinthető. A nagy mezők kisebb változássűrűségű
határvidékein, nagy azonosságú részecskék élnek, amelyek az elhalt életek hulladék
információján tengődnek. Ezek a térrészek azonban határtalanok, egymással egybeérnek és a
nagy azonosságú részecskéik miatt, összeolvadnak. Az Istenlény, örökzöld, állandó, és bár az
információs angyal részecskéi, mint a fenyők tűlevelei egyenként cserélődnek. Maga a mező
bár él és a tudatban fejlődik, de nem hal el. Bár gyenge információs eleségen élő
részecskékből szerveződik, ereje mégis nagyobb, mint az ördögöké, a véges élettel rendelkező
változó mezőké. Hogy miképpen alakult ki, azt nem ismerjük, és Moetrius is csak egy
alternatív lehetőséget vázolt fel a sokféle lehetségesből. Az eredeti kezdet ismerete azonban
nem olyan égető akkor, ha ismerjük a folyamatot, a bennünk érintő közvetlen előzményeket,
és a várható következményekből azokat, amelyek a megfigyelők sorsát jelentősen
befolyásolhatják. A valószínű múlt megérthető kialakulása rendbe teszi annyira az eredetet,
hogy a jelenre és a várható, bennünket érintő folyamatokra koncentrálhassuk a figyelmet.
Moetrius, az Aspektus könyvekben leírta a lehetséges kezdet valószínű lehetőségét, de ő sem
tévedhetetlen, viszont e kezdetnek a jelenünk és a jövőnk szempontjából nincs jelentősége.
Foglalkozzunk a jelent követő lehetséges, - valószínű – eseményeknek a terünkben és az
időnkben a mából kifejlődő közeljövő lehetőségeivel. A térben évmilliárdok óta analóg
evolúciós folyamatok fejlődnek, amelyeknek az időben és a térben, sokféle energiaszinten
ismétlődő azonosságai megismerhetők és megérthetők. A megértés bonyolultsága a lokális
térben életközösségekben elhatárolódó részecskék számától és fejlettségi állapotától is függ. A
nagyon nagy rendszerek, az Isten sokmilliárd éves malmai, általunk nem mérhető nagyon kicsi
méretűre bontják a tudatot kapott és élő anyagot. Az evolúciós és életfolyamatok, a
folyamatban változó terek differenciálódásához, a nagy sűrűségű áramlási minták és légszerű
quintesszencia néven is ismert részecskékre bomláshoz, az áramlásminták körüli térrészek
elporosodásához vezetnek. A mezőmalmokban felgyorsított, majd egymással ütköztetett
részecskék differenciálódnak, és folyamatosan egyre kisebb tömegű elgázosodott, de nagy
azonosságú együttműködésre képes részecskékre, és nagy energiaszintű, fejlett ördögi túlélő
képességű nagy energiaszintű anyagra különül el. A malmok belsejében magas feszültségen
ütköztetett és nagy sebességgel kirepülő részecskék egy életidő erejéig szabadon repülhetnek,
de a lendület lefékeződésével a határozott áramlás határozatlan és hőt termelő rezgéshez, az
áramlás megszűnéséhez vezet. A mezőkben bekövetkező alacsonyabb energiaszintű
impulzusokban a kisebb tömegű részecskék, alszerveződések ellentétes, eltérő keringési
áramköreiben folyamatosan ütköznek egymással, amely miatt a lefékeződés közben egyre
apróbb részecskékre bomlanak. A bomlás közben összeépülés, fúzió is történik, de ha a mező
nem kap részecske utánpótlást a környezetből, a belső energiája elfogy, és az apróra őrlődött, a
környezeti energiát a mezőbe szállító elektron részecskéi a határrétegek növekvő rései között
megszökhetnek. Ha az energiaveszteség túl naggyá válik, az energiaegyensúly megbomlik, és
a megszokott energiaszinthez, a rendezettség fenntartásához egyre nagyobb energia befektetés
szükséges. Ez rontja a mezők elosztási hatásfokát, és negatív energiamérleget alakít ki, amely
miatt a mezőben a feszültség és a kaotizmus nő. Az energiapiramis korábbi egyenletes
áramlása, az energia egyenletes elosztódása csökken. A mező részecskéi egyre jobban
polarizálódnak, kisebb létszámú gazdagabb, még rendezettebb almezőre és a többséget
képviselő elszegényedő részecskékre. Amikor a jólét gyengülése, az elosztás romlása eléri azt
a szintet, amikor a gazdagodás - szegényedés túl nagy feszültséget gerjeszt, a kisemmizettek
türelme, tolarenciája elfogy. A feszültségi küszöb meghaladásakor már nemcsak
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elégedetlenségi mozgalmak, hanem belháborúk, és az elmenekített vagy gazdagabb környezet
ellen az elosztást javítani, a különbséget csökkenteni igyekvő lázadások, nagyobb térségre
kiterjedő háborúk törhetnek ki. A romló elosztásúvá váló mezőkből az elszegényedő
energiatermelők megszöknek, a disszidálók más, őket jobban megbecsülő, megfizető térségbe
menekülnek. A kaotikussá váló mezőkben a finom, apró részecskék kihasználása eléri azok
teljesítőképességének a határait, és ha az erőszak és a kényszer, a törvénytelen nazarobin
állapot növekszik, a kisemmizetek már kényszerrel sem tarthatók kellő rendezettségben. A
mezők a kaotikus időszakuk végére a hatékony apró részecskékben megfogyatkoznak, a
gazdaságosan termelők aránya a fogyasztókhoz képest lecsökken. Az atomi energiaszintű
rendszerekben minden periódus végén felismerhető az elektronhiány növekedése, amely
következmény addig tart, amíg az atomi energiaszintű mezőt, energiában és frekvenciában
hozzá mérhető energiaszintű, megtermékenyítő mező el nem találja. Ekkor a mező több
határfelületet átléphet, ugrásszerűen fejlődhet, vagy visszaléphet a fejlődésben a múltbeli
körülményekbe, állapotokba, miközben nagy esélye van, hogy a becsapódó mezőtől
megtermékenyül. A fejlődési ciklusban a gázburokkal körülvett neutrális, nemesgázszerű
állapot alakul ki, a mező körül placenta képződik, miközben az esemény felhúzza a mező
óráját, amely új lendületet kap. Ez a folyamat elektronbőséghez, a mező körüli porfelhő
felújítódásához, és a mező ciklikus kilengésének a növekedéséhez vezet. Ez a folyamat
időszaka végére féligáteresztő üvegháztartást alakít ki, amelykor a placenta poranyaga a
fejlődő utódba, holdba, protonba, valamint az anyamezőre lassú folyamatban leülepedik. Az,
az időszak, amelykor a környezeti energiaellátó csillag, a bolygók esetén a környezeti nap
foton energiaszintű részecskéi már képesek a lendületükkel áttörni a ritkulva ülepedő placenta
határfelületeit, üvegháztartást alakít ki, amely az utód megszületési pillanatának tekinthető. Az
üvegháztartás most-már az anya energiaszintjét is folyamatosan emeli. A mezők új fejlődési
(periodikus) ciklusba kezdenek, amelyben a belső áramlás, az elosztás felelevenedik, a
fejlődésében a bőség időszaka következik. Az idő, a változási folyamatsor előre haladtával a
mezők tömege és kiterjedése, az alszerveződéseik megosztottsága és mássága nő, az élet
hatékonysága és rendezettsége folyamatosan csökken. A hetedik életperiódus végén, amikor
egy nagyobb rendszer központjába ér, a mező rendezettsége lecsökken, a részecskéi a nagyobb
mező részecskéivel vegyülnek és újabb kevert generációknak, leszármazóknak adnak életet. E
mező is bejut a hetedik ciklusa (határfelület keresztezése) végén egy még nagyobb rendszerbe.
A kis mezőkből egyre nagyobb mezőkbe kerülő részecskék és leszármazottaik egyre nagyobb
térre és időre kiterjedő rendszerbe kerülnek. A fejlődési folyamat azonban nemcsak gazdasági,
hanem elsősorban egy tudati mentális fejlődést is eredményez. A leszármazottak az egymást
követő generációk több életciklusa, fejlődési ciklusa alatt mentálisan egyre fejlettebb
közösségekbe és magasabb tudati állapotba kerülnek. Az elaprózódásukkal, az egyre kisebb
részecskévé válásukkal, az alkalmazkodó képesség növekedésével a rugalmasság, a
tűrőképesség és az elidegenedés is nő. Az időben egyre hosszabb evolúciós időszak egyre
hosszabb, de több változással járó fejlődési lehetőséghez, egyre nagyobb bonyolultságig eljutó
szerveződésekhez vezet. Minden mező és élőréteg belsejében gyorsan változó gazdag élővilág
fejlődik, amelynek az életciklusa a rendezett változással járó folyamat végén felgyorsul,
kaotikussá válik. A nagy és magas hőmérsékleten változó kaotikus mezőkbe beáramló
csillagporban változó részecskeélet eltüzelődik, az energiája a változás fenntartására
fordítódik. Az egyre nagyobb mezők körül a tér elporosodik, egy belső energiatermelésre
kényszerítő gazdag magra és a szegényedő elektrontermelő kisemmizett részecskékre bomlik.
Ez az elkülönülés minden energiaszinten bekövetkezik. Miközben a nagyobb energiaszintű
rendszerek hatásterülete (és étvágya) egyre nagyobb időre és térre terjed ki, bennük a változási
sebesség és a feszültség növekszik. Ha meghaladja az ellentét a tűrési szintet, egyidejűleg túl
sok dimenzióban, tulajdonságában gyorsulva változó kaotikus tér alakul ki, amely lokális
térátalakulásokhoz vezet. A nagyon sikeresen hosszú időre rendezett, nagy terek is elérhetik a
fejlődési folyamat végét, a kaotikus állapot kialakulását. A mezőkben a kaotikus folyamatot

188

kialakító szerveződések többsége nagyon rövid időkülönbséggel, fáziseltolódással felbomlik,
és ha tovább jutott a Tao útján sokkal kisebb energiaszintű, részecskemezőre bontódik. Minnél
tovább jut el egy élőmező a nagyobb rendszerek fejlett belseje felé, annál nagyobb
felbontóképességű malomba kerülhet. Ez a visszabomlás azonban nem jár szükségszerűen az
elért tudás és fejlettség teljes és azonnali visszabomlásával. Az eseményt túlélő változómezők
a beépült és az eseménykor átélt, és az utókorra hagyott teremtményeiket, a téridőben egy
ideig még nyomot hagyó létesítményeket, és a leírt, képi információkat átadhatják a túlélő
környezetnek, a leszármazottaiknak, utódaiknak.
Az angyalok, az előző civilizációs időszakok talán más bolygókról áttelepült küldöttei, az
ottani katasztrófa elmenekült túlélői, akik építő Istenekként is ismertek. A túlélők elkorcsosuló, visszafejlődő leszármazottaihoz képest, (akik csak a jelent és a megfogható
fizikai hatásokat ismerik), - elmondásai egy idő után regékké, legendákká homályosodnak, az
emlékezet szétfoszló fátylán hiteltelen történetekké, vallási dogmákká csontosodhatnak.
Közben sok félreértelmezés, félremagyarázat torzíthatja a túlélők legendákban, történetekben
ránk maradt információját, amelyből a természeti rend törvényeit sikeresebben leíró könyveit
az emberiséget segítő bibliaként, szentírásokként ismerjük. Az apokalipszisként ismert, a
kaotikus változást kiváltó, a civilizációkat redukáló térátalakulások kicsi helyi zavargástól a
nagy forradalmak lehetőségén át a végtelen önpusztító világháborúkba torkolhatnak, és a
civilizáció visszaszorul, az emberiség elvadul, visszafejlődik. Ha a sokkal nagyobb
energiaszintű csillagokban, a galaxisokban, vagy még nagyobb rendszerekben következik be a
térátalakulás, a rendszerben lévő alszerveződések, kisebb mezők, az életszerű változást
lehetővé tevő szférák élőszerveződései is felbomolhatnak, de az események után mindig
lesznek ionos túlélők. Az írásos emlékek többnyire elpusztulnak, és csak a tudatban megőrzött,
a leszármazóknak átadott regék, vallásos információk maradnak az eseményekről.
Ilyenkor a térátalakulás nagyon nagy térre és időre terjed ki, amelyet e térben szerveződő
almezőknek a leírtak szerinti időben kicsit későbbi átalakulása követ. Az ősrobbanásszerű
hevességgel átalakuló terekben idővel ismét magasabb rendezettségű folyamat alakulhat ki,
amely az élet és a változó bonyolultság lehetőségét újabb terekre és időkre terjeszti ki.
A térben kifejlődött bonyolultság életszerű folyamatban valószínűen ősidők, az örökké valóság
óta, végtelen időfolyamatban változik. A lokális térrészekben követhetetlenné és kaotikussá
váló változás részben rendezett lokális folyamattá, részben a környezetet lendületenergiával
tápláló, annak változását biztosító információs energiát szállító részekékké bomlik. E
részecskék a mezőben elért fejlettséget alacsony energiaszinten visszacsatolva viszik abba a
lokális térrészbe, mezőkbe, határfelületek között kialakuló életszférákba, amelyben a változás
lehetősége a térben és az időben a fejlődésüket biztosítja. E mezők és e folyamatok
folyamatosan újratermelődnek, az evolúciós ciklusok az elődökhöz hasonlóan, de azoknál
nagyobb bonyolultságban, az utódmezőkben analóg módon megismétlődnek. A térben
megmaradó utódok egy tanulási folyamatban fejlődnek, de sok esetben a kialakuló
túlkapásokat, a túlfejlődést az újabb generációk a korábbiak hibáival folytatják. A térben lévő
részecskék egésze, a tér szereplői azonban szakaszosan előre és hátrahaladva az időben, az
evolúcióban a visszafejlődés után mégis fejlődik, de a folyamat rendszeresen megfordul, az
idő nemcsak előre, hanem rövid idő alatt visszafelé a butulás és a bomlás felé is haladhat. A
tér szereplőinek az energiaszintje és tudásszintje ilyenkor csökken, de ezzel egyre több kis
energiájú részecskepor épülhet sokféle új kombinációba. A tér porosodása a bonyolultsági
eredő és a nagyobb azonosság növekedését eredményezi. A tér elporosodásával az evolúciós
folyamatok nemcsak megszakadhatnak, hanem gyorsulnak is. A térben lévő részecskék
méretének a csökkenésével csökken a tömeghez tartozó tehetetlenségi erő, a hullámhossz, de
növekszik a lendülethez tartozó kinetikai tehetetlenség. A korábban lassabban változó
mezőkben az életszerű folyamat rövid ideig tartó gyors változásban a fénylények életciklusai a
változás gyorsulása felé vezet, amely csillagfényt gyújtva változtató-képes élő energiával
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szórja meg a környezetet. Az egymást és az isten törvényeit egyre jobban megértő, elfogadó
részecskék tűrőképessége, neutralitása és mentális fejlettsége nő, és ilyen részecskék között az
információ igen alacsony energiaszinten és nagyon gyorsan terjed. Ha az alacsony
energiaszinten jól értesültek hírül veszik egy mező megbetegedését, a részecskéi menekülve a
megtermékenyítő változás elől átmenetileg a békésebb kültérbe disszidálnak. Ha kedvezőtlen
körülmények alakulnak ki, a már megértett folyamatban tömegesen elhagyhatják a nem jó
életteret biztosító megbetegedett mezőt, amely a feszültség kijavíthatatlan szintre
növekedésekor szupernóva-szerű esemény, nagyon rövid idő alatt kialakuló térátalakulás
következhet be, és a lehetőség ismét elkezdődik a tojás és a tyúk kifejlődésére. A bomló és az
újraépülő anyag aránya úgy tűnik állandósult, a részecskék szaporodása csak a méretűk és
energiaszintjük csökkenése esetén lehetséges. A sokasodás és a szaporodás ára az egyre kisebb
hely és méret, de mindez eltérő változás sűrűségre és nagyobb bonyolultsághoz vezet. A
folyamat valószínűen olyan nagy differenciált azonossághoz vezet, hogy a folyamat
megszakadásakor, az elromló életterekben a nagy azonosságúak között könnyen együttrezgés,
rezonancia alakulhat ki, és ez a ritmus exponenciálisan növekvő kaotizmushoz és ismét
térátalakuláshoz vezet.

79. szakasz:
A bolygók bolyongása és az időjárás:
A téma az Aspektus 4-ben részletesen ki van fejtve, de azért tegyünk egy gondolati, lazító
kitérőt, az évközbeni periodikák feltárására.
A Föld és valószínűen más, akár kezdetlegesebb légkörrel, atmoszférikus gázrétegekkel
rendelkező bolygók szilárdnak tekinthető nagyobb sűrűségű felszíni rétegei felett, a vele nem
szilárd, hanem rugalmas kapcsolatban álló, különféle sűrűségű gázrétegek nem teljesen
szinkronban mozognak el a keringéssel járó bolyongások során. A légköri, kifelé egyre kisebb
egységnyi méretű részecskéket tartalmazó, de egyre nagyobb sűrűségű rétegek egymáshoz és a
nagyobb sűrűségű rétegekhez képest is elmozdulnak. A keringési pályán bolyongó mezők
időnként megközelítik, érintik, metszik a közelebbi külső pályákon keringő, nagyobb
energiaszintű mezők különböző sűrűségű határfelületeit, amely miatt sokszor egymáshoz
képest is eltorzulnak. Ilyenkor a különböző, de kifelé növekedő vastagságú (de eltérő
változássűrűségű) rétegek nemcsak eltekerednek, a forgásban lemaradnak a felszín körül,
hanem radiális irányba is elmozdulnak. Ha egy nagyobb nyomású réteghez, határfelülethez
közelebb kerül pl. a Föld termoszférája, az a Föld felé torzulhat, elvékonyodhatnak az alsó
szférák, nőhet a felszíni változás sűrűség és a felszíni hőmérséklet. A tavaszi napéjegyenlőség
után, áprilisban, májusig, a Nap külsőbb, nagyobb egyedsűrűségű de szegényebb (energia
éhesebb) részecskéket tartalmazó határrétegébe ér a bolygónk, amelyen a külső
változássűrűség csökken. Ha a külső bolygók által nem gerjesztett térrészbe érünk, a Föld a
Naptól távolabbi helyzetbe, és energia kilégzési fázisba kerül, ami miatt éjszakánként
fokozódik a lehűlés. Ilyenkor érkeznek a fagyos szentek, a Pongrác, Szervác, Bonifác. Ha a
Nap felszínt elérő energiája a közbeeső szegényebb, energia éhesebb részecskéket tartalmazó
rétegekben jobban elnyelődik, a látóhatár alá kerülésekor a Föld belső kisugárzása jelentősen
megnövekszik. Ez a felszín fokozódó lehűlését eredményezi, amely a következő külső,
nagyobb változássűrűségű mező, pl. valamelyik testvérbolygó nagyobb változássűrűségű
határfelületéhez érkezésig tart. Ekkor a pálya-külsői változás sűrűség és az energia és
impulzus növekedés miatt a külső réteg hőmérséklete és a gerjesztés ismét nő, és a környezet
visszatérítő nyomása fokozódik. A kifelé távolodásnak a nagyobb impulzus sűrűséggel járó
térszimmetria megerősödése, az esős évszak beköszönése vet véget, amely után ismét a belső
határréteg felé tolódik a pálya. A nagy tömegtehetetlenség még rendszerint túlviszi a
bolygónkat azokon a pályaszakaszon, amikor már a hatásegyenlőség kialakult, és lehet, hogy
ilyenkor kerülünk mindig egy kicsit külsőbb határrétegbe. Ez valós ok lehet a májusi
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fagyosszentek kialakulására. A túllendülés miatt a visszatérítő nyomás növekszik, egészen
addig, amíg meg nem állítja a kifelé haladást. Ez rendszerint a nyári napfordulókor éri el a
csúcsot, amely már nappal erősen a felszín közelébe szorítja a termoszférát. Az északi féltekén
ekkor magas hőmérsékletű nyár alakul ki, de az alacsonyabb szögben megvilágított déli
félteke ekkor kevesebb napenergiát kap.
A Medárd nap esős időszakra utaló következmény. Vélhetően akkor következik be tartós,
negyven napig várható esőzés (esős évszak), ha a Föld a periodikus körpályán haladásakor egy
nem minden évben azonos téridős találkozást kiváltó nagyobb rendszer vonzáskörébe jut.
Ilyenkor csökken a légnyomás, az aurát képező részecskék egy része irányellentétbe kerülve
harcba keveredik és vastag sűrű felhőrétegek alakulnak ki.
A periodikusan ismétlődő évek, és a kisebb változási időszakok sem egyformák, csak
analógok, amelyek ismétlődésit a külső nagyobb rendszerek más ritmusú, más periódusú
környezeti változása megzavarhatja. Ha a lokális rendszer közelében nagyobb energiaszintű
mező kaotikus, vagy/és szaporodási folyamatba kezd, a környezet energiája elvonódik, az
analóg események ritmusa eltérő lesz, megváltozik. Ha a környezet energianyomása, a
változás nyomása csökken, a bolygók a kisebb nyomású tér felé nagyobb távolságra is
kilengenek a pályán, de eközben energia és részecskevesztés éri, amely a felületi
hőmérsékletet és a változás sűrűséget átmenetileg csökkenti. Ilyenkor a nappalok és éjszakák
különbsége markánsabb, a hőmérséklet és a változás különbség megnövekszik, a szimmetria
ingadozása nagyobbá válik.
A viszonylag elliptikus pályákon keringő mezők a szülő mező körül, az anyjuk által árnyékolt,
a külső határrétegei és a neutron katonái által védett térben fejlődnek, amíg el nem érik a
felnőtt csillagkort. Bármerre járnak a fejlődési időspirálon, a szülő mező külső határfelületeket
is eredményesebben védő felületei, és a belső nagy változássűrűségű központi tere mindig
leárnyékolja az elliptikus pálya egy részét, ezért a fejlődő mezőkre a szülő irányából mindig
kevesebb idegen információ hat. A részecskemezőket alapító, bolygó vagy csillagszülő az
általa védett irányból a saját információjával helyettesíti a térben általa leárnyékolt hatást,
ezért a fejlődő mezőkre nem izotróp, azaz minden irányból egyenlő hatás hat, hanem a szülő
felől kevésbé támadó, a szülői érzelemmel befolyásolt, elfogult információ érkezik Ha baj van,
nagy a környezet nyomása, az engedékeny anya közelében mindig van menedék. Fordítva is
hasonló a helyzet, mert a szülő is sokkal elfogultabban látja a saját aspektusából az idealizált
gyermeket, mint amilyen az a valóságban. Ennek az oka hasonló, mert a gyermekek által
leárnyékolt térrészből a szülő felé kevesebb valóságinformáció áramlik, a leszármazott által
befolyásolt, megszépített aspektuskép a valóságnál jobbat mutat. Bármerre jár a szülőhöz
közelálló leszármazott mező az anya körüli elliptikus pályán, amíg közel van addig tekintélyes
részét eltakarja, eltorzítja a takarása miatt az anyja által nem vagy csak csökkentve észlelt
objektív valóságnak. A szubjektív megítélés ezért alakul ki. Az emberi kapcsolatokban is
analóg a helyzet. A szülő hasonlóan elfogult a hozzá (az azonosságban) közelebb álló
leszármazottjához, amely a nagyobb azonosság miatt a szülőt érő nagyobb azonosságú
információkat érzelmi hatásként, szubjektív érzésként torzítja. Természetesen nemcsak a
szülői torzítás észlelhető, hanem minden nagyobb azonosságú mező takarja, elfogja a térben is
közelálló, de nagyobb azonosságú mezők elől a kültérből érkező információ jelentős részét. A
nagyobb azonosságú környezeti részecskék éppen ezen az információból nyelnek el, vesznek
el lendületet és energiát, tompítják kölcsönösen az azonos információs részecskék hatását. A
szubjektív megítélés tehát a nem teljes azonosság következménye. Ha egy mezőben nagy az
azonosság a részecskék között, akkor a velük közel azonos összetételű környezeti részecskék
támadó, kinetikai vagy információs lendületét közösen viselik, azonosan értik. Minél nagyobb
az azonossági fok, annál azonosabban értik, érzik a környezetben történő dolgok változását.
Lásd az iker érzékenységet.
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A határrétegek és az életzónák keresztezésének a következményei:
80. szakasz:
A bolygó energiaszintű mezők életfolyamata a kis energiaszintű mezőkhöz hasonló, analóg
folyamatban változik. Az anya körül keringve egyre távolabb kerül, egyre nagyobb környezeti
rendszerek határfelületeit keresztezi. A kisebb határfelületek kereszteződései lineáris ritmusú
fejlődést eredményez, míg a nagyobb határfelületek térben és időben egybeeső keresztezése, a
periodikusan ismétlődő ciklusai nagyobb energiaszintű térátalakulásokat, nemlineáris
kataklizmákat eredményez. A nagyobb energiaszintű mezők körül keringő, más ivarú, a
korban, tömegben, hormonális vegyi egyensúlyban is kiegyensúlyozni képes mezőkkel
találkozás nagy energiaszintű impulzust eredményez, amely az evolúciós ciklusok analóg
rendszerét továbblépteti. A bolygó energiaszintű (női hormontöbbletű) mezőket ilyenkor
jelentős találat éri, amely nagy valószínűséggel a megtermékenyülésüket eredményezi. A
megtermékenyülésnek sok előzetes feltétele kell, hogy teljesüljön, amelyre a korábbi
könyvekben Moetrius kitért, ezért e könyvben csak a becsapódást követő valószínű
folyamatok kerülnek leírásra. Ezek egyike a nagyfokú belső rugalmasság elérése, a kéreg
megvastagodása és a belső üreg méretének csökkenése, és a belső feszültség és hő
növekedése. Ez alakítja ki a földrengéseket. A folyamat megkívánja, hogy a megvastagodott
kéregtáblák részben feltöredezzenek, de ne eresszék ki a megnövekedett belső nyomást.
A becsapódáskor, ha a bolygó még túl fiatal, ha még csak az üreges és vékony és nem eléggé
rugalmas (feszes) kéreggel borított hold fázisban van, akkor a nagy lendületenergiájú
megtermékenyítő mező, beszakíthatja a felszínt, és a holdat töltve, belülről tömörítve a területi
vulkántevékenység megerősödését, lávaömlést, kitöréseket eredményezhet. Ha a hold már
elérte a nagylány fejlődési időszakát, ha bolygónővé érett és belülről eléggé feltelt ahhoz, hogy
a becsapódó nagy kinetikai tömegű testet az orbitális pályáig a szökési sebességre gyorsítsa,
akkor megérett az anyagságra. Ha az ilyen állapotban lévő bolygót hozzámérhető találat éri, a
becsapódás nyomán kirobbanó törmelék és porfelhőben a bolygó és a becsapódó mező
genetikai anyaga összekeveredik. A becsapódási kráter keletkezésekor hatalmas energia
szabadulhat fel rövid idő alatt. A nagy hőmérsékletben és nyomáson sokmillió hidrogénbomba
erejével kialakuló robbanás hatalmas mennyiségű anyagot dob fel átlagosan az első orbitális
pályáig. Ha ennél kisebb erejű, lendületű pl. rossz irányú vagy szögű a becsapódás, az
eseményből nem szükségszerűen keletkezik életképes utód, vagy az rövid idő alatt elhal. A
bolygót övező orbitális pályáig az anyagot felvető erejű robbanás kialakulásakor, a bolygó
rugalmas kérgének a benyomódása és a belső ellenhatás visszarúgása után, a kifelé átszakadó
kérgen keletkező nyíláson, a bolygó belsejében lévő üregben uralkodó hatalmas nyomás
rengeteg ionosa anyagolvadékot, plazmát és gázt lövell ki, porlaszt el a keveredő anyagot
kifelé kényszerítve. A becsapódási kráter valószínűen hamarosan feltelik, az anyabolygó
szülési nyílása rövid idő alatt betömődik, de addigra már a keringési rendszer belső magját, a
bolygó szilárdként ismert felületét övező por és törmelék, a bolygó lelkét is rejtő mag körül, de
a mező külső határfelületeihez viszonyítva a belsejében fejlődő placentában önálló áramlásba
kezdhet.
A holdfejlődési folyamat már leírásra került, ezért most csak egy egyszerűsítve, néhány
mondatban újra visszatérünk az utódot eredményező eseményre, a főhangsúlyt a bolygóanya, a
mező központi tömegét képviselő mag megtermékenyülést követő valószínű eseményeire
helyezzük.
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81. szakasz:
A hold és az utódfejlődés legfontosabb ismérvei:
Az utódot eredményező robbanás erejét növeli a belső hőmérséklet és magas nyomás által is
felgyorsított reakció. A kilökődő anyagnak legalább az első orbitális pályáig el kell juttatnia a port, plazmát, és fagyott vagy szilárd állapotú nagyobb darabokat, - a nagyobb sűrűségben
maradt kiszakadó ionos anyagot. A genetikai anyag egyesülési tere, a fogamzótér azonban
sohasem teljesen üres, nem steril, nem anyag és hatásmentes tér. Az egyesüléskor keletkező
robbanási hő, a sugárzás és az elektronáramlás hullámai sterilizálják, és az idegen
részecskéktől magas hatásfokkal megtisztítják a fogamzási teret. Az örökítő anyagok
keveredése, - a kezdeti feltételeket befolyásolható idegen tulajdonságú részecskékben és hatásokban ritkává
váló, - a domináns hatásától megfosztott, összenyomott és lebontott receszív részecskéket is
alig tartalmazó fogamzási térben következik be. E térrészek azonban a legnagyobb gondosság
ellenére sem abszolút sterilek, és az idegen eredetű hatásoktól sem teljesen mentesek, hanem a
nem teljesen felbomló szerveződések által alacsonyabb energiaszinten befolyásolt kezdeti
feltételekbe, idegen eredetű egyenetlenségeket, genetikai maradványokat, szennyező
információt is tartalmaznak. A fogamzás pillanatában a fogamzó-tér, a - jelen lévő
részecskéikkel, és a hatásukkal képviselt - idegen (környezeti) mezőknek, - a kezdeti
feltételeket csak kicsit módosító, (de az élet folyamán a személyiséget jelentősebben
befolyásoló) részecskéit is tartalmazza. Az idegen anyag jelenléte a fogamzást lényegesen nem
befolyásolja, az csak nagyon kicsi arányban van jelen, ezért elsősorban az utódot létrehozó, a
térben egyértelműen domináns szülői genetikai örökségét tartalmazó örökítő anyag keveredik.
E keverékből, fejlődik ki az utód, amelynek az egész életét dominánsan meghatározó kezdeti
feltételek mellett a helyesen feltételezett kezdeti egyenetlenségek, idegen információk is
megerősödnek. Már az élet elejétől folyamatosan befolyásolják, és idővel megváltoztatják az
életet levezénylő genetikai programot. Az utód genetikai kezdőállománya ezért nem teljesen
azonos, a szülőkével. Ez akkor is így történik, ha a keveredés nem az anyaméhben, hanem egy
kevésbé védett ezért a hatásoktól erősebben befolyásolt lombikban, vagy klónozás közben
történik. A klónozásnál sokkal nagyobb az esélye a program sérülésének, mert a nagyon
alacsony energiaszintű hatások az észlelhetetlenség és a mérhetetlenség miatt nem zárhatók ki
a fogamzási térrészből. A klónozottak azonossága az örökítőanyag nagyobb azonossága miatt
magas lehet, de a kezdeti feltételek befolyásai ellenőrizhetetlenek, ezért a felnőtt korban
mégiscsak eltérően fejlődnek. A klónozás abban jelent nagyobb kockázatot, hogy a nem
anyaméhben fejlődő magzatba nem kerülnek be a terhesség alatt azok a kis energiájú, de
nagyon fontos anyai részecskék, amelyek a nagy anyai azonosságot és ezzel a különleges
kötődést biztosítják. Nagyobb annak a valószínűsége, hogy az utódban egymást fékező apai és
anyai arány a környezeti anyag befolyásától felhígul, ezért és az anyai hatásokat biztosító kicsi
energiaszintű részecskék hiánya miatt az ilyen utódok sokkal szélsőségesebb, kisebb
egyensúlyban szerveződnek, ezért az egyensúlyuk is valószínűen hamarabb felborul. A
környezetre és a hagyományos emberekre nagyobb veszély jelent e lények várhatóan
durva, szélsőségesebb viselkedése, a klón utód agresszivitása, és a későbbi életben
valószínűen kialakuló fékezetlensége.
A főleg a szülők anyagából az utódokba kerülő genetikai anyag a szülőknek a fogamzási
pillanatban meglévő, az adott körülmények között a legfejlettebb összetételű, arányos
mennyiségű áramlási kombinációit (korszerű szerveződéseit) tartalmazza. A szülőkben azonos
síkban és azonos ritmusban, azonos pályákon de ellentétes irányban keringő részecskék által
képviselt tulajdonságok, egy rekombinációként ismert folyamatban semlegesítik és kiütik
egymást. Az ellentétes forgási irányt jelentő, és ellentétes tulajdonságot eredményező, azonos
pályasíkkal és pályakoordinátákkal rendelkező keringő részecskék az ellentétes tulajdonságot
csökkentő, dimenzió redukcióval járó folyamatban egymással impulzusba kerülnek. A
domináns rend az által alakul ki, hogy a nagyobb kinetikai lendületet képviselő részecskék az
impulzusokban lendület fölénybe kerülnek, felőrlik, és ezáltal hatástalanítják, vagy/és
megváltoztatják a velük ellenkező tulajdonságokat képviselő részecskemezők áramlási
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pályáit. A receszíven átörökődő, nem meghatározó, kisebbségbe került, vagy pályamódosításra
kényszerített részecskék a fontos pályákról eltávolíttatnak, és inkognitóba, vagy sokkal kisebb
energiaszintű részecskékre bomlanak, de az új szerveződésben maradnak. A lappangva,
receszíven a fiatal szerveződésben maradó részecskéknek a hatásuk a kezdeti feltételekben
sokkal kevésbé és csak az élet későbbi időszakaszában, az elszaporodást követő
megerősödéskor érvényesül.

A folyamat áramlásfizikai lefolyása:
A megfelelő szögben és lendülettel becsapódó termékenyítőanyag, létrehozza a fogamzáshoz
szükséges kéregátszakítást, és a kitörést, tehát a fogamzáshoz szükséges feltételekkel létrejött
anyagkeveredésben az anyai mező magjától leváló, az orbitális pályán a gravitációtól már
kevésbé befolyásolt önálló örvényes áramlás alakul ki. A szülőanyából kilökődő anyagot a
környezett ellenállása valamelyik határrétegbe tereli, és örvényes áramlásra kényszeríti. Az új
áramlási rendszer, az új élet örvényes (önálló keringési rendszerrel rendelkező) szerveződése,
a kezdeti feltételeket már tartalmazó aktualizált fejlődési mintája. E minta tartalmazza a szülők
által bevált, tehát a fogamzási pillanatig kialakult legkorszerűbb tulajdonságokat, azaz a szülők
születése óta eltelt idő és a változó környezet befolyásával aktualizált áramlási mintákból a
legsikeresebben szerveződő és ezért az új mezőben dominanciában maradó részecske
keverékeket. Az új életrendszerben még nem megosztott a hatalom, csak egy meghatározó
domináns réteg van, ezért a szerveződés fejlődése nagyon jó hatásfokú, ezért fejlődnek olyan
gyorsan az embriók magzattá.
Az örvényes áramlásban a kisebb tömegű (és energiaszintű) porok és gázok a nagyobb
sűrűségű és ezért nagyobb tehetetlenségi ionos anyag gravitációs irányítása alá kerülnek, ezért
az örvényes áramlás a nagyobb sűrűségű, idővel összetömörülő mag körül alakul ki. Az
örvényes áramlás a nagyobb energiaszintű zavaró körülmények hiánya miatt gyorsan
rendeződik. A kültéri részecskék mező felé irányuló lendülete a porral és törmelékkel teli,
időben gyorsan változó tér tömegközéppontja felé kényszeríti a mezőbe kerülő és a mező
részecskéivel impulzusba kerülő, ezért lendületet vesztő részecske anyagot. Az új élet önálló
anyagcseréje beindul, az életfolyamat, egyelőre még az anyával közös placentában
megkezdődik. Az új holdlény az élete kezdetén még szinte sértetlen felületű, laza porburokkal
körülvett olyan többrétegű üreges gömbszerkezetbe szerveződik, amelynek a közepében a
nagyobb sűrűségű (és nagyobb változássűrűségűvé váló) anyagból a környezeti lendületet
elnyelő központi mag, a mező későbbi belső napjának az őssejt anyaga található.
A folyamat kialakulását segíti megérteni a Szintézisből kimásolt alábbi részlet:
A Naprendszer holdjai (a Nap unokái) között vannak idősek, mint a mi holdunk, az Io és az
Európa, és vannak nagyon fiatalok, pl. a Matilde. A Matilde olyan fiatal hold, hogy még
teljesen gömb alakú, nincs a felszínén kidudorodás sem becsapódási nyom. A hold lényegében
egy olyan épp-csak megszületett porburok, amely belül üreges, de az üreges réteg belsejében
sűrűbb és nagyobb energiaszintű anyag is van. Ez a hold áramlási mintája. A látható felület
egy ekvipotenciális határfelület, amelyen lendületszimmetria miatt nincs radiális irányú
áramlás, ezért erre a rétegre a gravitációsan is fogságba esett részecskepor le tud ülepedni. A
holdak a csillagszintű evolúció gyermekkorú szereplői, amelyekből csak a lányholdak
maradnak az anyjuk közelében. A fiú holdak sokkal kisebbek, és az ellentétes forgás miatt
hamarabb eltávoznak az anyjuktól. A holdakat az életük folyamán sok impulzus éri, amelyek
során a nagyobb lendületű anyagok áthatolnak a felszínt képező még vékony kérgen, és
folyamatosan információs anyaggal és emlékezettel töltik fel a holdat. A holdak addig
kislányok, amíg a belső feltöltésük és a belső feszültségük el nem éri a megtermékenyítő képes
bolygó állapotot. A bolygóvá válás a nővé válás, amelytől a megtermékenyítő találat nemcsak
behatol a nővé vált mezőbe, hanem abból a kialakuló nagyenergiájú impulzusban kis hold
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fogan. Ez az életszakasz a csillaggá válás felé vezet, amelytől a bolygó esemény-feldolgozó
képessége időszinkronításba kerül, és képessé válik az azonnali válaszreakciók kiadására. Ez a
felnőtt időszaka a csillagevolúciónak, amelytől a hozzá mérhető becsapódás veszélyes mezőket
már el tudja hárítani, a becsapódás előtt el tudja gázosítani, és csak azokat fogadja be,
amelyből valóban késői holdbabát akar. Az ilyen becsapódás előtt elgázosított tömegű
csillagtéri vendégek okozzák a napfoltokat, és a nem teljesen elgázosodva beérkező anyag
csillag fejlettebb rétegeiben gyors elgázosodása a Napkitöréseket. (Ez éppen olyan, mint amikor
víz cseppen a forró zsírral telt mély edénybe.) Ez a csillag kiegyenlített időszakú középkora,
amelykor az élet nagyon hosszú ideig, kiszámítható stabil változási szimmetriában szerveződik.

82. szakasz:
A megtermékenyülő bolygók változása:
A becsapódás következtében a bolygó belső szilárd mezője körül fejlődő, és az első orbitális
határrétegbe kerülő, a hold embriót védő placentába szerveződő anyag a külső környezetből
érkező sugárzás és a kisebb áthatolóképességű, kevésbé fejlett részecskék jelentős spektrumát
elnyeli. A szülő mező alszerveződéseit éltető energiából a fotonoknál fejletlenebb, kisebb
lendületű és nagyobb tömegméretű (tehetetlenebb) komponensei elnyelődnek. A fogantatás
után a terhes bolygó alsóbb szféráiba csak a fénynél nagyobb sebességgel érkező, kisebb
tömegméretű, és nagyobb áthatoló képességű részecskék, és a nagyobb frekvencián behatoló
neutrálisabb részecskék sugárzásként ismert sűrű csapatai hatolhatnak le. A Bolygó
energiaszintje ilyenkor az alsó határig csökken, az életfunkciók és az energiát elvonó, a
holdképződés szempontjából káros melléktermékké alakító, veszteséget növelő
alszerveződések redukálásra kerülnek. Valószínűsíthető, hogy valamilyen közvetlen
anyagcsere működni fog az anya és a holdmagzat között, lehet hogy éppen olyan immunitást
erősítő hormonok készülnek, amelynek a szerepe a terhesség szempontjából káros
alszerveződések redukálása, az energia takarékosság és a hatékonyság növelése.
A fogantatási esemény robbanása miatt először nagy nyomáshullámok, majd a felgyorsuló és
megszökő légkör miatt rendkívül nagy légköri nyomásesés várható. Ez a bolygó belső
határrétegeiben változó élőlények tűrőképességét túlfeszíti, a légkamrás rendszerek, a gázzal
telt folyadékkamrák kitágulnak, és a folyadékokban elnyelődött gázok embólia jellegű
életzavart okoznak. Az élőlények nagy része szó szerint felrobban. A hő és a lökéshullámok
következtében kialakuló hatalmas szelek több ezer kilométer/óra sebességű légáramlást, a
bolygót sokszorosan körbejáró szeleket válthatnak ki. E szelek felszakítanak és felőrölnek
mindent, aminek a kötési szilárdsága, az azonossága nem elegendő a felszínen maradó ionos
anyaghoz kapcsolódáshoz. A légnemű anyagok és felszíni vizek felszívódnak, a tavakból és a
sekélyebb tengerszakaszokból kiszívódik a víz, a légkörbe kerül és a légköri hőmérséklet
jelentős csökkenése után szilárd jég halmazállapotban kerül vissza. Hasonló sors vár a
magasabb rétegekben lévő maradék légköri gázokra, a széndioxidra és a metánra is, amelyek a
hőmérséklet csökkenésével a fagyáspontjuk elérésekor szilárddá válva kicsapódnak és a
felszínre lehullva sajátos rétegeződést eredményeznek. Itt fontos lenne jobban ismerni a
légkörben maradó, és az esemény hatására felszabaduló, magasabb légköri rétegekbe kerülő
gázok, pl. a nemesgázok dermedési és lecsapódási hőmérsékleteit, amelyet a környezeti
nyomás változása valószínűen befolyásol. Feltételezhető, hogy a fényhiányos, elsötétedő
bolygóban a hőmérséklet jelentősen lecsökken, a folyók és a párák lefagynak, a tengervízszint
is csökken, és az anya terhességi folyamatában szükségtelen káros alszerveződéseinek a
legnagyobb része egy megismerhető folyamatban kihal, vagy megváltozik, mutálódik és
átalakul. Nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a kataklizma becsapódási szakaszát túlélő
alszerveződések jelentős része sugárfertőzést kapjon, a robbanáskor felszabaduló
energiaátalakulásban az elektronok és a kisebb részecskék is leszakadhatnak az atomokról, és
a lökéshullámok hírnökeként a fotont meghaladó sebességű sugárzással szennyezik a
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környezetet. Az új rétegződési rendet, valószínűen ez a sorrend határozza meg, amelyek
esetleg a fagyott Tundra mélyebb rétegeinek a feltárásával megismerhetők. A felszín jelentős
részének az arculata és a felszíni maradványanyag összetétele jelentősen megváltozhat, a
termőtalaj, a humusz, és az elektronhiányos halogének jelentős része elpárolog. Az esemény
végén, a leülepedő elektrondús részecskeporból a periódustól függően kis sűrűségű, a
halogénekre nagy affinitású alkálifémek keletkeznek, amelyek leülepednek a közben
megfagyott talajra. E porokból a periódustól és a tömegsűrűségtől is függően Lítium, Nátrium,
Kálium, vagy Rubídium néven ismert alkálifém anyagok ülepednek le, és kb. ilyen sorrendű
rétegek keletkeznek. A bolygókon ilyenkor a környezeti energia elnyelése miatt jégkorszak
alakul ki, de az új anyagok, az elektrondús alkálifémek és az esemény előtti elektronhiányos
anyagok, a halogének maradványai, egymással reakcióba (és párkapcsolatba) kerülve hőt
termelnek, és e vegyi energiakötésben felszabaduló energiával segítik a külső energiában
csökkent határrétegek változását, és folytatják az ionos anyag evolúcióját. (Tehát az
evolúciónak ebben az időszakában nem a szénalapú reakciók a dominánsak, mert az oxigén és
a szén nagy része elszökik, vagy elhasználódik, lekötődik a fagyott rétegekbe.) A korábbi
felszín feletti gáz állapotú anyagok határrétegeinek az elhelyezkedési rendjét jellemzően a
sűrűség, a hőmérséklet, és a nyomás viszonya határozta meg, az anyagok a fejlettségüknek
megfelelő sűrűségbe és ezzel meghatározott szférákba kerültek. A hőmérséklet és a feszín
feletti nyomásviszonyok, a légköri gázok összetételének és az arányának a megváltozásával a
felszíni és a légköri rétegződés megváltozik és átrétegeződhet. Moetrius által e könyvben is
bemutatott, a sűrűségi sorrendbe rendezett elemek rendje nem azonos a fejlettségi
(nukleonszám szerinti) tömeg szerinti sorrenddel, amelyet az anyagok összetételének és
arányának a változása mellett a környezeti nyomás és a hőmérséklet is befolyásol. A könyv
végi utolsó ábrán bemutatásra került sűrűségi sorrend egy evolúciós sorrendet is bemutat,
amelyből megismerhető az atomi energiaszintű mezők evolúciós fejlődésével járó sűrűségi
állapotváltozás. (Sajnos ismerethiány miatt az író által nem ismerhetők fel eléggé egy-egy
perióduson, sőt egy-egy oszlopon belül kialakuló finomabb vegyületi változások, de a
vegyészek remélhetően pótolják e hiányosságokat.)
A holdképződési esemény mindenesetre jelentős változásokat, átrétegződést indít el, amelykor
a lehűlés alatt lévő felszín feletti gázokból a magasabb hőmérsékleten hamarabb kicsapódók
esnek vissza elsőként a felszínre. Az új rétegződési rendet tehát valószínűen a légköri
maradványgázok harmatpontjai és fagyáspontjai határozzák meg, amelyek a sűrűségi rendtől
is eltérhetnek. Az átrétegződés miatt a felszíni és a felszín feletti rétegek rendszeresen
átkeverednek, le – föl folyamatban a rétegek között libikókáznak. Valószínűen ez képezheti a
magzat és az anya közötti folyamatos anyagcserét. A magzatban feleslegessé váló, a fejlődést
zavaró (túl fejlett, vagy a folyamatokat rontó) salakanyagok az anyába távoznak, aki friss
anyagokkal segíti a magzat fejlődését. Látható, hogy nagyon nagy az analógia az emlősök
szaporodása és a bolygószaporodás között.
Nézzük meg, hogy milyen következménye lehet az átrétegződésnek, és mit tesz ez a bolygó
szintű élőmező központi magját képező felszíne körüli bioszférával. Feltételezhető, hogy a
folyamat szempontjából fontos nemesgáz állapot, a zavaró redukciók elfojtására szolgál. Az
alkálifémek (az elektron energiában gazdagok) és a halogének (az elektronenergiában
szegények) tömeges párkapcsolatot eredményező keveredése közelégedettségre és jólétre utaló
neutrális nemesgáz állapotot hoz létre, amely lényegében e részecskekapcsolatok tömeges
terhességét eredményezi. A Mengyelejev féle periodikus rendszerben a nemesgáz és a
környékén lévő elemek, vegyületek neutrálisabb állapotát jelentő elektronhiányos és
energiadús szomszédos elemek sikeres kapcsolatba lépését jelenti. A Nátrium és a Klór, a
Magnézium és a Klór, és az egy periódussal fejlettebb Kálium és a Klór, és az elekronhiányos
(szegény) kénvegyületek, pl. a Nátriumszulfid, a Magnéziumszulfid esemény utáni
vegyülését eredményezi. Tehát a ciklusok végén megszűnik az elkülönülés, és a termékenység
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a gazdagabb és a szegényebb elemek kapcsolatra lépése miatt következik be. Lehetséges, hogy
a semleges nemesgáz állapot utáni alkálifém gazdagság a bő részecskeáldás, a szaporodás
következménye. Ha az először lecsapódó gázokat a periódustól függő nemesgázok, és a
körülöttük lévő gázelegyek alkotják akkor nagyon hideg jégkorszak kialakulásakor fagyott
metán, folyékony oxigén, nitrogén és fluor keverékei szilárd állapotban lecsapódhatnak. A
harmadik periódus végén Argon lecsapódása is várható, amely lehetőséget ad a környezeti
bolygók fejlettségének a megismerésére, az evolúciós folyamatuk állapotának a feltárására.
Nagy a valószínűsége annak, hogy a Klór és a kén is kicsapódik, ezért az eseményben
meghatározható sűrűségi rendbe szerveződnek. Az általunk felszínként ismert rétegen egy
másféle életfolyamat alakul ki, a korábbi evolúciós ciklusok nagy része megszakad, de egy
része a Földnek (az eseményben kialakuló új pólusok környéke) mindig megkímélődik. A
kovalens kötésű szerves élet néhány ezreléke a legnagyobb eseményekkor is megmarad. A
perm végi nagy fajkihalási ciklusban is voltak túlélők, amelyből a sárkánygyíkok és a nagyobb
alkalmazkodó képességű dinoszauruszok evolúciója is felerősödött. E lények mellet a virágos
fák és növények egy része, és a protoplazmák is túlélték az eseményt, amelyből mindig új
szerves, periodikus evolúciós ciklus fejlődhetett ki.
A fajkihalások, és a mutációk által is felgyorsított makroevolúcióban a nagy stabilitású
genetikai örökítő-anyagok átalakulása, ugrásszerű változása azonban nem szükségszerűen
nagyon rövid idő alatt megy végbe, hanem a holdképződési folyamat 6500 éve, és az ezt
követő 15-20-ezer év alatt. A biozóna regenerálódása 80-100ezer évig, (nagyobb energiaszintű
eseménykor sokkal hosszabb ideig) is eltarthat, amely alatt nemcsak a felszín feletti élőzónák
összetétele és arányai, hanem a felszíni biológiai szerveződések összetételei és arányai is
jelentősen megváltozhatnak. E változás egyik következménye sok faj kihalása, átalakulása, az
adott körülmények között alkalmasabb új fajok megjelenése. A részecskék tapasztalatot
merítenek az eseményekből, és kevésbé hegemonikus szerveződéseket hoznak létre. Az
élőlények 80%-a a makroevolúciós ciklusokban kicserélődik, és a bioszféra összetétele és
lényei is változnak. A kihalások nagyon rövid idő alatt is végbe mehetnek, de valószínűen
több ezer év kell az új stabil fajok és arányok kialakulására, megerősödésére. A kihalás során a
külső körülmények jelentősen megváltoznak, a légkör és a felszín összetétele, az
alszerveződések aránya és biológiája. A baktériumok és a vírusok, és a még kisebb
energiaszintű szerveződések jelentős része is mutációs átalakulást szenved, az egymáshoz
viszonyított arányaik és az újonnan kifejlődők aránya is változik.
Az új evolúciós ciklusok alulról épülnek fel, újabb társas kapcsolatok, szimbiota szövetségek
épülnek szerveződési rendbe, új, életszerveződéseket és egyre nagyobb energiaszintet
eredményező kolóniákba. Nem kizárt, hogy a dinoszauruszok idején az emberszerű
szerveződés korai elődje is élt, vagy röviddel a Perm végén már megjelent, és nagy a
valószínűsége a kataklizmát túlélő emlős ősök kialakulásának. Az emlősök megerősödése
viszont csak az őket fogyasztó szint lényeinek, a dinoszauruszuk idejében élt nagyragadozók
visszaszorulása után következhetett be, amelyhez a Yukatán félsziget környéki események,
egy újabb kisciklus és a nagyragadozók kihalása is kellett. A szaporodási esemény utáni
élőlények azonossága és együttműködő képessége nagyon magas. Hasonlóan az egyszerű
természethez közelibb emberek, sokkal együttműködőbbek, barátságosabbak, sokkal nagyobb az
azonosságuk. Ezek az egyszerűbb emberek éppen a nagyobb azonosság miatt sikeresebb
együttműködésnek köszönhetik a túlélést. Ez nem fejletlenség, csak másféle fejlődés, nem az
egyediség, hanem a nagyobb azonosság, a mennyei együttműködés felé fejlődés. Tehát az Isten
igazsága a kataklizmákkal az Isten bárányainak ad nagyobb lehetőséget, átmeneti egyenlőségi
lehetőséget. Az evolúció során az ördög a részletek eltorzulásával úgy is megerősödik, és az
egyedi szelekció, a piaci verseny és a monopólium felé fejleszt.
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A Föld egy nagyévi ciklus végén jár. A (kb). 25800 évenként periodikusan ismétlődő nagyév
olyan fejlődési szakaszában szerveződünk, amelykor a vízöntő évében holdképződési folyamat
várható. Ez valószínűen a Föld, Gaia, a Nő termékenységi ciklusának a természetes ritmusa.
Mint az élőlények többségénél, ez sem eredményez minden esetben terhességet, de ilyenkor
sokkal nagyobb az esély a fogamzásra. Ha az energiahiányos időszakon sikerül téridős
randevú nélkül átjutnunk, most sem szükségszerűen következik be holdképződési esemény, de
sok egyéb ehhez szükséges feltételt sikerrel teljesítettünk. Az előző ciklusokban még nem
rontottuk el, nem zsákmányoltuk ki ennyire a Földet, még nem rontottuk el ennyire a
szerveződési szimmetriáját. Most mindent megtett a tudatában nem eléggé fejlett (vagy csak a
közismeretre nem engedett fejlődés) ember ahhoz, hogy a ciklusban más a bolygónk is várja a
megújító szaporodási eseményt. A Nyilas galaxis sok ezer csillaga, sokmillió aszteroidája és
üstököse halad át a téridőnkön, és ebből még nagy térbolydulás támadhat. Egy nagyobb hím
galaxis-rendszer a népes családjával ellátogat a tejúthoz, ebből kölcsönös gerjesztés és
várhatóan nagyszámú szaporodás, következhet be.
A Föld jelenleg (a Nappal együtt) egy nagyobb energiaszintű felmenői (nagyszülői pár)
rendszer két olyan egymással szimmetriában lévő határfelülete között a félútnál tart, amelynél
a határfelületek közötti Cassini-szerű résben több termékenyítőképes kisbolygó, kering és
fejlődik. A világunkban kialakuló energiahiány és káosz annak a következménye, hogy a
Földnek energiát és kellő gerjesztést adó, a változás lineáris folyamatát biztosító környezeti kis
energiaszintű (elektron jellegű) részecskék e határfelületek közötti bolygó-fejlődési résben
megritkulnak. Az elektron jellegű részecskék átlagos sűrűsége folyamatosan gerjeszti, eteti a
nagyobb energiaszintű rendszereket. A bolygófejlődési résekben ezek az elektronok nem
elszórtan és egyenletesen vannak e térrészben, (idősík menetben), hanem az időbeli egyszerre
keletkezés által is erősített nagy azonosságuk miatt közös szerveződésbe, valószínűen jég és
széntartalmú mezőbe, üstökösbe vagy kisbolygó mezőbe szerveződtek. Az élőmezőkbe
szerveződő nagyon kicsi energiaszintű részecskék is szeretnek ellustulni, gerjesztés hiánya
esetén leülepedni, és ekkor az ég körülöttük nagyon kitisztul, és a leülepedett elektron
állománnyal rendelkező szerveződések az aura gyengülése miatt védtelenebbé válnak. Ennek a
folyamatnak a következménye a változóan szélsőséges időjárás változás.
A téridő és a fejlődési folyamat olyan részén járunk, amelyben most hiányoznak a
keresztezendő időmenetben a bolygótéri környezetünkből a kis energiaszintű, részben
leülepedett, a nagyobb rendszerünk részévé vált, részben elszökött részecskék. Gaia aurája
gyengült, az ózonrétegen nyíló lyukak a réteget biztosító szerveződések ritkasága, kis
mennyisége miatt keletkeznek. E részecskék hiánya okozza a kaotikus változást, amely miatt
most nem folyamatos, lineáris gerjesztést adnak, hanem a közös tömegbe épült kolóniájuk
egyidejű beérkezése várható. Amikor áttörik a támadó részecskék hullámai a meggyengült
magaslégköri rétegeket, nagy sötét felhők és erős gerjesztés keletkezik, amely miatt
rapszodikusabb a visszahatás, és ez is az alsóbb rétegekben következik be. Ha tovább gyengül
a bolygónk aurája, amely a nagyobb idegen mezők távoltartásához szükséges rétegnyomást
fenntartja, e rétegnyomás gyengesége miatt nagyobb mező becsapódása várható. Ha a téridős
randevú sikeres lesz, ez rövid idő alatt robbanásszerű nemlineáris változást, a bolygó
alszerveződéseinek a kataklizmáját és ezzel felgyorsuló evolúciót válthat ki.
A jégkorszak alatti életrétegződés jelentősen megváltozik, és a lehűlő bioszférán a felszíni és a
csapadékvizek, a légkörben túlhűlő gázok megfagynak és a felszínre hullva kicsapódnak. Sokféle
különböző réteg kerülhet egymásra, amelyek között nagyon jó hőszigetelők is vannak, amely miatt a
maradék szerves anyag és szilikát por jelentős része a felszínre hullva hőszigetelő réteget képez. A
fagyott tundrák így alakulnak ki, és ilyenek találhatók az üvegháztartási fejlődési szakaszban lévő
Marson. A hőszigetelő száraz porral védett, mélyhűtött fagyott gázok sokáig nem szabadulnak fel,
azok a felszíni és a nagyobb fajsúlyuk miatt a tengeri hideg rétegek mélyére kerülve sokáig
konzerválódhatnak. A tavakban (Kenya) és tengermélyi (Sargasso tenger) metánjég időnkénti
felszabadulása, berobbanása jelentős lokális zavarokat okozhat, és valószínűsíthető, hogy e vegyi
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tartalékok a szaporodási eseményben, vagy még az előtti rétegmozgásokkor, a gravitáció csökkenésekor
aktivizálódnak. Azoknak a szerencséseknek, akik ezt a fejlődési szakaszt megélhetik – ha a légkörrel
nem lesz sok gondjuk, - a víz hiánya miatt annál több problémával fognak szembesülni. A lefagyott
vizek nagyobb része sok méterrel a felszíni portakaró alá rejtőzik, és csak a nagyon mély barlangok
mélyén marad majd folyékony állapotban a víz. Miként a fényhiányos időszakban a bolygó a
tartalékolt vegyi energiát fogja hasznosítani, a túlélők is elsősorban erre a vegyi hőforrásra
támaszkodhatnak a jégkorszaki vízolvasztásra.

A jégkorszak végét, és az új szerves ciklus kialakulását felgyorsító események:
Az új holdak önálló keringési rendszerének a kialakulása 15-20ezer évig tart, de valószínű,
hogy a normál vagy kis eseményben a placenta legkésőbb 6500 év, a nagyévi tavasz
elérkezésére felszakad. Ez alatt a placentában az orbitális pályákba kilökődött por jelentős
része egy üreges gömb felszínét kialakító vékony kéregbe tömörödik, de a másik jelentős része
az anyabolygóra ülepedik. A placentát alkotó porburok változása az ülepedéssel és a keringési
rendszer rendeződésével csökken, amely miatt az áthatolási lehetőség nő. A korábbi nagy
változássűrűségű burok féligáteresztő rétegei gyengülnek, a részecske és fényáteresztő
képessége az ülepedés során folyamatosan erősödik. A fény egy idő után áttör és a felszíni
rétegekig jut, kialakul az időben erősödő üvegháztartás. Amíg a placentaporból képződő
ritkuló burok övezi az anyamező központi tömegét és a holdmagzatot, addig a környezetből a
térségen áthaladó energia nagyobb része e burokban elnyelődik, és a rendszer által megosztva
hasznosítható változás és az energiaszint, elsősorban a mélyebb rétegek felé szállított hő
formájában megnövekszik. Ez a keringési rendszerek belső rétegei gazdagodásának az
időszaka, amikor az energiaháztartás is megváltozik, mert a sötét porral, gázzal (részben
széntartalmú Pl. c12 izotópokkal) dúsított térben az áthaladó részecskeenergia magasabb
hatásfokkal nyelődik el. A placenta energiacsapdát képez, amelyen áthaladó részecskék
lefékeződnek és a keringési rendszerbe kényszerítve idővesztésre kerülnek. A rendszer
placentatéren belüli energiaértéke növekszik, elektronban dús állapot, energiagazdagság és
időben növekvő rendezettség alakul ki. A porburkot részben áttörő, de a mezőben lévő
felületeken lendületet vesztő és ezért a lendületcsökkenés és az impulzusban kialakuló érzelmi
kötődés miatt a mezőkből már megszökni nem képes részecskék időfogságba esnek, a
rendszerbe szerveződött részecskék, kolóniák részeivé válnak. A jó hatásfokkal energiát (kis
energiaszintű dolgozókat) termelni képes nagy változtató képességű részecskeenergia
fogságba esése jelentős üvegháztartási folyamatot alakít ki, amely a légkör, a bioszféra és a
földkéreg hőmérsékletét emelni kezdi. A megváltozó hőmérsékleti és térfogatbeli viszonyok
ismét megváltoztatják a felszíni rétegrendet, a lefagyott gázok, és folyadékok jelentős része
megolvad és elpárolog. A lefagyott Metánjég, a nemesgázok, a Klór és több anyag felolvadhat,
ismét elpárologhat, amely miatt ismét a bioszféra feletti légkörbe kerülhet. E jó hőszigetelő
képességű és az üvegháztartást jelentősen növelő gázok miatt a bioszféra rétegeinek a
hőmérséklete is sok fokkal növekszik, és magasabb hőmérsékletű folyamatok alakulnak ki. Ha
a bolygóra és az újszülött holdra a placentát képező por leülepszik, a hő és energiacsapda a
felszíni rétegekbe kerül és e szférák felmelegedése is folyamatosan erősödik. A felmelegedési
folyamat az újszülött és az anya közötti rétegek változásának a megerősödéséhez, vajúdáshoz
és a hold leválásával annak a megszületéséhez és a későbbi önállósodásához vezet. Az
anyamező neutrális semleges eredője egy még nemmel nem rendelkező (nagy azonossága
miatt még az angyali szerveződési állapotban lévő) neutrális gyermeket eredményez, amely
majd a nővé vagy férfivá cseperedésekor egy újabb töltött elektronnal, vagy protonnal
kiegészülő mezőt eredményez. Tehát az angyalok azért nemtelenek, neutrálisak, mert az
életszerveződés nagy azonosságú angyali időszakában még a nemiség nem domborodik ki.
A nemi éréskor válik csak a kezdetben neutrális gyermek nemileg is töltött nőnemű protonná,
vagy az anyjától hamarabb eltávozó férfinemű elektronná.
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83. szakasz: A mezők ciklikus fejlődése és a nagyévi keringés összefüggése:
A kovalens kötésű életrendszerrel analóg ionos rendszer az atomi szint alatt és ez felett
láthatóan hasonló módon fejlődik. A tiszta atomi állapotok között, a határfelületek közelében
vegyes elektron-proton kapcsolatok köttetnek, és a kovalens keveredésében nagyon sokféle
életlehetőség, részecske keveredési variáció kialakulhat. Az analóg fejlődés periodikus és
arányos, a kisebb és nagyobb energiaszintű rendszerek között.
Gondoljuk át, hogy mi vezérli ezt az órapontosságú rendszert, az Isten milyen
kapcsolórendszert hozott létre a rendszerek működtetésére!
A legfontosabb kapcsoló a megosztódás, a másság túlságos megerősödése, a rendszerek
szerveződési egyensúlyának az elromlása. Minden rendszer a kezdeti nagy azonosság után a
szaporodást és szelekciót eredményező differenciálódásban eljut a nagy másság, az egyediség
állapotáig, és az angyali rendszer ördögi rendszerré, a jó élet pokoli életté fejlődik. Úgy tűnik,
hogy az élet fejlesztése egyféle zsákutcába került, legalábbis nem tud túlkerülni a szaporodás
által kiváltott genetikai felhíguláson, a rendszerek időszakosan feszültséggel feltelésén és a
kaotikus körülmények kialakulásán. Ez a felhígulás a kezdeti nagy azonosságú részecskéket
egyre másabbra, egyre kisebb azonosságúra hígítja, amelyből periodikusan kialakul a Bábeli
káosz. A másság egyediség felé fejlődése a nagy azonosságban még erős kötődést
folyamatosan csökkenti, elidegeníti egymástól az azonos fajhoz, azonos dinasztiához és
eredetileg azonos családhoz tartozó egyedeket. A genetikai távolodás és a másság növekedése,
idegenné és közömbössé, neutrálisabbá tesz a másik szenvedésével szemben és nem alakít ki
érzelmi egyezőséget. Ez az elidegenítés, az érzelmi eltávolodás teszi lehetővé, hogy a
gazdagnak ne fájjon a szegénység, ne érezzen empátiát a másik szenvedésére, hogy ne vegyen
tudomást az elmaradottabb térségek gyermek nemzedékeinek az éhezésére. Az egyedivé
fejlődés csökkenti az együttműködő képességet, és a kezdetben nagy azonosságú, magas
empátiájú testvéri, rokon kapcsolatokat idegenekké differenciálja. E folyamatban, amit
szelekcióként, elkülönülésként ismerünk, az élet tehetősség, az energiaszint szerint is
átrétegződik. A rokon azonosság csökkenése egy másféle azonosság megerősödését
eredményezi. Az élet a pozícionális azonosság, a tehetőség, (a változtató képesség, az
energiaszint azonossága), és az értelem a fejlettségi azonosságban, a megmaradó képességben
újradifferenciálódik. Ez szegényekre és gazdagokra, kevésbé jól és jól informáltakra, a
tehetségben, a tudásban elkülönülőkre, és a még a szeretet jegyében, az együttműködésben
hívőkre, és a mindenáron túlélőkre a túlélőképességben még nagyobb azonosságúakra, a még
nagyobb egyediséggel rendelkezőkre különíti el. Csakhogy, míg a származási és rokon
azonosság az összetartásra és az együttműködésre, a mások másságának az elfogadására
serkent, addig az újfajta azonosság a másságot kevésbé képes tolerálni, az újfajta azonosság a
túlfejlődő szelekció által felszított ellentét és a megosztódás felé fejlődik. Az újféle azonosság
rontja az együttműködő képességet, és ezzel lerontja az élet hatásfokát. Míg a nagy azonosság
sikeres együttműködése, sok eredményt egymásra halmoz, és ezzel a rendezettségnek a
rendezetlenséggel szembeni növekedése, az élet hatásfoka, az életképesség egyenlege, pozitív
marad, addig az együttműködés képtelenség felé fejlődő szerveződések hatásfoka és
életképessége gyengül. A szerveződések életképtelensége egy inflációs folyamatot indít el, a
változást és a káoszt növelő folyamatot erősíti. Az energiában, a változtató képesség
eszközében, és tudásban szegényebbek a megértésben és a túlélő képességben még
szegényebbekké válnak. A makroevolúciós változást a szelekció felgyorsulása vezeti be,
amely a totális káosz felé halad. Egyre többet kell dolgozni egyre kevesebbért, egyre többet
tanítanak, egyre rosszabb minőségű, használhatatlan és alkalmazhatatlan, vagy hatékonytalan
tudásért, egyre többet költenek a szerveződések az egészség védelemre, a megelőzésre, de a
túlélőképesség ennek ellenére csökken. Az emberi szerveződés lemaradt a túlélését folytatott
időversenyben, jelenleg vesztésre áll, a káosz gyorsabban tör utat és zúzza szét a családokat.

200

Ez kibékíthetetlen ellentétet növel, amely minden szerveződési szinten eljut a rosszabb
sorsra jutottak tűrőképességének a végső határáig. Ha a másság már olyan nagy, hogy az a
nagyobb energiaszintű szerveződés rovására megy, az élet jó hatásfokkal halmozódó
eredménye elveszik, és helyette feszültséget és hőt növelő káosz erősödik. Ez a legfőbb
kapcsoló, az élet szerveződések átalakítására, az elromlott rendszerek megjavítására. Ez a
folyamat az élőrendszerek legnagyobb megújulási, megfiatalodási és korszerűsödési
lehetőségeit kialakító, nagyobb energiaszintű periodikus eseményeit, a makroevolúciót
vezényli, de ezen kívül sok kisebb pulzáció is rendszeresen javítja az együttműködést.
A Szintézis című könyvben a 26-28 és a 34- 35. ábrákon bemutatásra került az az óraszerű
kapcsolórendszer, amely a mezőket azok felmenői körüli keringésük, és a kilengési
periódusaik közben vezérli. Az anyag túl nagy ahhoz, hogy e könyvbe is beemelésre kerüljön,
de érdemes az anyagrészhez visszalapozni.
Az előző könyvekben is kifejtésre került, hogy a bolygószerű szerveződések jellemző
főciklusát az anya körüli keringés periódusa jelenti. E ritmizáló eseménynek jellemzően négy
erős alperiódusa van. A két szélsőséges különbség, az anyához közeli amplitúdó, és az anyától
legtávolabbi kilengés. Ezek a legkisebb környezeti különbséggel rendelkező állapotok,
(ilyenkor a mezők teljes egészében egy közelebbi fejlettebb, vagy egy távolabbi nagyobb
azonosságú rétegbe merülnek) de ez egyúttal a legnagyobb belső – külső különbség
kialakulási lehetősége. E végpontokon a mezőkben a kiegyenlítődési folyamat tetőzik, és a
mező alkalmazkodik az adott réteg változássűrűségéhez. Ha a szülőhöz közelebbi nagyobb
változássűrűségű rétegbe kerül, a mezőben is növekszik a változás sűrűség, ha pedig kisebb
változássűrűségű, nagyobb részecskeazonosságú rétegbe kerül, akkor csökken a belső ritmus.
Ez a változás a mezők fejlődését is ritmizálja. E változás a kisebbségi arányokat és a fejlődési
irányokat is felcseréli. A nagyobb változássűrűségű fejlettebb rétegbe érve a mező
gyorsabban előre fejlődik, míg a nagyobb azonosságú rétegekbe érve csökken a haladás,
enyhül a feszültség és nő a demokrácia. A kilengési végpontokon a környezet és a mezők
közötti anyagcsere áramlási, és a fejlődési irányok is megváltoznak. Lásd a 152. oldalon a 19.
ábrát.
A másik két jellemző, a keringési negyedet elérő ciklust szakaszoló, az az állapot, amelykor a
mezők éppen a két jelentős különbséggel rendelkező szomszédos rétegekbe egyformán
beérnek, tehát éppen a legnagyobb változássűrűségű közeghatáron haladnak át. Ez az időszak
a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség. Ilyenkor a legnagyobb a különbség és a feszültség az
egyszerre két rétegbe beérő mezők pólusai között. Ez dominanciaváltást és az élet gyorsulását
vagy lassulását eredményezi. Ilyenkor a belső anyagcsere a nagyobb különbség miatt
felélénkül, de mindig annak a rétegnek a lakói áramlanak be és kerülnek többségbe,
(dominanciába), amelybe éppen befelé halad a szerveződés. Tehát a nagyobb azonosságú
rétegekbe merüléskor a többséget a nagyobb azonosságú részecskék fogják jelenteni, amelyek
között a kisebbséget az egyediség felé túlfejlődöttek képviselik. Ha a nagyobb fejlettségű, a
nagyobb egyediségű részecskéket tartalmazó belső határfelületbe merül be jobban a
szerveződés, akkor a nagyobb azonosságúak kisebbségbe kerülnek és az egyedivé fejlettek
válnak ismét meghatározókká. Ez egy jól menő export import vállalkozást, vagy utazási irodát
juttat az író eszébe.
Az árfolyam ingadozása éppen olyan, mint az energiával rendelkező mezők ide oda áramlása a tér
határfelületei között. Ha a valuták árfolyamai ingadoznak, vagy az exportálók, vagy az importálók
sírnak. Tehát bármerre is változzon az energia valamihez viszonyított értéke, pl. a kereslet és a kínálat
ingadozásához, ez magával viszi a termelők és eladók árfolyam-ingadozását is.
A térben lévő mezők hasonlóan áramolnak a határfelületeken át, a réteglakóktól réteglakókig. Ha az
egyik határrétegben az adott rétegben érvényes értékadóval, az ottani állapotoknak megfelelő többségi
energiával telnek fel, ezt elszállítják az ilyen tulajdonságú részecskéket csak kisebbségben tartalmazó
másik határrétegbe, és ott, mint keresett hiánycikket leadják. Amikor a másik határrétegben felszedett élő
árú leadásra került, akkor az adott rétegben felszedik a más rétegbe vágyókat, és visszafelé is telt
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fuvarral mennek. Éppen, mint a hajókon árucserét bonyolító tengerészek. A gazdagabb, de pokolibb életet
élő, a fejlettebb ördögebbek közé nagy azonosságú ártatlan angyalokat (rabszolgákat) szállítanak, míg
a fejlettebb rétegekből a pokolivá vált életet nem jól viselő, nagyobb azonosságúakat, a múltbeli
körülmények közé, az ígéret földjére visszavágyókat a kisebb változássűrűségű, lassúbb életritmusú
fejletlenebb határrétegekbe szállítja. A rétegek között ingázó mezők tehát olyan kereskedő, közvetítő
utaztató eszközként, szervezetként működnek, amely információt szállítva igényt gerjeszt, és a felkeltett
igényre szolgáltatást teljesítve utaztat és változtatóképes alszerveződéseket szállít. Amiképpen a
bolygószerű mezők ingadoznak a határrétegek között, az árfolyam és a kereslet ennek megfelelően
változik.

Hasonló, de kisebb különbségingadozást eredményez a környezetben keringő (többnyire
testvéri, vagy közeli rokon) rendszerekhez közel és távolkerülés. Ezek a rendszerek a mezők
testvérei, amelyek a mezőket szülő anya környezeti, viszonylag közeli határrétegeiben
keringenek. Minden testvér-közeli és távoli végpont élénkíti a keringést, a különbséget és
ezzel növekvő információ cserét eredményez, és hasonlóan a környezeti közeli mezők
hatásegyenlőségi határfelületén áthaladás jelentős, de analóg változást, hatáserősödést, vagy
gyengülést eredményez. A hat közeli bolygótestvér tehát szintén az egymáshoz viszonyított
keringési negyedeseményeket eredményez, de mivel ezek a keringési ciklusok egymástól
eltérők, ezért halmozódásokat okozó egybeesések, erősítések, és nyugalmas időszakok váltják
egymást. Ezek a környezeti időjárást legerősebben befolyásoló lineáris hatások. Ha a
szerveződési rendszernek leszármazói, gyerekei is vannak, akkor azok közeli keringése
hasonló negyedeseményes ingadozásokat eredményez, mint a holdunk által a Földre gyakorolt
árapály és változás élénkülés. Nem véletlen, hogy a legtöbb nőnek a Luna ritmusa vezérli a
havi ciklusát. Sok állatnak más Napbolygó határozza meg a szaporodási főciklusát.
Az előbbiekben leírt ritmizáló hatások a hasonló energiaszintű rendszerek változtatása a
lineáris evolúciót eredményező nem túl nagy különbségekkel ritmizálja. Az emberi
szerveződések és a társadalmi szerveződésekre hat ez a ritmus, és az élénkülés, az energiában
feltelés konjuktúra növekedést, a változás és az energia csökkenés időszakai pedig a kereslet
csökkenését eredményezik. Az emberre ható bioritmus a szerint változik, hogy a személyben
milyen összetételű részecskedominancia alakult ki a kezdeti feltételek idején. Amely nagy
energiaszintű mező részecskéi sikerrel vettek részt, a kezdetet (a fogamzást) eredményező
szaporodásban, az angyalok lázadásaként ismert forradalomban, annak részecskéi a nagy
energiaszintű társmező-közeli állapotakor, vagy az ekliptikai idősíkjába (a szórási sávjába)
kerüléskor növekszik a dominanciája. Azok a szerveződések, a fogamzás és a születés közötti
folyamatban befolyásolt élőmezők, amelyeknek a kezdeti feltételeiben dominanciát szereztek
egy nagy mező részecskéi, azok a nagy mező közelbe kerülésekor, vagy aktívabbá válásakor a
mezőre jellemző tulajdonságai is megerősödnek. Az ilyen csillagjegyben született egyén
ilyenkor aktívabbá és sikeresebbé válik, a nagy energiaszintű társmezőre jellemző
tulajdonságok megerősödnek. Mondhatjuk úgy is, hogy felvirágzik a csillaga. Természetesen a
személyi kiteljesedést segítő mező távollétekor, a siker sorozat is leáldozik, és a pünkösdi
királyság a következő halmozódásig szünetel.
A közeli Napgyermekek, a bolygótestvérek halmozódó befolyásai egy kb. 50 éves erősödő és
gyengülő periodikus ciklusrendszert generálnak, amelyeknek 100 évenként erősödései és ezt
váltó gyengülései kimutathatók az ismert történelem feszültségének és háborús időszakainak a
váltakozásában.
A közeli hasonló energiaszintű rendszerek lineáris ritmizálása mellett, azonban az
anyamezővel együtt (és a körül) keringő szerveződések, az atomi, és a bolygó - csillag
energiaszinten a Nap és a testvéreivel keringő kisebb rendszerek a környezeti felmenőiket is
rendszeresen meglátogatják. Ezek a látogatások, már sokkal nagyobb energiaszintű
rendszerek, nagyobb különbséggel rendelkező időzónáit is keresztezik, amelykor már nemcsak
lineáris változást eredményezhetnek, hanem a nemlineáris események is felerősödhetnek. A
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naprendszeri bolygók nagyszülő körüli keringése időben sokkal ritkábban, de hatásában annál
erősebb négy nagyévi évszakváltást ritmizál. A ritmus mindig annak a keringésnek felel meg,
amely alatt a szülő egy kört lejár az ő felmenője körül. Az anyamező (ez esetben a Nap)
testvérei is hasonló környezeti pályákon keringenek, amelyek a közel kerülő bolygóknak
nagyévi hónapokat ritmizálnak. Itt is kialakulhatnak halmozódások, amelyek miatt a
különbségek periódusonként megerősödhetnek. Pl. a nagyévi ciklus negyed-eseményei kb.
6450 Földi évenként ismétlődnek, amelyek között átlagosan 2150 évenként változnak a
nagyévi hónapok. Ezek is kimutathatóan periodikusan növelik, vagy csökkentik a világunk
feszültségét, élénkítik, vagy csökkentik a keresletet, és jelentősen befolyásolják az azonosság
és a másság váltakozását. Talán nem véletlen, a Krisztusi idők általános szegénysége és
nyomora éppen egy nagyévi hónappal ezelőtt következett be. Most nemcsak nagyévi
hónapváltás, hanem nagyévi negyedéves ciklus is várható, és a nagyévi napéjegyenlőség
meghozhatja a nagyévi őszt, vagy a tavaszt. A nagyévi ciklusokon túl, azonban a még élő
távolabbi felmenők körüli keringés is működik, amely valódi nagy energiaszintű nemlineáris
eseményeket generál. Nem teljesen tiszta, hogy a nagyévi ritmus felett van e köztes felmenő,
vagy a galaxis képezi az ükkipárt, amely körül a Nap szülője hasonló keringési ciklusban
változik.
A rendszer azonban nemcsak a csillag és bolygó energiaszinten változik analóg módon, hanem
az atomi szint alatt és felett is. Az atomi energiaszintű mezők hasonló analóg keringési ciklust
végeznek a szülői mező körül, a kisebb, és a nagyobb energiaszinteken is ez a folyamat
szabályozza az élet periodikus változását.
A csillagtéri evolúció valószínűen hét szintből áll, hasonlóan, mint az atomi energiaszinten
már felismert periodikus rendszer fejlődése. A genetikai vonalból dinasztiává fejlődő
szerveződések megosztódása az életciklusban, életöltként ismert periódusban kiteljesedik. Az
analóg életszerveződések egy heted fejlődési időszakának a végére a nagyszülői ritmussal
egybeeső megosztódás, az élőrétegekben uralkodó szerveződések hegemóniájához, általános
energia válsághoz, rossz hatásfokú termeléshez és szaporodást eredményező nemlineáris
eseményhez vezet. A megtermékenyítés, egy a mezőhöz mérhető tömegű, megtermékenyítő
találattal az élet élénkítéséhez, és az energiaáramlás felújítódásához vezet. Ilyenkor felhúzódik
a mezők órája, a határrétegekhez viszonyított kilengési különbség, (az amplitúdó) és a
termékenyítő mag lendületátadása miatt a kilengés útideje is megnövekszik. A mezők ilyenkor
átlépik az addig tiszteletben tartott határfelületet, a közeghatárt, és mivel az irányában is
rendezett nagyobb energiára tesznek szert, ezzel átlépik a potenciálgátat. Az elliptikus
keringési pálya így alakul az anyától távolodó spirál pályává, ilyenkor nő a neutronszám (a
leánygyermek szám) az atomokban, vagy fiúgyermek születése esetén a központ körül keringő
elektronok száma. Ez megismétlődik a mezők minden heted életszakaszában, tehát a mezők az
életük során jellemzően hét nagyszülői látogatást tesznek, mire lejár az adott energiaszinthez
és periódushoz kötött életidejük. Ez két lehetőséget vet fel az élet lejártára. Vagy a hetedik
szaporodási ciklusra elhal egy közeli nagy energiaszintű felmenő, vagy rokon, és ez súlyosan
megváltoztatja a környezeti feltételeket. A lényeges, a megszokottnál nagyobb
környezetváltozás véglegesen kaotizálja az alkalmazkodóképességét vesztett mezők egy
részét, amely programozott szerveződési halált vált ki.
A másik lehetőségként, (és ez a valószínűbb, de lehet, hogy mindkét hatás egyidejűleg is
megvalósul) a mezők (a genetikailag felhígult dinasztiák) a hetedik fejlődési (szaporodási)
ciklusukban annyira megosztódnak, hogy mint szerveződés egy rendszeren belül már nem
képesek hatékonyan együttműködni, és nem képesek egymásra halmozódó gazdaságos
életteret fenntartani, azaz nem élhetnek többé együtt. Nagy annak a valószínűsége, hogy
ilyenkor annyira elromlik az együttműködés, és ezzel a nagyobb energiaszintű rendszer is
sérül, hogy az átszerveződési, szaporodási folyamatba kezd. Az életszerű változást végző
mezők élete a hetedik ciklus idejére lejár, a korábbi szimbiózisos együttműködés végleg
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lehetetlenné válik, és a természet rendje szerint az elöregedő, merevvé, rugalmatlanná és
fejlődésképtelenné váló mezők ilyenkor már nem tudják kivédeni a nemlineáris események
által okozott nagyobb környezetváltozást, pl. az időjárás, és a légnyomás különbségek jelentős
váltakozását. Ilyenkor a szerveződés, mint energiát gazdaságosan termelő egység elhal, végleg
felbomlik, egy nagyobb energiaszintű szerveződési rendszernek adja át az élete végén még
megmaradt energiáját. A halál után egy alagútba kerülünk, amely a mi nagyobb energiaszintű
rendszerünk, a Föld nagy változássűrűségű rétegeibe vezet, ahol a részecskéink, és a lelkünk a
paradicsomi-pokol réteg határán elszámoltatik, és az utolsó impulzus eseményben felbonttatik.
A részecskéink egy része a mennyországba, egy nagy azonosságú, nyugalmasabb külsőbb
rétegbe, a rugalmasabb és fejlettebb, ördögi képességekre is szert tett részecskéink pedig a
differenciálódásban új életkörforgásra ítéltetnek, és nagyobb változássűrűségű rétegekbe
kerülnek. Ezek a részecskék gyors körforgásban visszakerülnek az élet gyorsabb és fejlettebb
szerveződéseibe, de már nem szükségszerűen emberbe, hanem valamely hozzánk közeli,
viszonylag nagy genetikai azonosságú, gyorsabban élő, beszélő, anyagot cserélő, és ezért
rövidebb életet élő szerveződésbe, akár kutyába, más emlősbe kerülhetnek. Érdemes
visszaolvasni az előző könyvben az emberként ül a lányom kutyája a széken, című kis kitérőt.
84. szakasz:

A szaporodási ciklus és az energiakiáradási energiahullámok összefüggése:
Olyannak tűnik, mintha a még nem ivarérett részecske férfiakat és a részecske nőket a korai
szerveződések elkülönítették egymástól, és csak a legény és leánykor fejlődési időszaka után
engedték össze a fiatalokat. A másik nem és a stabilitás megismert hiánya kellően
felspannolhatja a túltöltöttséget lecsökkentő, és a nemi kiegészítő társ utáni vágyat. Az
érettségig történő elkülönítés miatt nagy várakozás előzi meg az első termékenységi rítust, a
termékenység ünnepét. A mezők, a külső határfelületeket megjárt és ez alatt az élet alapjait, a
változás általános feltételeit megismerő, éretté váló részecskéket a védett mezőközpontokban
találkoztathatta, megismertethette egymással és a körülmények megfelelő rendezésével a
hangulat mámorában kialakult szerelemben egyesíthette a jövő energiatermelőit. Mint a halak
ívását kiváltó vízi kivirágzás, a planktonok bőséges felhői, a langyosodó oxigénben dús víz, a
májusi felfűtöttség és az illatokkal és hangulattal telített légkör, a belvárosi diszkó által
lehetővé tett tömeges találkozás is hasonlóan alkalmas környezetet hozott létre. Az eltérő
nemű szerveződésekből kialakuló párkapcsolatok közös mezőbe épülő, egybefűződő auráiban,
az érintkező határfelületeken azonos irányba áramló kisebb energiaszintű alszerveződései,
(részecskéi) a tudat mellőzésével jelezhetik a nagyobb energiaszintű szerveződésnek azt a
kedvező partnert, amelyik közelében könnyebbé vált a keringés. Az alkalmas mezőben a
keringési frekvencia és a részecskék irányazonossága, szinkronítása miatt az áramlás nagyobb
lendületet kaphatott, és ettől a nagyobb energiaszintű szerveződés is lendületesebb életritmusra
hangolódhatott. Az egymásra talált pár a szerelmi hatékonyság megjavulásától lázba és tűzbe
jött, a kölcsönös rezonancia az egymásba esetteknek valódi energiabőséget hozott létre. Az új
párok aurájában, a közös felületen összeérő és azonos irányban keringő részecskék valóban azt
élhetik meg, hogy a közegellenállás csökken, hogy az áramlás könnyebbé válik, és a korszerű,
sikeresen együttműködő mezők egyesülésével hatékonyabbá válik az energia begyűjtés, és a
nagyobb energiatermelés tömegnövekedést, fejlesztést, beruházást eredményezhet. Tehát ha a
külső feltételek és körülmények rendkívül szerencsésen egybeesnek a belső áramkörök, az
alszerveződések által elvárt könnyítésnek, a részecskelélek bőséget és fejlődési lehetőséget
felismerő észlelése választ társat a tudat helyett. Megjegyzésre érdemes, hogy a tudat hideg
mérlegelése nem alkalmas kiválasztani azokat a szempontokat, amelyek a nagyobb
energiaszintű szerveződést vezetné a partner megtalálásában.
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A személyi relatív hiányokat a mezők öntudata általában nem észleli, az önbizalom érdekében
a belső kép mindig pozitívabb, mint a kívülről alkotott kép. Nincs kiválasztható okos
szempont, és ha ilyent mégis tudatosan felállítunk, abból nem érzelmi, hanem érdekházasság
lesz. Az ideális pár keresése azért sem lehet sikeres, mert a saját szubjektív megítélés miatt az
ideális társ viszont igényének a társjelölt általában nem felel meg. A nagyobb energiaszintű
tudat által megismert okok azonban csak eredők, amelyek nem tartalmazzák az alsóbb
szinteken meglévő hiányok és többletek, a tényleges helyi igények pályáinak az ismeretét. A
tudatos választás ezért sohasem lehet olyan hatékony, mint a belső hang, a részecskéink által
visszajelzett érzelmi választás. Ehhez nem kell indok, ehhez nem kell érvelés, ez belső vágy a
kiegészülésre és a szimmetriára való igény. Talán éppen ez okozza, hogy az érzelmileg
befolyásolt állapotban a tudat alatt választott társ sokkal több olyan érzelmi attitűddel
rendelkezik, amely valódi szimmetriába hozza az egyesült mezőket, és ezek az erős kötelmi
érzések ilyenkor természetesen a háttérbe szorítják az egyesüléssel romló körülmények közé
kerülő kisebbséget. A szaporodáskor egyesülő mezőkben a túltelített pályákon nagy
konkurenciaharc alakul ki, de a rekombináció ezt feszültségoldó eredővel hamarosan
lerendezi, ezért az új szerveződések hatékonysága ugrásszerűen megjavul, amely átmeneti
energiabőséget, és ezzel a fejlesztés, a jövő generációjának a megalapozását eredményezi.
Az evolúció célja a fejlődés és a jobb körülmények között minél nagyobb élőtömeg megfelelő
energiaellátása, megfelelő elosztása. Az élet fejlesztése, egy sikeres vállalkozáshoz hasonlóan
akkor valósulhat meg, ha kellő energiatöbblet, jó termelés és folyamatos tartalékképződés
alakul ki. A fejlesztés csak energiabőség idején lehetséges. Miként a vállalatok elhatározzák a
termelés bővítéséhez szükséges berendezések építését, a beruházás megvalósulását, ehhez szükséges a
feltételek megteremtése, az energia utánpótlás biztosítása. Ha kell egy új csarnok a többlet termeléséhez,
ezt elképzelik, megtervezik, biztosítják a létesítéshez szükséges energiát, és a megfelelő körülményeket.
Ha egy leendő bébi, egy új életszerveződés a fejlesztés célja, megtervezésre kerül a mellek növelése, a
tejtermelés beindítása, és a folyamatot megzavaró külső körülmények kizárása.

Lényege az a folyamatnak, hogy, az életnek és a szaporodásnak kedvező, periodikusan romló
és javuló körülmények között, a javuló életkörülmények felfutási fázisában termékenységi
ünnep, részecskenász köttetik, és ez a javuló feltételeknek ritmusában szerveződési tavaszt,
periodikus szaporodást, és ennek megfelelő ritmusú későbbi részecskekirajzást eredményez a
mezők körül. A kirajzott és ivaréretté váló fiatalok visszatérési eseményeinek a termékenységi
következménye az újabb tömeges impulzus, és a generációváltásokkal megvalósuló új
részecskerajok periodikus tömeges kirajzásai. Mint a tiszavirág, a kérészek vagy a méhek
kirajzása, ehhez hasonlóan sok más rovar is periodikus kiáramlásban indítja a tér felé a
fiatalabb nemzedékeinek az új csapatait.
Míg a bioszférai ritmushoz szokott vegetáció csak éves ritmusban szaporodik, a sokkal kisebb
energiaszintű, és ezért sokkal gyorsabban szaporodó, a saját felmenői ,,napjuk,, (az anyjuk)
körül kisebb ciklusidő alatt keringő részecskék azonban napi, órányi, percnyi, és
másodpercnyi, és valószínűen még sűrűbb ritmusokban indítanak a tér felé új nemzedékeket.
A bioszférai állat és növényvilág szaporodását az éves ciklus vezérli. A gyümölcsfák évente
meghatározott időszakban, a tavaszi napéjegyenlőség megnövekvő átáramlása után a nagyobb
különbségek kialakulásakor, a belső energiák kiáradásakor borulnak virágba. A kisebb
energiaszinten megporzott, párosodott bibékből a nyárra teljesedik ki a nagyobb energiaszintre
és nagyobb bonyolultsági fokra beérő, nagyobb tömegű élő anyagot eredményező termés. A
dinnyék, a barack, a paradicsom és a dió, stb. gyümölcs gömbszimmetriája a kiegyenlített
életszimmetria mintája, ezt fejezi ki. A gömbölyű szétterülő gyümölcsök, zöldségek az ilyen

hagyma, káposzta, karalábé magas szimmetriában időzavar nélküli harmóniában fejlődik, ezért a
búgócsigaszerűen szétterülő szerveződések zamatosak, ízesebbek, nem csípősek, édesek. Az időzavarban
lévő csúcsos, gyorsan növő megnyúlt zöldségszerveződések csípősebbek, erősebbek, agresszívebb
részecskékkel rendelkeznek. Az ilyen rendszerben fejlődő káposzta hagyma erős.
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A periodikus vegetációk túlfejlődött, túlérett gyümölcseinek az életideje a nyár és a meleg
tombolásával lejár. A hatékony termelési időszakban, a részecskepárok cukrot, keményítőt,
fehérjéket és színes, zamatos egyedi ízeket termelnek ki, amely produktum kívánatossá és
fogyasztandóvá teszi a termelés eredményét. A pokol szerveződési állapot elérésekor, a
nagyobb változássűrűségre kényszerített gyümölcssejtek kaotikus változása már nem hoz létre
új anyagi értéket, hanem átalakítja és elfolyósítja a meglévőt, feléli a korábbi termékeket, és az
eredmény elhasználása után a programozott sejthalállal a beérett magok újabb generációit
juttathatja a termékeny talajba. Ha a gyümölcs és a bőség fejlődési állapota elmúlik,
generációváltás történik, és az energiaválság tetőzésével egy új nemzedék lehetősége alakul ki.
Ahhoz, hogy az új magok – mint új eszmék - a földbe kerülhessenek, a túlfejlődött, a rendezett
időszakban kiteljesedett termések energiát felhasználó, a gyümölcsöket kaotizáló rothasztó
baktériumnak is el kell végezniük a munkájukat. A felélt energiával a földre vagy a
fogyasztólánc következő szintjére került túlfejlődők sem örök életűek, a káosz elvégzi a
természet által rá rótt munkát, és a tápláléklánc periodikus energiahullámát tovább víve a
talajlakó (fejlettebb) baktériumokba kerül a túlélőkben felhalmozódott életenergia. Az új
periódusban a magasabb fejlettségű élőlények újra az életláncba szervezik a kaotikus
életszakasz után elfolyósodott, differenciálódott energia rétegükben leülepedő, átmenetileg
megnyugodott életenergia maradványát. Az elrothadó termésben és az elfolyósodó
gyümölcsben az együttműködést és az életet feladó részecske szerveződések lebomlanak, és
kisebb energiaszintre kerülve elpárolognak, és a nagyobb azonosságú részecskéket tartalmazó
külső rétegekbe kerülve információt szállítanak az Isteni mezőnek az élettörténet pillanatnyi
állapotáról. A pokolivá vált változást is túlélők, a folyamatban fejlettebbé és alkalmazkodó
képesebbé válók leszármazottai tovább viszik a természet és az életlánc útján az
energiahullámot. Az evolúció nem vesz tudomást az elhalókról, a fejlődés nem áll le, tovább
differenciálódik, és az élet egy része tanulva az elkerülhető dolgokból mindent kibír, túlél és
fejlődik, halad a csillaglét és a foton életminőség felé.
Az evolúció és a tudatfejlődés magasabb fokára, a nagyobb bonyolultságba fejlődött embert az
éves ciklusok relatív kis különbsége már nem tudja évente egyszerre kaotizálni. Az egyedivé
fejlődésben elől járó ember már nagyon sok olyan kaotizáló eseményt képes kivédeni, amely a
kisebb fejlettségű részecskéket káoszba viszi. Az emberiség olyan, mint a tűlevelű fák, nem
egyszerre, hanem szinte észrevehetetlenül, folyamatosan cseréli a nemzedékeit. Bár az éves
szaporodási ciklusoknak még jól kimutathatók a tavasz és nyárfüggő ritmusai, de a
nemzedékek az időben és az év napjaiban is elnyúlva folyamatosan váltják egymást.
A virágokat és a gyümölcsöket alkotó részecskék nagyobb energiaszintű szerveződései, a fák
és a még nagyobb energiaszintű erdők is túlélik az éves kaotikus időszakokat, a nyár és az ősz
elmúltával berendezkednek a télre. Az emberbe szerveződött részecskék fejlettebb közösségei
is a fákhoz hasonló évszámú, hosszabb többéves ciklusokat élhetnek meg. Az emberek
nagyobb energiaszintű szerveződései, a közösségekből felépülő települések és a nagyobb
energiaszintű társadalom azonban az erdőhöz hasonló több-száz éves ciklusokban fejlődik.
Miként a gyümölcsfának cserélődnek a kisebb energiaszintű, a virágzást és a termést biztosító
részecskéi, az erdőnek is cserélődnek a fákból álló egyedei. Ehhez hasonlóan a nagyobb
energiaszintű emberi települések, a nagyobb vállalkozások és a régiókba, államokba
szerveződő társadalom is olyan túlélő szerveződések, amelyek az egyedeinek a cserélődése
ellenére többéves időszakokat átfogó nagyobb ciklusokban is tovább differenciálódnak.
Miként a kisebb egyedek, a nagyobb energiaszintű, tapasztalt részecskékkel rendelkező
szerveződések is képesek a megismert környezeti zavarokat kijavítva, azok ellen védekezni, a
mérsékelt környezetváltozáshoz alkalmazkodni, és a periodikus folyamatok kisebb kaotikus
időszakait túlélni. A Nagy viharokhoz, a jégkorszakhoz és a szélsőséges körülményekhez is
alkalmazkodni képes fejlett szerveződések a kisebb energiaszintű és kevésbé fejlett
környezetet kaotizálhatják, felettük tartós hegemóniába kerülhetnek, és ha nem alakulna ki
időnként nagyobb energiaszintű környezetváltozást is kiváltó makroevolúció, akár örök
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életűek is lehetnének. Az ellenség nélküli jólét azonban elkényelmesíti az életet, a kisebb
energiaszintű részecskepor megnyugszik, leülepedik, az élet pedig elkényelmesedik. A
korszerűtlenné váló élet a biodiverzitásként ismert rugalmasságát elveszítheti, ettől
elmeszesedik, merevvé és alkalmazkodó képtelenné válik. A változás csökkenése, a
megnyugvást adó nagyobb szimmetria azonban a változatlanság mennyei, de kevésbé érdekes
állapotával a változáshoz szokott nagyobb energiaszintű életnek a halál állapotát jelenti.
A nagyobb energiaszinthez és anyagi jóléthez szokott élet pedig élni és változni akar, nem
engedheti meg magának a részecskék leülepedésével járó kényelmet és nyugalmat. Hogy
a változások ne álljanak le, az Isten, és a Természet részecskéi kitalálták a makroevolúciót, az
idő és a változás óráját rendszeresen felhúzó eseményeket. Mint a csendes halk muzsikán a
lankadó figyelem felkeltésére beiktatott üstdob, a makroevolúció is olyan nagyobb
energiaszintű, az életet és a változást felrázó esemény, amely képes az elkényelmesedett,
alkalmazkodott életnek új kihívásokat, és nagyobb változást generálni.
Míg a szülő körüli keringés a bolygóknál a megismert energiaszint változásával járó, az
alkalmazkodással túlélhető éves ciklusokat generál, addig a nagyszülői, és a még nagyobb
energiaszintű rendszerek határfelületeihez viszonyított elmozdulás és az akörüli keringések
lényegesen jobban megváltoztatják az élőhelyi körülményeket, az élet alapvető feltételeit. Az
éves ritmizálással éves, negyedéves, havi, napi és napszaki stb. ciklusokra kényszerített élet is
periodikusan megújul. A kialakult ritmizáláshoz alkalmazkodó, az oksági dolgok megértésével
fejlettebbé és alkalmazkodó képesebbé váló, de elöregedő, elmerevedő nagyobb energiaszintű
életszerveződéseket, a még nagyobb energiaszintű, a környezetet és az élet feltételeit még
jobban megváltoztató, a kialakult rendet összekeverő ciklusai újítják meg.
Az ember is egyike a természet tanulékonyabb, és hegemóniába került azon részecske
szerveződéseinek, lényeinek, amelyek alkalmazkodtak a megismert változásokhoz, és az éves
ciklusokat és a megismert életben nagyobb – de szerencsére ritka - változásokat is ki tudják
védeni. Ha azonban a környezeti szimmetria lényegesen megváltozik, ha az élet feltétele és a
környezet egyensúlya a megismertnél jobban megbomlik, ezt már az ember a nagyobb
energiaszintű társadalmi szerveződései sem tudják alkalmazkodás nélkül kivédeni. Ha ezt is
megtanuljuk, akkor jön a mezőnk csillaggá válása, az energiatermelés és a fotonként,
elektronként eltávozó részecskefiúk állandósuló egyenletes kiáramlása.
Míg a virágos fák, a szalamandrák és a kétéltűek már megtanulták a nagyciklusokat is túlélni,
és a nagyobb környezetváltozásokhoz is képesek voltak alkalmazkodni, addig a még kisebb
fejlettségi fokon álló ember még nem képes a nagyévi környezetváltozást a kihalás veszélye
nélkül túlélni. Lásd a könyv későbbi részében a génekbe íródott kihalásról szóló Internetes
idézetet a három nagyévvel ezelőtti eseményekről.
A nagyévi ciklusváltásra az emberiség fájának, a társadalmi gyümölcse megérett, és sok
színes, ízes egyediségű emberi fehérje alakult át a nagyobb feldolgozó képességű
szerveződések által fogyasztható táplálékká. Az emberi társadalomba torlódott energiahullám
feszültsége növekszik, a különbség kiegyenlítődni akar. Az emberi együttműködés egyre
nehezebben tartható fenn. A kétpólusú polarizáció a világunkban és az ország-szintű kétpárti
szerveződéseinkben is előrehaladt állapotban van. A káosz egyes térségekben, pl. közép és
kelet Európában hatalmas méreteket öltött, és az időzavarba kergetett milliók az egészségük
romján a fejlettebbeket szolgálják. A kizsákmányolás, a kihasználás általánossá vált, az
erkölcs és a törvény már a porában vegetál. A világunk szegényekre és gazdagokra, fejlettekre
és elmaradottakra polarizálódott. A nem kellő energiaáramlással rendelkező régiókban a
részecskék kisemmizettek, már nincs veszteni valójuk, már az életüket adják az igényelt jobb
világért. E részecskék veszélyesek, és ha nem enged a tőketerror, ha nem csökken a
kizsákmányolás, az idő ritmusa, a folyton változásra kényszerített részecskék engednek a
helyzettel elégedetlen alrészecskéik súgásának, és a jobb életlehetőségről álmodozó belső
részecskeillúzió belső meggyőződéssé válva erősödik.
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85. szakasz:

A szimmetria eltolódás elleni védelem:

Ha a változómezők egymáshoz, vagy más nagyobb mezőkhöz, és/vagy ezek határfelületeihez
képest elmozdulnak a térben, az addig kialakult folyamatszimmetria megbomlik. Ha a
mezőket metsző határfelületen áramló részecskék térbeli helyzete megváltozik, az a mező
addigi állapotán is módosítani fog. Ha a határfelületek, mint közeghatárok helye a mezőkhöz
képest változik, a mező vagy alkalmazkodik az új határokhoz és az új körülményekhez,
vagy/és állapotváltozást szenved. Ilyenkor a mezőben élő, átutazó részecskék egymáshoz
viszonyított arányai megváltoznak, és a dominanciák folyton módosulnak. Ha valamely
mezőben a határfelületekkel elválasztott, eltérő sűrűségű és fejlettségű részecskék határa - egy
másik mezőhöz viszonyítva - eltolódik, az változtat az érintett mező közegállapotán, a benne
élő közösség állapot eredőjén.
22. ábra

A térben változó mezők folyamatosan elmozdulnak
más mezőkhöz, más, a rendszeren kívüli mezők
határrétegeihez viszonyítva, amely folyton
változtatja a mezők kialakult állapotát, a
szimmetriáját. Az ionos mezők úgy védekeznek a
szimmetriaromlás, az elhangolódás ellen, hogy a
hozzájuk viszonyítva áthelyeződő áramlás
veszteségét a mezőhatárokon elfogják, és a
káposztalevélszerű zárt határfelületeiken áramló
kisebb tömegű, de nagy sűrűségű neutrálisabb
részecskéikkel visszaterelik a mező pólusain át a
mező gyomrába. A gyomorban felbontott kis
mezők korszerűsített és honosított új részecskéiből
ismét védő határfelületeket, héjakat építenek.

A közigazgatási határok eltolódása megváltoztatja a fejlett és fejletlenebb részecskék
egymáshoz viszonyított, és az általuk kitöltött térrész sűrűségének az arányát, módosítja a
nagyobb sűrűségben békésebben elférők és a nagyobb hatalmúak, nagyobb térigényűek
elválasztását. Ha a közeghatár, a határfelület a kisebb változássűrűségű térrész felé mozdul el,
(az esetünkben az oldal bal margója felé) jobb oldali margójához közelebbi térrészben a
változássűrűség és a feszültség csökken, a szabad lehetőséget adó térrész mérete nő, míg a bal
margóhoz közelebbi térrész sűrűsége, változássűrűsége és a feszültség is nő.
Ha a térben elmozduló közeghatáron áramló részecskék azonossága és frekvenciája a kisebb
részecskékkel nagyobb sűrűségben kitöltött térrészben változókkal nagyobb, akkor a
közeghatárhoz viszonyított jobbra történő elmozdulás következtében e térrészben a
változássűrűség és ezzel a feszültség is megnő. Ha a térrész nyomása nő, ez a mezőt vagy a
közeghatárt a jobb margó irányába igyekszik eltolni, a teret és a gyorsabban változó
határréteget igyekszik a környezet rovására tágulásra bírni. A mezők körül keringő nem
teljesen neutrális határőr részecskéknek itt van lényeges szerepe az egyensúly megőrzésében.
A túlzottan felhevült és a mezőből a feszültségnövekedés miatt távozni készülő részecskéket a
határfelületeken járőröző határvadászok elfogják, és visszaterelik, visszavezetik a mezőbe. Ez
lényegesen lecsökkenti a mező veszteségét, növeli a hatásfokát. Bármely irányban mozdul el a
mező a környezethez viszonyítva, vagy ha a környezetben lévő határfelületekkel együttmozgó
nagy mezők elmozdulnak a lokális mezőhöz képest, a minden irányban körkörösen,
gömbszerűen védett, sok rétegből szervezett határfelületek eredményesen védik a mezőket a
veszteségek ellen. Ráadásul a határokat az idegenektől a szomszéd mezők határőrei is védik,
és ha betolakodókat észlelnek, azokat általában rövid úton visszatoloncolják. Az ionos mezők
részecskéinek a körpályákra terelődését valószínűen a másság, az eltérés, az idegen ellenesség
is segítette, amely a sugárirányba szétrajzókat körpályára kényszerítve visszaterelte a
mezőkbe.
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A mezők körül kialakuló nagy változássűrűségű, magasabb szimmetriájú határfelületeken
ütközik és bomlik a saját és az idegen részecske energia, tehát a bonyolultságában a tér
differenciálódik. A rétegben ütköző szerveződések a nagyobb impulzussűrűség bomlasztó
hatása miatt az eredőjében visszafelé fejlődik, míg a nyugalmasabb határrétegekben, az
irányában rendezettebbé válik és összeépül. Ez akkor is így alakul, ha a mezők mozdulnak el
más nagyobb rendszerek határfelületeihez képest. Ilyenkor a mezőkben kaotizmus alakul ki,
ha a nagy mezők nagy változássűrűségű határfelületét keresztezik, és nyugodt irányú , a
célokban rendezett élet alakul ki, ha a nagyobb rendszerek békésebb határrétegeibe kerülnek.
A határfelületeken az egymással szemben áramló és ütköző analóg részecske energia magas
impulzus sűrűségbe kerül, elhal, elporlad, ezért a határfelületek átlagos tömegenergia szintje
és ellenállása csökken, a térrész keresztirányú áramlást fékező ellenálló képessége gyengül. A
nagy változássűrűségű határfelületeken magas a feszültség, amely miatt a nyomás is nagyobb,
és a neutrális felületről folyamatos eláramlás történik, amely potenciálgátat létesít. E
potenciálgátakon csak jelentősebb lendülettel, meghatározott kinetikai energiával lehet átjutni.
A nagyobb energiaszintű részecsketömeg áramlása miatt kaotizált területen, a közeghatárt
védők szétzilálódnak, kisebb ellenállásúvá válnak, tehát a szerveződéseket visszatartó
közeghatárok, a potenciálgátak is ilyenkor átjárhatóbbá válnak. A káosz szerveződési
állapotban a határokon nagy számú, kisebb energiaszintű termelő részecske szökhet át, és a
kaotizált mezők energiaszintje ez miatt is csökken. Okkal feltételezhetjük, hogy a
bolygópályák és a csillagrendszerben kialakult időspirálok éppen a nagy szimmetriába került
rendszerhatárok között alakulnak ki. Ez nemcsak az erő és lendületegyensúly következménye,
hanem e határfelületek magasabb impulzus sűrűsége is sokat számít. A magasabb impulzus
sűrűség biztosítja a határokon felbomló szerveződések részecskéinek az átáramlásra alkalmas,
kisebb ellenállású gáz közegállapotot.
A határfelületek között időben kevésbé változó, ezért kisebb hőmérsékletű, nagyobb
hőtehetetlenségű és nagyobb azonosságú, nagyobb sűrűségű, plazmaszerű, folyadék, vagy
szilárd élőrétegeknek kell lenniük. Ezekben a rétegekben az átlagos részecskékre jutó változás
sűrűség kisebb, de mivel a részecskék száma összességében sokkal magasabb, a rétegen
áthaladó változás mennyisége, az áthatoló energia mennyisége a többi rétegével közel azonos.
Az áthatoló energia mennyiségének az eltérését, a keresztmetszeti tényező és az áthaladó
populációs hullámok, a frekvencia hányadosa határozza meg. A gömbszerű mezők
ekvipotenciális határrétegei befelé egyre kisebb keresztmetszetűek és felületűek, ezért az
azonos mennyiségű el nem nyelődő, (impulzusba nem kerülő), de befelé haladó energiának
egyre nagyobb a keresztmetszeti és a változás sűrűsége. A környezetből befelé irányuló
energiaáramlásnak jelentős része a külső határrétegekben impulzusba kerül, felbontódik,
elaprózódik, de a porlódó részecske energia jelentős része megtartja a korábbi impulzus
momentumát, és a lendületét is átadja az impulzus alkalmával az összetűzésbe került
impulzustársnak. Ez a fejlettségre is igaz. Miközben az impulzus övezetekben, a
határfelületeken az egymást a lendületben radiális irányban semlegesítő részecskék
differenciálódnak, a megmaradók kapcsolatra lépnek, magasabb energiaszintre (családba)
összeépülnek és kerületi irányú lamináris spiráláramlásra kényszerülnek. A határfelületeken, a
nagyobb energiaszintre épült, fuzionált részecskéknek a kerületi (keresztirányú) áramlás
akadálytalanabb lehetőséget jelent, ez az oka az időspirál keringési pályákra terelődésnek. Az
időspirálon keringésre kényszerülő nagyobb tömegű, nagyobb azonosságú részecskék között
azonban kisebb az eltávolító erő, mint a kültér felől érkező (más irányú és célú) lendület, ezért
a Casimir hatásként is ismert gravitáció (a hatáskizáródási különbség) a részecskéket idővel
közös tömegbe építi. Az időspirálokon tehát a radiális irányú impulzusban lendületet vesztő,
és azonos irányban (azonos cél, a pólusok felé) áramló részecskék összeépülésre
kényszerülnek. Míg a határfelületeken az egymással ütköző részecskék porlódnak, az átlagos
tömegméretűk csökken és visszafelé fejlődnek, addig a határfelületek közötti élőrétegekben az
összeépülés és a fejlődés dominál. Az egyre nagyobb energia és tudásszintre épülő nagyobb
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energiaszintűek az azonos irányba rendezett spirálpályákon a keresztirányú impulzusok
csökkenése miatt viszonylag zavartalanul áramolhatnak. Az időúton történő áramlást, az
összeépüléssel növekedő fejlődést csak azok a radiálishoz közeli kereszt és ellentétes,
rendellenes (szabálytalan) irányú részecskék, részecskemezők zavarhatják meg, amelyek
nagyobb energiaszintű impulzusokat okoznak, amelyek ezzel megbontják az összeépülés, és
az időbeni fejlődés rendjét. Ha a már nagyobb tömeget, és ezzel nagyobb fejlettséget elérő
részecskék egybe szerveződött tömegét egy ellentétes irányú részecske szétzúzza,
felbomlasztja, a felbomló szerveződés, mint egység visszaesik a múltba, a korábbi fejlettségi
állapotba.
A spirálpályán haladó részecskék a radiális irányú találatakor, a spirálpálya külsőbb, vagy
belsőbb menetébe kerülhetnek, és az egyben maradt tömegtől függetlenül egy kicsit
másképpen megismételhetik a korábban már megélt fejlődési szakaszokat. Azok a
szerveződések, amelyeket a spirálon kifelé haladó, hozzá mérhető részecske talál el, néhány
időspirál-menettel a jövőbe, olyan részecskék közé kerülhetnek, amelyek néhány keringési
ciklussal fejlettebbek náluk. Mivel azonban a kifelé taszító találatok is redukálják a
szerveződést, csökkentik a fejlettséget, ezért a külső menetekbe kerülő, időben visszafejlődő
szerveződések a fejlettebb (külsőbb) rétegekben szerveződőkhöz képest sokkal hátrányosabb,
elmaradottabb helyzetbe kerülhetnek. Ilyenkor nagy esély keletkezhet arra, hogy az
elmaradottak nem értik meg a náluk fejlettebbek időben gyorsabb, számukra kaotikusabb
változását, nem tudják a számukra túl gyorsan zajló eseményeket a rendelkezésre álló idő alatt
feldolgozni. Az evolúciós rendben azok a lényegesen fejlettebb környezetbe kerülők, amelyek
nem bírják a versenyt, és nem tudnak felzárkózni, elhalásra, kihalásra kerülhetnek. A kisebb
ellenállású rétegekben köröző részecskéket a radiális irányban rögzítő, potenciálgátak közé
kényszerítő nagyobb környezeti változás sűrűség ellenállása azonban nem véges, és ha egy
hozzámérhető találatban nagyobb radiális irányú lendületet (elhatározást) kapnak, az
impulzust okozó részecske kinetikai lendülete (tömeg x lendület) átsegítheti az időspirál
menetbe kényszerítő potenciálgátakon. Azok a részecskék, amelyek a keresztirányú,
megtermékenyítő, felfrissítő információt, és nagyobb változássűrűséget eredményező
részecsketalálatot kapnak, nemcsak nagyobb egyesült tömegre tehetnek szert, hanem a találat
(és a szaporodás által lehetővé tett meggyorsuló fejlődés) lendületével áthatolhatnak a
fejlődésüket gátló potenciál gátakon. Az ilyenkor kialakuló makroevolúcióban, a nagyobb
energiaszintű szaporodásokban a szerveződések ugrásszerűen, sokkal gyorsabban
fejlődhetnek. A határrétegekben, a határfelületek között kisebb a változás sűrűség, az ide
kerülő, itt köröző energiahordozó részecskék időben kevésbé változnak. Az élet szerveződése,
ezekben az élőrétegekben könnyebben feldolgozza a környezet változását, a fejlődést
lassabban léptető, lineáris változást biztosító eseményeket. A határrétegek lassabban változó
részei a térnek, amelyekben van idő a bonyolultság kifejlődésére, a termelés felfut, az élet
produktuma magasabb szintre jut, az egyre nagyobb tömegbe egyesülő részecskeközösség
lineárisan fejlődik.
A mai világunkban észlelt növekvő kaotizmus, a visszafejlődés, a társadalmak, és az országok
leépülése arra figyelmeztet, hogy a környezetünkben és a bioszféránkban nagyon nőtt a
haszontalan hőt termelő változássűrűség. Ezt belső és külső hatások gerjesztik.
A nyugalmasabb határrétegeket, az életszférákat a külső és a belső határfelületek is védik,
ezért itt az élet védettebben fejlődik. E védett rétegekben a lineárisan telő időt nem a réteg
fejletlensége, hanem a szervezetlensége zavarja. Ha az élőrétegben az áramlási irányok,
nem körfolyamatba szervezve, nem egymásra épülve, halmozódva működnek, akkor az azonos
irány és a szervezett együttműködés, az élet rendje megbomlik. Ilyenkor a rétegen belül
keletkező impulzusok hője nem vezetődik el, az, mint feszültséget gerjesztő hatás
felhalmozódik, és a rendezettséget, az életbe szervezett folyamatokat rontja. Ha nő egy réteg
belső feszültsége, nő a változás sűrűsége, és ezzel nő az egymás ellen irányuló, egyre
rendezetlenebb irányú belső áramlása. Ez egy öngerjesztő folyamat, amely időzavarhoz és
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kaotizmushoz, az élet lebomlásához, visszafejlődéséhez vezet. A bioszféránk szervezettsége
kétségtelenül egyre rosszabb, a társadalmi rend, az egymásra épülő folyamatok zavartak, a
körfolyamatok, a produktumba halmozódások, és az elosztás romlik. A kivédhető, és az oksági
renddel megjavítható belső gerjesztők azonban megváltoztathatók, a negatív hatásaik
kivédhetők, az élet rendje, az idő rendje jobb vágásba terelhető.
A nagyobb változássűrűséget azonban nemcsak a belső hatások gerjeszthetik, hanem a
környezet egyensúlyának a megbomlása is. Ha az élőrétegünkön kívül növekszik a változás
nyomása, ha nő a külső tér változás sűrűsége, ez a bioszféránkat védő nagyobb
változássűrűségű határfelületeket (pl. a termoszférát) is a központi mezőre szorítja. Ezzel is
szűkül az élettér keresztmetszete, és nő a keresztmetszetre és az élőfelületre jutó változás
sűrűség, és gyorsulni fog az idő, a változás ritmusa.
Az időspirálok nemcsak a galaxisok, hanem a Nap és a csillagok körül, a kisebb - nagyobb
részecskemezők és a bolygórendszerek körül is kialakulnak. E kisebb és a nagyobb
energiaszintű élőrendszerek, a bolygó és a csillagvilág szereplőihez hasonlóan analóg, de más
ritmusú (arányú) téridőben változnak, és hasonló, analóg időspirálban, életfolyamatban
szerveződnek. Az időspiráloknak is vannak ciklikus, keringési menetei, amelyek között
nagyobb változássűrűségű potenciálgátak akadályozzák meg az eltérő fejlettségű és
energiaszintű élőrendszerek szükségtelen összeütközését. A jelenünkön kívüli nagyobb és
idősebb rendszereknek is vannak azonban elöregedő, elhaló tagjai, amelyekben ha a szervezett
rend és áramlás felborul, a rendszer kaotikussá válik, és a szervezettség összeomlik. A
rendszer anyaga, a kisebb-nagyobb részecskék ilyenkor elárvulnak, a kisebb energiaszintű
részecskékkel együtt szétszóródnak, szabálytalan pályákra állva, idősértő időutazókként
keresztül kasul, radiális irányokban is átvághatnak a szervezett rendben áramló tereken.
Miként a kisebb rendszereken belül a sokadik leszármazók már egymással ellentétes irányba
áramlanak, hasonlóan a nagyobb rendszerek csillag és galaxis családjainak a csökkenő (cél)
azonossága miatt idővel egymást keresztező, vagy és egymással ellentétes irányba is
áramolhatnak. Mivel a rendszerek alapvető struktúrája, hogy a belső határfelületeken kívül
egyre nagyobb átmérőjű határrétegekben, egyre nagyobb azonosságú részecsketömeg
található, ezért az egymáson áthaladó keringési rendszerek külső határrétegeiben keringő,
kisebb energiaszintű, de eltérő célú részecskék kölcsönösen egymást gerjesztik.
Nemrég felfedezték, hogy a Tejút és a Nyilas Galaxis egymásba fordult, egymásba vagy
egymáson át áramlik. Bár a felfedezés nem túl régi, a folyamat kezdetét és időtartamát,
állapotát nem ismerjük. Az áthatolás, a bekebelezés vagy a párosodás akár évmilliók óta is
folyhat, de lehet hogy gyors és nem régi keltű. Mindenesetre alapos okunk van annak a
feltételezésére, hogy az élőrendszerünk növekvő kaotizmusát nemcsak a bioszféra belső
rendezetlensége kelti, hanem a térségünket és az időnket gerjesztő szomszédos galaxis
csillagainak és a csillagokat kísérő kisebb energiaszintű (kisebb tömegű) részecskéknek az
inváziója is. A galaxisunk vagy párosodik egy másik galaxissal, vagy éppen fogyasztja azt. A
két rendszer egyesülése, a kisebb Nyilas galaxisunkba épülése folyamatban van. Lásd az
Aspektus 8-ban, Az élet históriájában a 20. ábrát. A felfalja a szomszédját a Tejút című
Internetes idézettel kezdődő fejezetet. A Nyilas galaxis központjából folyamatos Wimp
részecskefolyó áramlik a galaxisunkba, amely nagyobb változássűrűséget gerjeszt. Az
áramlásban nagyobb részecskék, és csillag energiaszintű keringési rendszerek is találhatók,
amelyek nemcsak a galaxisunkon, hanem a Naprendszeren is áthatolnak. Az áthaladó
csillagokat a bolygóik és a körülöttük keringő fiatalabb részecske szerveződéseik is követik,
ezért a két rendszer sok fraktálmélységben vegyül és keveredik. Az áthatolás közben sokféle
energiaszintű szerveződésekben következhet be keveredés, anyagcsere, vegyi kötéseket létesítő
vegyes-házasság, sokféle energiaszintű impulzus. Arra is lehet számítani, hogy a két egymásba
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hatoló rendszer, - akár párosodások, akár anyagcserét eredményező elfogyasztások
következnek be, - mindenképpen kölcsönösen gerjeszteni fogja egymást, tehát a térségben a
változás sűrűség mindenképpen erősen növekszik. Ez sok, az életfolyamat különböző de
túlfeszített állapotában lévő kisebb nagyobb szerveződést kaotizálhat, azaz olyan nagy
gerjesztést eredményezhet, amelyben, a szerveződésben kialakult szerveződési rend, és sok
alszerveződés elhal és felbomlik. Ez növeli a változás nyomását, amely a szaporodó és
kiáramló energia hullámokban, demográfiai hullámokban szükségszerűen végigvonul a
környező élőrendszereken, fogyasztja azok kisebb energiaszintű részecskéit, rontja a
szerveződések egyensúlyát.
A külső gerjesztő hatások arra utalnak, hogy a rendszerünkön át hatalmas olyan
részecskesereg (a tábornokokkal) vonul át, amely elsősorban a nagyon kicsi energiaszintű
Wimp. részecskéinket gerjeszti. Ezek kaotizálása, életversenyre kényszerítése elrontja a
következő szintnek feladott termékeket, az élet futószalagja gyorsul. A foton, majd az
elektronszint is időzavarba kerül, nő a változás nyomása, és ez tovább gerjeszti az életláncot.
Ha a lokális környezetben, olyan állapotú szerveződési szinthez ér az energia hullám, amelyik
már nagyon túlfeszített állapotban van, ez nem fogja bírni az információs nyomást, a változás
sűrűség feldolgozását, kaotizálódik és valamelyik szerveződési szinten szaporodás, forradalom
alakul ki, a fejlettség összehasonlító versenyre kerül, az élettér átszerveződik, esetleg a túl
gyors részecskeváltozás miatt felrobban. Ha ez egy csillag, vagy bolygó energiaszintű
szerveződésben, és a relatív közelben következik be, az életváltozásra alkalmatlanná váló
életterületeket, az elhaló szerveződéseket pánikszerűen elhagyó részecskék a környezetben
nagyon sok zavart okozhatnak. Az elárvult részecskék és a nagyobb energiaszintű
rendszertársaik, az aszteroidák és a bolygók ilyenkor elszabadulnak, és kis tömegű, de
összességében nagy mennyiségű, nagyon gyorssá váló gyilkos áradatban, hatalmas
sugárözönnel áthaladhatnak a közeli tereken, és azok eddig kiegyenlítetten és lineárisan
változó határfelületein. Az elárvult aszteroidák igen szeszélyesek lehetnek, akár többszörösen
átalakuló pályaváltozásokat szenvedhetnek. Az átalakuló tér ilyenkor megbolydul, olyanná
válhat, mint egy méhkas, a térség kisebb-nagyobb részecskéi zengve, zúgva, többszörös
gellerrel megperdülve keringhetnek, bolyonghatnak az érintett térségekben. Az elszabaduló,
nagyobb energiaszintű mezők, a környezetiben lévő, hasonló energiaszintű mezők által
kiszámíthatatlan pályaváltozást szenvednek, ezért ezek a környezet hasonló energiaszintű
analóg mezőit gerjesztik. Míg a nagyobb energiaszintű szerveződések közös tömegben fejlődő
részecskéi a hasonló szintűeket kívülről gerjesztik, addig a sokkal kisebb energiaszintű,
nagyságrendekkel gyorsabban áthaladni és behatolni képes, sugárzási sebességre gyorsuló,
fejlett és roncsolásra képes részecskék belülről ionizálják, kaotizálják a helyi
részecskemezőket. Ez a gerjesztés nemcsak megnöveli a helyi változás sűrűséget, hanem
előre jelzi a várható folyamatokat, és végső határokig feszíti a közeli térszereplők
tűrőképességét. Moetrius részecskéi ebből, a mindenfelől érkező, sokszorosan töltött,
kiszámíthatatlan pályákon haladó részecskéktől ismerhették fel az általuk már ismert, nagy
azonosságú folyamatok várható veszélyeit, a közeljövőben várhatóan átbillenő kaotikus
atraktor jelenlétét. Az életet fenntartó, fejlesztő evolúció ilyenkor hatalmas szelekciót hajthat
végre, makroevolúciós időugrások következhetnek be. Ilyenkor az élőrétegek lakói
összekeveredhetnek, az elmaradottabbak fejlettebb körülmények közé kerülhetnek, vagy a
fejlettebbek elmaradott, fejletlen szerveződéseket tartalmazó élőrétegekbe kerülhetnek.
Az evolúciós rend szerint, a fejlett lelépi a fejletlent, miként a Neandervölgyieket is lelépte a
Homo Sapiens. A makroevolúció úgy szelektál, hogy alaposan megváltoztatja a
körülményeket, amelyeket a túlfejlődött szélsőséges egyediségre jutott életszerveződések nem
bírnak követni. Az idő ilyenkor a nagyobb azonosságú és biodiverzitású, fejletlenebb, de
sokkal nagyobb életrugalmasságúaknak kedvez. A túlfejlődött emberi szerveződések, miként a
dinoszauruszok kihalhatnak, a szélsőséges, a körülmények változását jól-rosszul, de elviselő
fajok fennmaradhatnak. Új életrend, új életlánc alakulhat ki, és új faj kerülhet a bioszférai
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életlánc csúcsára. Az élet rotációja egy lépcsőt fordul. A körülmények változását jobban
viselő, alkalmazkodó-képes szerveződések ilyenkor felszaporodnak, evolúciós előnyre,
gyorsan növekvő tudatfejlődésre tehetnek szert. Ha az élet megnyugszik és a változás új
szerveződési szimmetriába kerül, az evolúcióban új életfejezet kezdődik.
A bolygó szintű részecske szerveződések azonban a kisebb atomi szintű rendszerekhez és a
Mengyelejev táblázatba foglaltakhoz hasonló, analóg szerveződést folytatnak. A szén és
oxigénalapú periódusokat, a táblázat harmadik és negyedik periódusának megfelelő más,
kevésbé nedves periódusok követik. A tömegközponthoz közelebbi élőrétegekben az ionos élő
anyag fejlődik, az életszférák közötti összetettebb határfelületek közelében a kovalens
részecskevariációkban az élet tovább keveredik.
Az a gondolat, hogy folyamatosan csökken az emberiség életkora, azt bizonyítja, hogy a
részecskéink többsége idegen mezőkről származik, és nem kifelé haladunk, hanem a
mezőközpont felé, vagy közel azonos részecskearány esetén a mezőnk növekedése miatt az
élőrétegünk változássűrűsége, és ezzel az életesemények időbeli sűrűsége nő, és az életidő
hossza arányosan csökken. Míg évezredekkel ezelőtt élt Matuzsálem őseink, még több ezer
évig élhettek, valószínűen külsőbb, vagy kevésbé aktív határfelületben szerveződtek. Az
évezredek múlása alatt a bolygónk tömege nőtt, a bioszféra kiteljesedett, a külsőbb rétegek
változássűrűsége is növekedett. Ez egyre gyorsítja az élet ritmusát, és csökkenti a túlélhető
keringési időt, a napok hosszát.
A mezők a többségükben saját részecskéikből szerveződő lényeket a központtól kifelé
taszítják, azok élete egyre hosszabbá válik, miközben a szülői gerjesztés is ritkul, de a
környezeté nő. E mezők és az alrészecskéik az idegen rendszerek felé haladnak, és az
anyagcsere miatt az élet egy másik mező nyelőjében végződik. Az a tény, hogy a bioszférai
közeghatár külső felületén szerveződünk, azt jelenti, hogy jelenleg több az idegen
részecskénk, mint a Földhöz tartozóké, és valamely csillag részecskéi magas dominanciában
vannak bennünk. A részecskéink többsége nem e Földről származik, és bár kapcsolatba és
szerveződésre léptek a Föld részecskéivel, a leszármazottaink idegensége nő. Ha elhalunk, a
csillagokról származó részecskéink eltávoznak a szülői határfelületek felé, de a nagyobb
fejlettséget elért, túlélő részecskéink (és leszármazottaik) itt maradnak a földön, és a nagyobb
energiaszintű fejlett arany sűrűsége felé fejlődve tovább differenciálódnak. A későbbi
életszakaszokban a fejlődő és alkalmazkodó képesebbé váló részecskéink egyre nagyobb
változássűrűségű, mélyebben fekvő élőrétegekbe kerülnek. A több szakaszból és sok
periódusból szerveződő élet kineveli a maga nagy tűrőképességű, és nagy változást is elviselő
képességű fénylényi nemzedékeit, az idő efelé gyorsul. Lehet hogy az ember ősei egykor a
Marson éltek, majd ezt megelőzően a ma már a majdnem csillaglényi állapotban lévő
Jupiterben szerveződtek. A bolygófejlődésben a külső bolygók nemcsak előbb születtek,
hanem a vizes és szénalapú evolúciós korszak is sokkal korábban alakult ki. Talán a Föld még
meg sem született, amikor egy emberszerű részecskeszerveződés az Uránuszon, vagy a
Szaturnuszon megjelent, kifejődött, majd az élőrétegének a kozmopolita vírusaként áttelepült
az éppen alkalmas életkörülményeket biztosító fiatalabb bolygókra. A bolygók életciklusa
periodikusan változik, a visszafejlődések miatt több vizes ciklus is lehet, ezért az áttelepülés
oda vissza többször is megtörténhet. A Maja és az Olmék időszámítás a Vénusz ciklusaihoz
igazodik, és a Marsi építmények egyértelműen korábbi civilizációk jelenlétét bizonyítják. A
meghatározott életfeltételekhez kötött emberi szerveződés mindig találhat analóg feltételekkel
rendelkező bolygólényt, amelyre, ha elég fejletté vált, áttelepülhet, átmentheti a tudását és
genetikai mintáját. A Mars az üvegháztartás időszakában szerveződik, és a jégkorszak kezd
véget érni. Talán csak néhány évezred, csak néhány évszázad kérdése, hogy a dús vegetáció
ismét elszaporodjon, hogy egy emberi jelenlétre is alkalmas, lakható bioszféra kialakulhasson.
Miközben a Föld számunkra hasznosítható, a múltban és a jelenben lerakódott
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energiakészleteit elhasználtuk, a jövő energiáit már nem engedi a természet, hogy
felhasználjuk. Miközben a Mars néhány évszázad múlva ismét lakhatóvá válhat, a Vénuszon is
befejeződik a Holdbaba születése, és csak néhány évezred kérdése hogy ott is üvegháztartás
alakulhassék ki. Ha a tudat fejlődés lassúsága miatt a Marsot is feléljük, és az élethez ismét
alkalmatlanná válik, áttelepülhetünk a vizes ciklusba kerülő Vénuszra, majd onnan ismét a
Földre. Az időben fejlődő bolygók egyre távolabbi határfelületei, határrétegei még a múlt
állapotában lévő bioszférai körülményeket eredményezhetnek, de a belsejükben a fejlettebb
élőszerveződések már a csillagléthez közelebbi szerveződési állapotokba kerülhetnek.

86. szakasz:
A miért kaotikus az időnk?
Valamelyik magas energiaszintű rendszerben súlyosan elomlott és kaotizálódott az élet. A
terünkön és az időnkön hatalmas WIMP áradat vonul át, menekül az előőrs a szomszéd Nyilas
galaxisból. A Nyilas galaxis a Tejút felé tart, és a kaotikusan változó, a halála felé haladó
galaxisból menekülnek a következő körülményváltozást már megértő részecskék. Az érintett
növekvő változássűrűségű térségben az idős és beteg szerveződések ilyenkor sokkal
könnyebben kaotizálódnak, elhalhatnak, és a részecskeszerveződések felbomlanak. Mivel a
csillagközi térség életáramlási rendje magasan szabályozott, csak a nagyon nagy feszültséggel
induló részecskék lehetősége a radiális irányú szabálytalan kirajzás. A természetes
időfolyóban, az időspirálban áramló és a galaxisunkba átköltöző részecskék felhője jól
nyomon követhető az Elfogyasztja a Nyilast a Tejút című Internetes anyagnál és a Kiútban
bemutatott M 51-es képnél. Ilyenkor teljesen túltelítődnek az időspirál közlekedési útvonalai,
és a galaxisok összeérő határfelületén, az azonos irányú áramlásokban sok részecskenász
köttetik. Az Internetről lemásolt képen még szabályos spiráláramlás sejthető, ezért ez inkább
galaxis szintű párkapcsolat kialakulásának látszik, mintsem fejet vesztő radiális irányú
menekvésnek. Ez azonban nem zárja ki, hogy ha a két galaxisban a szerelem tüze kigyullad, a
magas változássűrűséget kevésbé jól viselő öreg irigy csillagok ne kaotizálódjanak, és ez ne
váltson ki később nagy térbolydulást. Az ilyenkor gyorsabban és fejet vesztve menekülő,
radiális irányba a téren átvágó, rendszer, idő és szabálysértő részecskék eldugítják a
közlekedési csomópontokat, és a nagyobb energiaszintű szerveződésekben keringési
betegségeket váltanak ki. Ha nagy a káosz és a sietség, sok részecskeszerveződési karambol és
elhalás következik be, amely emóciós fájdalmakat okoz, és fokozza az életáramlási zavarokat.
Nem mindegy, hogy milyen részecskék érkeznek. Míg a természet normál és nagyobb rendje
szerint, a mezőkből és/vagy a gyorsan változó rétegekből egyszerre nagy tömegben kiáramló
részecskék többnyire idős, elhalt szerveződések maradványai, amelyek már megjárták a
poklok kapuját és már mérsékelten állnak az élet bontásához. Ezek a részecskék inkább
építenek, és csak ha nagy sűrűségben találkozunk velük, és a határfelületeken bontanak. A
fejlett mezők poklait megjárt, nagyobb élettapasztalatot és életbölcseletet szerző öreg
részecskék már nem feszítik az életet, már nem bontják, hanem építik.
A jelenlegi áradat, - ha nem galaxis-szintű szaporodás történik - egy kb. 2150 évente
megismétlődő napi nagynéni (nagybácsi) melletti elhaladás, a nagyévi hónapváltás különbség
képződése, vagy olyan még nagyobb és ritkább természeti esemény következménye, amelykor
a nóvává válása előtt kaotizálódik egy 50 fényéven belüli idős csillag,. Feltehetően elhalt a
csillag egyik fele, vagy súlyosan beteg és agonizál. A 93.számú oldalon és a 14. ábrán
bemutatott csillagképen jól látható az Eta Carinae csillag körüli kiterjedt felhő, amely a
nagyon nagy sűrűségben a környezet felé, radiális irányban is menekülő részecskeáradatot
jelenti. Valószínű, hogy ez a környezetünkben lévő nagy energiaszintű mezők természetes
elhalálozási ritmusa. A labilis egészségi állapotú, idős mezők központjában változó részecskék
már régóta észlelhetik az életzavarokat, az egyensúlyzavarokat, és a jól értesültek előhadai
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már nagy sűrűségben áramlanak ki a kaotikus térből a nyugodtabb környezetbe. Az élet e
természetes eseménye valószínűen része a csillagevolúciónak, de a mi időnk aspektusából ez
csak ritkán ismétlődik meg. Ilyenkor az öreg és tapasztalt megbékélő obsitosok helyett a még
nem túl nagy változássűrűségű határfelületi poklokat már megjárt, de az élet leckéjét még meg
nem tanult, még nem eleget tapasztalt éhes fogyasztók seregére kell számítani, akik még
fejlődni, és gazdagodni akarnak. Mivel valószínűen már fejlettebbek, vagy legalább hasonló
átlagos fejlettségűek, mint a mi részecskéink, komoly kölcsönhatás növekedésre kell
számítanunk. Ha a szegény sorsból feltörekvő, még az életben és az élet igazságaiban
tapasztalatlan, a gazdagodás és a tömeggyűjtésre éhes részecskék érkeznek, kevés az esély,
hogy mértékletes szimmetria alakuljék ki. Ezek a Napunknál idősebb galaxisból, vagy idősebb
csillagból érkező részecskék azonban valószínűen még nem érték el azt a fejlettséget, amelyet
a mi galaxisunk részecskéi már elértek, ezért ezekre nem veszélyesek, de a Föld és a Nap
külső határfelületein fejlődő részecskéinél már fejlettebbek. Ez komoly veszélyt rejt magában,
mert az átvonuló részecskehad éhes, letarolhatja a környezetet, lerabolhatja a számára
eleségként elfogyasztható környezetet. Az áthaladó részecskehad nagyon gyors változásra
késztetheti, kaotizálja és elfogyasztva felbonthatja a Naprendszerünk kevésbé fejlett, az
inváziónak ellenállni képtelen részecskéit. Az átvonulók, még kisebb energiaszintű
részecskéket fogyasztanak, ezért a térségünkben ilyenkor fogynak a kis energiaszintű
dolgozók, az elektronban dús, de az elektronnál néhány fraktálszinttel kisebb energiaszintű
részecskék. Ha a részecskevándorlás miatt egyes élőterületeken nagyon felszökik a fogyasztók
száma, egyes eleségből hiány keletkezik, a tápláléklánc, az életlánc folytonossága csorbul. Ha
az életlánc nem teljes, az érintett szinten kisebbségben maradnak az építők. Ha egy élőréteg a
fiatal részecskéi előbb elfogyasztódnak mielőtt még szaporodásképessé, termelőképesekké
válnak, a produktum lehetősége elvész. A folyamat olyan, mint amikor a méreten aluli, még le
nem ívott halakat kifogják, és később csodálkoznak azon, hogy nincs szaporulat, nincs elég
hal.
Egy életzavar levonulása:
A kertünkben egy csodálatos kis (10nm)-es mesterséges tó található, amelyben eddig
kiegyenlített életlánc bizonyítékaként a tiszta vízben gyönyörködhettünk a halak
táplálkozásában. A tó, a feltöltés után gondosan lett kezelve, és az életlánc körültekintően lett
kiépítve. Először állni hagytuk a vizet, hogy a nyomás és a klór eltávozzon, és a kozmopoliták
is benépesíthessék, majd a napfényből feltelése után szénával protoplazmákat juttattunk a
vízbe. Az egysejtűek elszaporodásakor színes, többféle plankton állománnyal oltottuk be a
tavat, és csak akkor kerül bele fiatal aranyhal állomány, amikor a víz minden szempontból
egyensúlyba került. A víz félárnyékos, oxigénben dús és tiszta volt, a halak jól érezték
magukat, kézből ettek. A vízparton és a vízirózsákból naponta több ezer méh csillapította a
szomját, hordták a vizet a környékbeli kaptárokba.
Az udvari medence úgy van megoldva, hogy a túlfolyó víz a mellette álló kerti tóba távozik. A
medence feltöltésekor egy kis üzemzavar miatt, a néhány ezrelékes algaölős és klóros vízből egy
– két milliomod arányú vegyszeres víz átkerült a kerti tóba. A víz egy nap alatt teljesen
bezavarosodott, és valódi háború tört ki valamely alsó életszinten. Az élet forrása közelében
megfertőződött a víz. Két nap múlva a kerti tó vízének a tetején olajos réteg jelent meg, annak a
bizonyságául, hogy valamelyik élőréteg kipusztult. Az addig színtelen és szagtalan víz enyhén
büdössé és átlátszatlanná vált, és a méhek is azonnal elhagyták a medence környékét. A halak,
amelyek addig a víztükörbe merített kézre azonnal enni jöttek, most elmaradtak, étvágytalanná
váltak, de szerencsére nem fertőződtek meg. A kisebb energiaszintű táplálék kipusztulása miatt
a dús plankton állomány egy hét múlva, a szúnyogálca állomány a nyolcadik napon éhen halt
és kipusztult. A víz még mindig zavaros volt, annak a bizonyságául, hogy az életlánc eltorzult,
és a természetes életlánc helyett más típusú durvább fogyasztók szaporodtak el, amelyek
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egymást kezdték fogyasztani. A víz tápláléklánci, együttfejlődési egyensúlya felbomlott, az
életlánc szimmetriája megsérült, és a táplálékhiány felborulása miatt időzavar alakulhatott ki.
A külső fertőzésmentes táplálék nélkül a halállomány is kipusztult volna. A tóban egy
életzavar, egy energiahullám levonult, és a természet fotonjai és a kisebb energiaszintű életlánc
szereplői egy kiadós eső után ismét benépesítették a kis energiaszintű részecskékkel a vizet, de
normál esetben a lokális evolúció ilyenkor előröl indul.
Akár jó szándékkal egyesül és szaporodik, vagy magasabb energiaszintre kerülve, vagy az
elfogyasztás miatt egyesül a két rendszer, mindenképpen rekombináció, erő és fejlettségi
próba, a különbség összehasonlítása történik. A két rendszer bármely célú egyesülése,
kezdetben a tömegsűrűség és a változássűrűség növekedésével jár, majd a felszaporodott
egyedszámú populációs hullám, - mint energiahullám, mint életzavar – végiggyűrűzik az
érintett térségeken. Az élet legnagyobb zavaraikor, az életlánc arányainak a sérülésekor az idő
felgyorsul. Ezt egyértelműen az elektront és energiát termelők és a fogyasztók arányváltozása,
a termelőkhöz viszonyítva a túl sok fogyasztó miatt megváltozott arányok eltolódása okozza.
Ha erdőtűz volt a kerek erdőben és az ottani rókák a tisztásra költöznek, az ott élő rókákkal
már túl sok lesz a fogyasztó. A megnövekedő rókapopulációhoz képest mindenképpen
megváltozik az életlánc aránya, kevés lesz a nyúl. Ha kevés a nyúl, a rókáknak sokkal többet
kell dolgozni, futni, vadászni a mindennapi falatért, hogy egy nyulat találjanak, ezért nő a
megszerezhető eleségre, a produktumra jutó időráfordítás igénye, gyorsul az idő a rókáknak.
Ha többet kell dolgozniuk, hamarabb megöregszenek, elhalnak, és apró részecskékre bomlanak.
Az energiahullám, a populáció felfutása azonban nem áll meg a következő szinteken, hanem
az elszaporodó rétegek fogyasztói felé továbbadódik. Ha nincs nagyobb energiaszintű
fogyasztója a rókáknak, akkor az elfogyó eleség miatt sok róka éhenhal, lecsökken a számuk,
de eközben az energiahullám átadódik a testüket lebontó baktériumrétegeknek. Ezek után
elszaporodnak a baktériumok, majd az őket fogyasztó gombák, fehérjét termelő növények és
ezzel az energiahullám a növényeket fogyasztó rétegekhez ér. Nemsokára sok lesz és
fehérjében gazdag a fű, amely lehetővé teszi a nyúl, az őz és a szarvas szaporodásának a
felfutását. Az energiahullám periódusa ezzel lezárult, új hullámok indulhatnak az életritmus
fokozására.
Míg a természetes, idős, tapasztalt részecskék energiahullámai lassúak, mértékletesek, addig
az éhesebb fiatalabb nemzedék nagyobb lendülettel és nagyobb feszültséggel hajtják át az
energiahullámot az élőrendszeren. A feszültség téridőbeli kiterjedése, nagyobb szintű, felületű
életszerveződésben eloszlása végül rendbe teszi az életláncot, és az energiahullám elúszik az
időfolyón, szétterül a külső határfelületek és a lassabban fejlődő nagyobb rendszerek felé.
Az emberi betegségek, az életszerveződések belső zavarai rendszerint ilyen energiahullámok
átvonulásának a következményei. Kimutatható összefüggés van a reuma, a cukorbetegség és
még más keringési betegségeknél is az energia belső elosztásának és áramlásának.
A reuma akkor alakul ki, amikor egy izomcsoportban, sejtkultúrában, élőterületen rossz és
aránytalan a lokális terület energia ellátása. Ezt kiválthatja egy rossz alvóhely, a hideg fal,
vagy a hideg hő-elvonó felület melletti, alatti alvás, és gyakori ilyen hatás a rendszeres
megfázás, egész izomcsoportok vagy testrészek rendszeres túlhűlése. A rossz energiaellátás
miatt a lokális sejtek nem kapnak elég tápenergiát, amelyet együttműködési vagy keringési
zavar is kiválthat. Érdekes módon nem törvényszerűen a belső zavar a kiváltó ok, hanem az
rendszerint következmény. Ha a környezetben zavar van, pl. erőszakos, hegemón a feleség, a
sokat tűrő személy gyakran nyel. Az akaratában megerőszakolt, ellenállni, ellenhatni nem tudó
papucsférj, a magát túlságosan türtőztetni képes ember azonban belül mindig feszültté válik,
amelyet nem tud feldolgozni. Ilyenkor emóciós zavar, a természetes kiegyenlítődésében
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meggátolt szerveződési részekben keringési probléma alakul ki, és valamely sejtcsoport,
izomcsoportot vagy/és szerv energia ellátása zavart szenved. Máris kész a merev váll, az
elégtelenül emésztő, vagy éppen túlságosan is epéssé váló gyomor. A változási arányok belső
eltolódása egészségzavart vált ki.
A cukorbetegség az életlánc emésztőrendszeri energiaszintjének a zavara. Ha valamely köztes
réteg, pl. az inzulint készítő Langerheit sejtcsoport, vagy az ő terméküket felhasználó
fejlettebb sejtek hiányoznak, ha nem jó az arányuk, hegemónia és elosztási zavar alakul ki. Ha
nem jó az inzulint felbontók aránya, ha kevés a félkész termékből a készterméket építő, nem
lesz a fehérje és a cukor lebontásához elegendő aktív részecskemunkás, vagy az energiát
megfelelően elosztó szállító. Ilyenkor olyan zavar is kialakulhat, hogy az inzulintermelők alatti
szint hiányzik, amely miatt az inzulint készítők rossz félkész-terméket kapnak, vagy/és
éheznek. Ha a nekik megfelelő, a hozzájuk mérhető, a számukra szükséges táplálékhoz jutnak,
az kiéhezettek ezt robbanásszerű hevességgel lebontják, amelykor nagyon gyorsan
elszaporodnak, és az inzulinszint hírtelen túl magassá válik. Ilyenkor a normális tápláléklánc
valamely eleme, szereplője hiányzik a gyomorból, vagy a vékonybélből esetleg a májból, de
az is lehet, hogy nem kellően előkészített félkész terméket kapnak az inzulinkészítők. Ha nincs
az inzulin nevezetű lények elszaporodását gátló részecskéből elég, az étkezés után, már az
emésztés kezdetekor az inzulin mennyisége hirtelen felszökik, és ez zavart okoz a felettes
életláncban. Ha nem alakítódik át az inzulin köztes, vagy fejlettebb termékké, rossz
nyersanyagot kapnak az életgyár futószalagjának a következő szereplői. Más esetben a zavart
az emésztést szabályozó más hormonok, vagy a hormonokat hasznosítók hiánya váltja ki. Ez
lehet a fogazat betegsége, hiánya miatt nem kellően megrágott, felbontott eleség, vagy túl
gyors kapkodó evés, amely miatt a gyomorban és a vékonybélben felbomlandó anyag túl
kevés időt tölt e béltraktusokban, és túl hamar lekerül a vastagbélbe. Ha a táplálék lebontására
nem jut elég idő, és ezért nem elég jó a hatásfok, nem jut el a lebontás a hidrogénszint, a
metán alá, (amely esetekben a megfelelően felbomlott táplálék a bélfalakon és a bőrön át, mint quintesszencia – elektron stb. eltávozhat) akkor a belekben megreked, és mint nagyobb
energiaszintű bélgáz felhalmozódik. Az ilyen érintett sokszor felfúvódik, sok bélgázt termel,
és mint a Trabant autó állandóan kipufog.
A tej fejlődése és differenciálódása:
A tej viszonylag homogén, jó biodiverzitású közeg, élő anyag. Viszonylag egyenletesen fehér, és nem
látható át, amely azt jelenti, hogy a fejlettsége nagyobb, mint amit a foton felderítő részecskéink
információszerzési céllal sikeresen oda-vissza megjárhatnak. Ha állni hagyjuk a tejet, a változása
csökken, az anyaga besűrűsödik, és nagyobb egységnyi részecskesűrűségű aludttej lesz belőle. A tej
megalvása közben azonban a folyadék struktúrában sok változás, folyamatos differenciálódás történik.
Ha beoltottuk tejföllel, fejlettebb (idősebb) baktériumokkal, akkor a differenciálódási folyamatot
felgyorsíthatjuk, az oltvány körül a folyamat felgyorsul, és az átlátszóság ezért csökken. A tej ilyenkor
a természetes ritmusánál gyorsabban alszik meg, és hamar különválik fejlettebb, nagyobb
változássűrűségű és ezért kevésbé átlátható zsírosabb tejföl, a közepes állományú aludttejre és
elszegényedő, lassabb változásra kényszerülő, de nagyobb azonosságú savóra differenciálódik. A savó
átlátszósága a változás csökkenése és a savórészecskék azonosságának a növekedése miatt következik be,
de egyértelmű, hogy a savó részecskesűrűsége nagyobb, mint a fehérjében és zsírban sokkal gazdagabb
tejfölé, vagy a nagyobb változássűrűségű túróé. Ezt az eltérést a savónak az edény fenekére süllyedése
szemlélteti. A leszűréssel, sűrítéssel kinyert túró, még kevésbé látható át, annak nemcsak a sűrűsége, és a
fehérje tartalma, hanem a változássűrűsége is nagyobb lett. A tej fejlettebb, energiában gazdag túróvá és
tejföllé, és elmaradottabb, visszafejlődő, átláthatóbbá váló, energiában szegényebb savóra, és
elgázosodó vagyontalan részecskékre differenciálódott.
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A biodiverzitás és a belső sokszínűség, és az életképesség összefüggése:
Egyre többet haljuk e szót, biodiverzitás, de nagyon sokan nem tudják, hogy mit jelent. A szó
az életlánc sokszínűségét jelenti, az élőkörnyezet magas egyensúlybeli állapotát. A szót
általában a környezeti változó térre akkor alkalmazzuk, ha benne a fajok száma magas, és
egészséges hosszú életláncban, kiegyenlítetten adják tovább egymásnak az információs
energiát. Ez magas fokú együttfejlődést eredményez, nagy változási egyensúlyt, amelynek a
megváltozó körülmények esetére is nagy az életrugalmassága. Minél hosszabb az életlánc,
minél több szereplő van benne, - jó szervezettség esetén – annál hosszabb utat tesz meg az
energia a kezdeti elmozdulástól, az újabb nyugalomba kerülésig. Mondhatjuk azt is, hogy a
valahol megszerzett lendület egy hosszú életláncban nyelődik el. Az életlánc hosszúsága és a
szükséges sokszínűség, a sok és kiegyenlített egyensúlyban szerveződő láncszem tehát
alapvetően meghatározza az élet hosszát, a változás gyorsaságát és minőségét.
A biodiverzitás szót ritkán használják a belső környezetre, pedig az életlánc nemcsak kívül,
hanem belül is folytatódik. Az élet egészsége, az idő lassú vagy gyors telése attól is függ, hogy
a bennünket eltaláló részecske energia, a porszem és a szó lendülete milyen gyorsan megy
bennünk végig, és ez a lendület, perdület vagy egyéb dimenziójú energia miképpen hasznosul.
Ha sok és egyensúlyban álló részecskénk van, abban a hatás sokáig eltéved, kering, lelassul,
megbékél, és rontás helyett belénk épülve együttműködővé válik. Ha kevés a részecskénk és
durva nagy energiájú egységekbe szerveződik, azoknak már van vesztenivalójuk, ezért
gyorsan és durván reagálnak. Az ilyen lényekben nagy energiájú változások keletkeznek,
gyorsan fogy az életenergiájuk, nagykanállal fogyasztják az életet. Az élet események
számbeli lehetőségei, pedig végesek, és ha ágyúkkal lövünk a verébre, hamar elfogy a
puskapor. Ha lassan, mértékkel fogyasztjuk az eseményeket, ha elutasítjuk a durva hatásokat,
sokkal több, igaz kisebb energiaszintű életeseményben lehet részünk. Ha a szerveződésünkben
kialakuló életláncot hagyjuk kiteljesedni, telt és színes lesz az auránk, és mindig lesz olyan
találékony egyedi részecskénk, amely ötlettel segít, ha baj van. Az energiaméretnél fontosabb
a sokszínűség, a fejlettség és a bonyolultság, és ha hagyjuk a fejlett és jóakaratú részecskéinket
kiteljesedni, sokfélévé és egyediekké válni, az élet zavaraiként keletkező okok
következményeit hamarabb elháríthatjuk, az élet minőségét magas szinten tarthatjuk.
Az élet alapjai, című könyvből, már a korábbi könyvekben (a Szintézisben) bemutatásra
került, az örökítő anyag a DNS fajonként jelentősen eltérő hossza. A DNS, az alacsony
energiaszintű életlánc hossza - a biodiverzitás mutatója - attól függ, hogy milyen nagy az élet
tapasztalata, és reakció képessége, azaz a biodiverzitása. Ha hosszú a genetikai anyagban a
DNS szekvencia, ez magas és egészséges biodiverzitású életlánc meglétére utal, amelynek
nagy a tapasztalata és a hibajavító képessége. A megértés segítésére most e könyvbe is
beemeljük az ábrát, hátha tanul az ember belőle.
23. 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 DNS-ben tárolt
információ a primitívebb szerveződésekben, algák,
gombák, férgekben kevés, de meglepően magas a
virágos növényekben és a kétéltűekben, a
szalamandrákban. Van, amelyikben 25-ször
annyi, mint az emberben. Ez a többlet olyan 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. Ez nagyon
magas biodiverzitást jelent, az életképesség
szélsőséges helyzetekben megőrzési lehetőségét.
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Az ábra az élőlények DNS-ébe, kisebb energiaszintű életláncába rögzült tudás, szervezési és
áramlási (időrendi) minta, a kezdeti sokszínűség különbözőségét mutatja be, amely a
hozzáértőknek új összefüggéseket tárhat fel. Meg kell érteni, hogy a DNS-ben tárolt
információ, az élet kezdetében kapott, örökölt, átmentett sokszínűséget jelenti, azaz a kezdeti
mikroszintű élőlények nagy számát, nagyon magas egyensúlyát és nagy biodiverzitását. A
virágos növényekben és a kétéltűekben, a csontos halakban és a rovarokban nincs
hegemóniába került szerveződés, nincs elnyomás, a gyengébbek, a kisebb energiaszintűek
nincsenek kipusztítva, hanem részesei a nagy egésznek, az örökítő anyagban átadott, és még
bármerre fejleszthető rugalmas alapnak. Valószínűen nem véletlen, a teknősök több-millió év
óta magas egyensúlyban fejlődő élete, a virágos növények magas megújuló képessége. A
virágos növényekben és a kétéltűekben, lassabban telik az idő, bennük hosszú és nagy felületű
a feldolgozó lánc, nekik nincs káosz és időzavar. A magas biodiverzitású lényekben, a hosszú
DNS-sel rendelkező szerveződésekben kicsi a szerveződési szintek között a különbség, és nem
fogyasztói, hanem együttműködői, termékfejlesztési láncba szerveződtek. Az ilyen
életszerveződésekben a fogyasztás az elöregedett, és már lendülethiányos, de nagy
élettapasztalattal rendelkező élet felbontását engedi, de nem bontja fel fiatalon az életet, hagy
elég időt felnőni, kitejesedni, az élet szépségét kiélvezni. A túl rövid DNS lánccal rendelkező
élőlényekben nagy a különbség az élőszintek között, nem alakul ki együttműködés, és az
állandóan energiára éhes fogyasztói lánc, válogatás nélkül fogyasztja a fiatal és öreg életet. Az
idő kiszámíthatatlanul és túl gyorsan változik, a környezetet kaotizáló ember, maga is e
visszaható káosz rabjává válik.
Az ember és a környezet kihasználására szakosodott lények, az algák, a gombák és a fehérje
termelők hegemón alszerveződésekkel rendelkeznek, amelyek kizsákmányolták, kipusztították
az alternatív fejlődési vetélytársaikat. E lényekben a sokszínűség elszürkül, a biodiverzítás, az
élet sokféle fejlődési lehetősége, a környezetromlás elleni védekező képessége jelentősen
lecsökken. A differenciálódás polarizálja az életet, és egy kis, de ördögi képességűvé váló
rétegnek előnyt biztosítva elrontja az élet minőségét, az együttműködő képességét. Ha nem
találták volna fel a romlás ellen hatékony védelmet, az élet már régen túldifferenciálódott
volna, és ez esetben időben rendezett és szervezett változás, organizáció sem létezhetne. A
tudat fejlődése azonban lehetővé tette a megismétlődő hibák ok – okozatának a megértését, és
ezzel az elromló élet kijavítási lehetőségét.
88. szakasz:

Az élet halhatatlanságának a megszűnése, a periodikus élet kialakulása:
Az élet differenciálódásában a fejlettebb, ördögi képességekre szert tevők élete kényelmessé
és magasabb energiaszintben dús, gazdag minőségűvé válhat, de a többség életminősége
közben a pokoli körülmények hatására rosszá fejlődik. A szerveződések keveredése közben
azonban, a rendelkezésre álló eltérésekből mindenféle életképes változat kialakulhat. Miként
kialakulhatnak a magas tudattal és nagy egyediséggel rendelkező ördögi képességűek,
hasonlóan kialakulhatnak fejlett tudatú, magas együttműködő képességgel rendelkező
angyalok is, akik az élet emésztése helyett az összeépülést és a megmaradást segítik. Az
evolúció lényegében e két erő, e két tudat harcáról és állandó arányváltozásáról szól. Ha a
kialakult életet, az együttműködéseket és a fejlettséget bontók megerősödnek, az élet
hatásfoka, termelő képessége romlik, a tér elporosodik, robbanóképes részecske eleggyé válik.
A magas hőmérsékleten, gyorsan változó fejlettek életbontásként ható túlbuzgósága
gyújtószikraként felrobbanthatja a teret, és visszaállíthatja az idő és a fejlődés óráját. Hogy ez
túl nagy méretekben ne történhessék meg, az evolúció kitermelte az életet javítani, és nagyobb
együttműködésre hozni képes, változatait, az angyalokat, akik az élet átlagos minőségének a
megőrzéséről rendszeresen gondoskodnak. Ha az élet differenciálódása, a szegénység és
gazdagság, a tudás és a feledés végtelen ideig, halhatatlanul szelektálódna, ez újabb
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ősrobbanásokhoz vezetne, és az evolúció egyre kezdetlegesebb állapotra visszabomolva, újra
előröl kezdődhetne.
A fejlett tudattal, de még magas együttműködő képességgel (szándékkal) rendelkező
szerveződések az élet megőrzése, a romló életminőség megjavítása, és a megtartható mérsékelt
fejlődése érdekében a feltalálták a védelmet a túlzott differenciálódás ellen, és felismerték a
fenntartható együttfejlődés lehetőségét. A szerveződések végtelen életének a meghatározott
életszakaszra bontása, a tudat periodikus életének és halálának a feltalálása ezt segítette, a
túlságosan nagy differenciálódást időnként megszakította. A kezdetben még nagyon hosszú
időt megélő, szinte halhatatlan Matuzsálem életkorú szerveződések az idő gyorsulása miatt
egy idő után nem tudják a számukra túl gyorsan változó események romlását a tudatukban
követni, nem tudják a számukra romló körülmények változását kijavítani. Ez időzavart és
elmaradást okoz az együttfejlődésben, a szerveződés belsejében a jólét felé, a hegemónia és az
élet bontására felé differenciálódott rosszak és az élet építésére hivatott angyalok arányai
között. Az élet végét az okozza, hogy az életszerveződésekben, periodikusan megerősödnek a
másságok, a bontók, és az élet statisztikai együttfejlődése, az együttműködő képessége
elromlik, és arányos, bontó, építő állomány helyett, a bontók hatásfoka felerősödik. Ezt az
időszakot az élet elmúlásának, a halál állapota felé vezető életszakaszként ismerjük. Az életbe
szerveződött részecskék felbomlása azonban nem jelenti az élet megszűnését, csak a nagyon
rossz felé szelektálódott, elöregedett és az együttműködés szükségességét elfelejtett
szerveződések felújítását. Az Isten, már évmilliárdokkal korábban feltalálta Morrfy törvényét,
hogy ami nem működik nagyban, azt vissza kell bontani a még működő kisebb egységekre. A
rossz életminőségűvé váló szerveződések halálával, az élet elmúlásával a nagyobb
energiaszintű szerveződések felbomlanak. A kisebb, de még magas együttműködő képességgel
rendelkező valamilyen energiaszintű elemi egységek elég fejlettek ahhoz, hogy
alkalmazkodnak az életet felbontó környezet változáshoz, és új összetételben, más
arányokban, a korábbi élethibákból részben tanulva új evolúciós szakaszban új együttműködő
szerveződésekbe, új életekbe épülnek. A nemlineáris események által kiváltott
környezetváltozás tehát nem megszűnteti az életet, csak a korszerűtlen és a változáshoz
alkalmazkodni, és együttműködni képtelen szerveződések felbomlását okozza. Az evolúció
célja nem a gazdag és a szegény, a magas tudású és a tudatlan szétválasztása, hanem az a rossz
irányba fejlődés következménye. Az evolúció és az élet, az Isten valódi célja az
együttműködő képes együttfejlődés megőrzése, a statisztikailag nagyobb tömegek, a
többség életminőségének a jobbítása. Ez a jobbítás azonban folyamatos változással, de
periodikus fejlődéssel jár.
Az élet valószínűen valami nagyon kicsi különbséggel kezdődött, és a tudatosodással érte el az
öntudatra került állapotot. Az első változások még tudattalanok, anyagtalanok és viszonyítás
hiányában megérthetetlen, értelem nélküli változások voltak. A tudat csak a tapasztalás és a
megértés után fejlődhetett ki, de a tudat a kifejlődése óta, az élet minőségét a javító szándékú
fejlett tudat folyamatosan jobbította, a jövőt fejlesztette. A tudat azonban nem egy részecske,
hanem tudattal rendelkező időben fejlődő részecskék halmazából épül fel, amelynek kétféle
életváltozata van. A fenyő jellegű, a részecskeleveleit csak egyenként cserélő örök életű
csillagközi tér, amely nagyon kicsi energiaszintű, már a nagyobb elhalt és felbomlott
szerveződésekben tapasztalatot szerző, tehát élettudattal rendelkező, és időben együttváltozó
részecskékből épül fel. Ez az örökéletű isteni mező, amely újabb ősrobbanásig él, tehát a
csillagtéri szereplőknél sokkal hosszabb életű, és valószínűen mindaddig élni fog, amíg a tér
újra teljesen kétpólusúvá nem válik. Az Isten célja tehát az életbomlás felgyorsulásának a
megakadályozása, az élet építése, a végleges differenciálódás megakadályozása. Az Isteni
mező tudatának meg kell akadályozni az élet végleges kétpólusúvá válását, a tér újabb, és
ősrobbanáshoz vezető differenciálódását. Az Isten, a csillagközi tér kis energiaszintű
részecskéinek a közös tudata ezért az életet folyton újra építi, nem engedi a nagyobb
energiaszintű elromlását. Mielőtt az élet minősége súlyosan elromlana, az Isten beavatkozik az

220

ördöggé váló folyamatba, és az eldurvuló, túlfejlődő evolúciós folyamatokat megszakítja, a
korszerűtlenné váló életszerveződéseket, együttműködő-képes új változatokra bontja. Úgy
tűnik, hogy az Isten sikeresen megállítja az idő óráját, és rendszeresen visszaállítja a korábbi
állapotokra, de az új evolúciós szakaszokban az életminőség a rosszban tapasztaltak
megértése, a tudat fejlődése miatt mindig javul valamennyit. Ha megértjük az életet jobbító
Isten lényét és lényegét, azt is megérthetjük, hogy a nagy változássűrűségű csillag, galaxis stb.
mezők között egy együttváltozó, (a legkisebb szerveződésekbe is bejutó, csillagpori gázból,
könnyen elpárologni, elhalni, elgázosodni képes éterből, quintesszenciából) kis energiaszintű
részecskékből álló, de összességében hatalmas energiaszintű, a más mezőkhöz viszonyítva
Mindenható, nagy részecskemező közös tudata fejlődik.
Ha az ördögi képességűvé váló fejlett, de a jóban, az élet építésében az együttműködő
képtelenség felé fejlődő szerveződések visszafejlődő közös tudata nem érti meg, hogy az élet,
boldogságként, kiteljesedésként ismert szépsége csak akkor lesz általuk megismerhető, ha a
saját életminőségűk jobbítását a közösen változó részecskék érdekeivel összehangolják, akkor
az élet eldurvul, és a minősége minden energiaszinten romlik. A fejlettebbek között még
fejlettebbek alakulnak ki, amelyek a mérsékelt fejlettebbeket kihasználják, lebontják.
Ha azonban az élet az egyenlő szinteken túlszaporodik, a különbség csökkenése a változás
leállásához, alacsony energiaszintű, csak a gondolatban és a tudatban megélhető az örök
élethez vezet, de a nagyobb energiaszintű élet lehetősége elveszik. A tudatban megélhető élet
sem biztosít azonban teljes szimmetriát, amely az élet alapvető igénye, mert a részecskék által
már megismert, és a tudatban megmaradó mozgás, és a dinamika igénye nem teljesül. Az
életszerű változás dinamizmusát megismerő részecskéknek egy idő után unalmas a nagy
azonosságú élet, nagyobb másságra és dinamikusabb változásra, különbségre vágynak. Ha a
lehetséges tudati szerveződési variációk a nagy mezőben kimerülnek, a gondolatban már
mindent megélt részecskék unatkozni kezdenek. Ez biztosítja a nagyobb energiaszintű élet
kialakulását, az ördög és az Isten életszimmetria környékén váltakozó hatalmi harcát. A
mennyországban a különbségre vágyat keltő ördögi lét (a közös tudat Janusarcú fejlett másik
formája) megbontja a közös tudatba szerveződött részecskék együttműködését, növeli a tudati
másságot, és vágyat kelt a képzeletben kis energiaszinten már megélt lehetőségek nagyobb
energiaszinten történő dinamikusabb megvalósítására is. Az élet magasabb energiaszinten is
megvalósítási lehetőség tudatba épülése, az angyalok kezdeti differenciálódása okozza az
anyagi energiaszintű, és periodikus élet és halál kialakulását, váltakozását. Az Istent elhagyó
angyalok addig fejlődnek, szelektálódnak egyre nagyobb energiaszint, a tudati fejlődés felé,
amíg meg nem értik az anyagi életvágy hiábavalóságát, a kiteljesüléssel a boldogságtól
távolabb kerülés lehetőségét. A differenciálódó, öntörvényűvé váló angyalok egy része a
változó élet bomlására, más része tehát a nagyobb energiaszintű élet építésére szakosodott.
Kialakult az élet együttfejlődő egyensúlya, a fejlett mezőközpontban élő bontók és a
környezetben lakó együttműködő képesebb építők helyes aránya. Amíg ez az arány, az
együttváltozás, az együttfejlődés kiegyenlített, az élet egy átlagos életminőség közelében
fejlődhet, de ha a bontók túlerősödnek, az életben és a fejlődésben bomlás indul el. Ha a
bontás túlerősödik, sok új, az építési célban együttműködő részecske válik szabaddá és újra
együttműködő új életek építésébe kezdhetnek. Ez a folyamat vezet a halálhoz és az
újjászületéshez. Az élet addig folyhat viszonylag jó életminőségben, amíg az építők és a
bontók egymással kiegyenlített szimmetriában maradnak, Ha ez az együtt változási szimmetria
felborul, ha túl nagy differenciálódás történik, periodikusan életváltás, halál, és másféle
összetételű új szerveződés, új és korszerűbb programmal rendelkező élet alakul ki. Az
újjászületés, a halál bomlásának a folyamatában nem megsemmisíti a részecskék
együttműködését, hanem összekeverve a lineáris evolúcióban egymástól elkülönülő,
együttműködés képtelenné váló gazdagokat és a szegényeket, a tudatban már fejlettebbeket és
a fejletlenebbeket új szerveződésekbe párosítva együttműködésre készteti őket. Bár ilyenkor a
fejlettebbek rendszerint visszafejlődnek, de a többség az új életben mégiscsak előre fejlődhet.
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89. szakasz:

Az alagút végén lévő fehér fény vonzalma:

Ha a fejlődést öncélúvá tevő életszerveződés megtéved, eldurvul, az élet minősége romlik. A
fejlődést is eredményező evolúció célja nem a fejlődés mindenáron történő növekedése,
hanem az együttfejlődés és az együttműködés megtartása, a minél több részecske
boldogságként ismert életminőségének a javítása.
A szaporodásban, a szerveződésekben együttműködő képtelenné váló, egymástól eltérően
fejlődő, egymással már nem összeférő és ezért a tudatban elkülönülő alszerveződések
elkülönülése megszűnik, egy nagyobb energiaszintű szerveződési egyesítésben, új és nagyobb
hatékonyságú, együttműködésre képesebb variációk alakulnak ki. A szaporodás a különbségek
csökkentése felé hat, az elkülönült és mássá vált részecskék új variációkban és új
kapcsolatokba szerveződését eredményezi.
A lineáris evolúcióban belső tudati kényszer különíti el az egymástól eltérő váló részecskéket,
de a hatásfokban rossz eredőjű együttműködéseket a nemlineáris evolúció, szaporodásként
ismert folyamatban új együttműködésekre serkenti. Ha a tudatnak az elkülönülés felé
kényszerítő, taszító programját meg tudjuk változtatni, az élet az elkülönülés és a
differenciálódás helyett a nagyobb keveredés és az együttműködés, a vonzalom növelése felé
fejlődhet. Ha a tudatosodást lehetővé tevő kezdeti különbség megértése és a túl nagy
különbség, a taszítás ősrobbanáshoz vezetett, ennek az élet szempontjából káros mivoltát
megértő részecskék, a felismert probléma megszűntetési igénye igyekszik elkerülni a végletes
differenciálódást, ezért a tudatfejlődés következtében az új periódusban kialakuló fejlődés más
evolúciós útra terelődött. A tudatfejlődés megtanulta a különbség növekedésnek, a
taszítást erősítő folyamatát, vonzalmat és kötődést eredményező tömeg és tudatnövelő
kapcsolatba építeni. Ebből alakult ki a szaporodás, az azonosság növekedése, a kötődést
eredményező vonzalom, a mindenséget összekötő erős genetikai, és a gyenge gravitációs
kötőerő.
Amíg a tudati másság, az irányban és lendületben az elkülönülés felé hat, addig a belső
programnak, már az egészen kicsi változtatása, a kicsi energiaszintű részecskék indulatának a
kereszt irányú elterelése, a lendületirányuknak az azonos irányúra megváltoztatása, irány és
célazonosságként ismert összekapcsoló erőt, azonosság növekedést eredményezett. Csak egy
stabil, a haladás irányát módosító angyalegységet kell a boldogságra vágyó részecskék útjába
állítani, amely az addig ellentétes irányú, egymással szemben az ütközés és a kölcsönös
megsemmisítés felé haladó részecskéket az ellentétes haladási céliránytól eltereli, és időben
sokáig tartó azonos irányú áramlásra kényszeríti. A hosszú és azonos irányba haladó (élet)
úton, a részecskéknek a Kis herceg rókájához hasonlóan, van idejük egymással
megismerkedni, egymás problémáját és a különbségek okát megérteni, bizalmat és vonzódást,
és ebből egymáshoz épülő tudati és tömegi növekedést is kelteni. Bár ez a folyamat a
részecskék fizikai ütközésekor, az impulzus differenciálódásakor is kialakul, de ez nagy
energiaszintű kényszerű esemény, (az ördög építő találmánya) az energiaveszteség miatt nem
jó hatásfokú, az életet csak a tömeg bontása közben tudja magasabb fejlettségbe építeni. Az
Isten, Szent keresztként ismert találmánya korszerűbb, az ilyen tömeg és tudatépítéshez kisebb
energiaszint, kevesebb változás szükséges, ezért ez gazdaságos energia és élettermelő erővé,
az életet megtartó szaporodássá válhatott. A tömeg és a lendület, a tudás növelése így is
lehetséges. Ha az egymással szemben áramló részecskék tudatát, egészen kicsi energiaszintű,
még ártatlan, impulzusban még tapasztalatot még nem, vagy a több életszakaszban már
tapasztalást és megértést szerző szent lélekkel, Kupidó nyilával módosítjuk, akkor a
részecskék egymást megsemmisíthető lendületenergiája az életet építő kötőerővé módosítható.
A magas változássűrűségű és már izotróp, lendületnyomott és elporosodott térben, az azonos
irányban egymás mellett áramló ionos részecskék között áramlásfizikai következmény miatt
szükségszerűen nyomáscsökkenés, azonossági tudatosodás, majd érzelmi kötődés alakul ki.

222

Ezt a nem forgó, neutrálisabb részecskék között irány és cél azonossági kapcsolóerőt
barátságnak, de a már nemmel, töltéssel rendelkező, tehát forgó részecskemezők között az
ellentétes irányban forgó mezők összeérő felületén egymással azonos irányú áramlásba
kerülő alrészecskéik érzelmi kötelme esetén szerelemnek ismertük meg.
Az egymást a veszteségtől is védő, kiegészítő, az együttműködéssel hatékonyabb párokba
szerveződő részecskemezők kialakuló új társulásai rendszerint két olyan több mélységben
(kovalens kötésben) egymásba kapcsolódó részecske közösségből szerveződik, amelyeknek a
társulással azonos célirányúvá váló együttműködés miatt nem kell védeniük a közös
közeghatárt. A közös határon (a szülői határfelületen) felszabaduló részecskék
átcsoportosíthatóakká válnak a külső határok védelmére, megsűríthetik a járőrözést. Az azonos
célban a hatékonyság növelésében, az életképesség javításában, az együttműködésben érdekelt
szerveződéseknél a tudati háttérbe, receszív állományba szorítódnak az ellentétet szító, az
együttműködés hatásfokát rontó alszerveződések.
Ha a két addig egymást gerjesztő mező részecskéi a vegyülésük során megismerték egymást,
meggyőződtek a szembenállás értelmetlenségéről, az együttműködés szükségességéről és
előnyeiről, a másik genetikai állományhoz tartozó eltérőket nem tekintették többet
ellenségnek, és azokkal jelentősebb kölcsönhatás növekedés nélkül megtanultak együtt élni, a
közössé váló közigazgatási határokon belül együtt változni, együttműködni. Az utódokban
több fraktálszint mélységben, (többszörös kovalens rokoni kötelékben) keveredő ősi
részecskék, vegyileg és visszavonhatatlanul keveredő, együtt élő leszármazottai már jobban
elfogadták egymást, és a szülői térséget, az életteret, közös hazának, honnak, saját
mikrokozmosznak, élőrétegnek tekinthették. Ha az egyediség felé fejlődő evolúcióban
kialakuló másság feszültsége túl naggyá vált, szaporodásként ismert ősrobbanásszerű esemény
alakult ki. A kisebb energiaszintű környezet rovására elkülönülő új élettérben, az új lényként a
korábbi tértől és időtől, a korábbi ellentéti tudati állapottól elhatárolódott kezdetben teljes
szimmetriával és egyenrangú részecskékkel rendelkező mikrokozmoszokban,
gömbszimmetriában, S mező állapotra jellemző szerveződési összhang alakult ki. Ha a új
szerveződésben a genetikailag egyre távolabb kerülő, csökkenő azonosságú utódokban az
ellentét növekedésével megosztódás alakult ki, új közeghatárokat alakítottak ki, és
megkezdődött az S mezőként ismert kezdeti élettér felosztása, a térben és időben eltérővé
fejlődőeket elkülönítő barázdálódás, a kovalens életszerveződések magzati életének az elején a
biológiai órát vezérlő, a tudati fejlődést léptető szedercsírás állapot. Az S gömbszimmetrikus
mezők előbb ketté, majd a másság növekedése egyre többfelé osztódtak, elkülönültek az
élettermék építésében másra szakosodó rokonok, csoportjaitól, és a szerveződés mindenkori
igényének megfelelő termékek fejlesztésébe kezdtek.
A szerveződésen belül kialakult szelekció, a DNS kezdeti (az életváltáskor, a szaporodáskor
örökölt, domináns maradt) információja alapján az őssejtek és leszármazottaik szakosodását
eredményezte. Egyes sejtekből fehérjék, vérsejtek, mikrokozmoszok, a nagyobb
energiaszinteken határőrök, másokból postások, kertészek, kovácsok, ifjak és később öregek,
gazdagok és szegények alakulnak ki. Az életre szóló szerveződésen belül kialakuló időspirál,
olyan a fogantatáskor kialakuló, az eltérés irányába fejlődőeket elkülönítő új közeghatárokkal
osztódó mikrokozmosz rendszert képez, amelynek a leggyorsabban fejlődő központjaiban,
településeiben, a sejtek központjában magasabb az impulzus sűrűség, és rohan az idő. A
szerveződésben a periodikus fejlődés rendjében kialakuló közeghatárokon ütköző, program
szerint felbomló elöregedett részecskék tovább már együtt élni nem képes utódai
szétspriccelnek az életcsíráknál bemutatottak szerint, és a mezőben egy fő szimmetriafelületet,
közeghatárt, fejlődési idősíkot hoznak létre. A barázdálódáskor, az élettér újabb határral
történő felosztásakor, az elkülönülők között újabb szimmetriafelület alakul ki, amely
jellemzően mindig felezi, ritkán harmadolja, valójában az erőviszonyoknak megfelelően
felosztja a korábbi életteret, és rendszerint a korábbi életteret, az életpályákat, a
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tulajdonságokat megosztó szimmetriasíkra merőleges újabb élettereket alakít ki.. Több
szimmetriasík esetén a szögek feleződnek, harmadolódnak, és a még szabad áramlási
lehetőséggel, fejlődési pályával rendelkező térrészt betöltő új szakosodás, új tulajdonság
fejlődik ki. A kezdeti közeghatáron egymást védő két fél-mezőből álló, némileg eltérő, de
egymással együttműködő részecske közösség, az ősök genetikai keveréke azért olyan sikeres a
mező növelésében, mert hatékony stratégiát alakított ki a veszteség csökkenésére a
környékbeli kisebb energiaszintű, de hozzámérhető, tápláléknak, energiaforrásnak számító
részecskék elfogására. A szimmetriasíkon egymásnak feszülő, azon át a kovalens vegyes
állománnyal összekapcsolódott részecskemező belsejében a folyamatos fogyasztás miatt, a
teret általában nagy sűrűségben kitöltő, kis energiaszintű, de a magas impulzus sűrűségben a
környezeti változást már nem értő és ezért az életteret elhagyó részecskékből folyamatos hiány
keletkezik, az életlánc folytonossága sérül. Az életterek nagyobb változássűrűségű belsejében
a kisebb energiaszintű részecskékből folyamatosan hiány alakul ki, amely miatt a nagyobb
energiaszintű egységek közeghatárai és pórusai között folyamatosan befelé irányuló kis
energiaszintű után-pótló áramlás alakul ki, a kisméretű és kis energiaszintű hiányzó
részecskéknek szabadabb életteret kínálva. A nagyobb változássűrűségű mezők egyirányba
rendezett áramlása miatt az időben gyorsan változó központjaiba nem látni be, onnan nem
érkeznek vissza a részecskék foton fejlettségű felderítői részecskék. E részecskék a mezők
belső rétegeiben eltérülnek, lekötődnek, párhuzamos életpályákra kerülnek. A fekete lyukként
működő tér olyan az arra vetődő részecskéknek, mintha szabadabb térrész lenne, mert a lyuk
irányba kibocsátott térrészből nem érkeznek a nagy változássűrűséget visszajelző részecskék.
A nagy változássűrűségű, az egyszerűbb részecskék által nem átlátható, nem megérthető, nagy
eseménysűrűségű térrész fekete lyukként beszippantja az adott szerveződési állapotban
(fejlettségben) onnan már kiszökni nem tudó részecskéket, egyirányú áramlást, és időt, analóg
fejlődési eseménysort kényszerítve a becsábulókra. Még a túlélők sem képesek a szerveződést
változatlan állapotban elhagyni, ha a fejlődés során a térrészben impulzusba kerülve nagyobb
tömegre és tudásra tesznek szert, és csak az egyenlítői időkapunál, az időspirálon tudnak a
beszippantó mezőből eltávozni.
24. ábra

A két fél-mező, a sűrűségi határral, (közeghatárral) elválasztott térben
réteges különbséget hoz létre, amelyben a neutrális határokon, a
szimmetriafelületeken ütközeti a mezőbe beáramló eltérő nemű és
fejlettségű részecskéket. A központban elbomló és az egyenlítő
mentén lamináris irányba elterelődve, egyesülve eltávozó részecskék
miatt a térész közepén a környezethez viszonyítva hiány támad a
kisméretű és energiaszintű részecskékből. A mező a környezetből
nagy sebességre gyorsulva beáramló már nagyobb tehetetlenségű
részecskéket, ütközteti, versenyeztetve felbontja a kevésbé
fejlettebbet, de az életversenyt elkerülő ügyeskedőket a
határfelületekkel eredményesen visszatereli a mezőbe. Az
eredményes azonos irányba rendezéssel, az elterelés miatt sikeres
párba építéssel a nagyobb energiaszintűvé és együttműködő képessé
vált részecskepárok újra családba és neutrális állapotba, de nagyobb
energiaszintű, az alszerveződéseiken keresztül genetikailag is
összefonódó gömbszimmetriába szerveződnek.

Az új nagyobb tömegű párok részben kiszóródnak az egyenlítői szimmetriasíkban kialakuló
időspirálon, és új életközösségként, utódként periodikus életfejlődésbe kezdenek.
Amíg a beáramlók aránya folyamatosan meghaladja az eltávozók arányát, a mezőkben a
tömegszám és a változássűrűség folyamatosan emelkedik. A rendezési mechanizmus sikeres
tartós tömegépítő és magas hatásfokú életjavító, regeneráló mechanizmussá vált.
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A nyelőkben a kereszt és ellenirányú áramlás hiánya miatt a mezőközpont felé gyorsuló,
nagyobb tömegűre és ezzel nagyobb tehetetlenségűre hízott részecskék már nem tudják
egymást kikerülni, a fejlődés miatt kapott nagyobb kinetikai tehetetlenség miatt impulzusokba,
összetűzésekbe kényszerülnek, és ebben differenciálódásra kerül sor. Ebből a
differenciálódásból alakul ki, a részecskéket elterelni képes, nagyobb változássűrűséget is
elviselni képes központi mag, a fejlődési minta. A szaporodáskor, a szülők
részecskeállományának az erőpróbán, fejlettségi versenyen, a rekombinációban résztvevő
genetikai állományából a legfejlettebb, de egymással még együttműködő képes részecskék
olyan együttműködő közös új szerveződésbe épülnek, amelyek a feléjük áramló elöregedett
szerveződéseket képesek felbontani, és a körülöttük keringő, kisebb energiaszintű
szerveződéseket képesek egy új áramlási rendre betanítva, az általuk eltervezett termék,
szerveződés készítésére serkenteni. E központi mag az új szerveződés áramlási mintája, az új
szerveződés időrendjét, fejlődését és arányait, a kifejlődő életellenes eseményeket kivédő, és a
hibajavításokat, az élet fejlesztését is meghatározó domináns lelke. E fejlett részecskék
rendszerint nagyon nagy változáselviselő képességű, a kis dolgokban érzéketlenebb
neutronokká válnak. A szaporodáskor átrendeződő, az impulzusokban a kialakult fejlettséget
sikeresen egyesítő, és egyesülve nagyobb korszerűségre és magasabb energiaszintre szert tevő
gazdagodók mellett, a szétbontott szerveződések vezetőségbe, irányító pozícióba nem kerülő
ártalmatlanabb, kisebb hatóképességű, elszegényedő, vagy és elhaló, kisebb energiaszintű, a
múltba vetett részecskékre bomlanak. A szaporodási eseményben a nagyobb energiaszintű,
rugalmatlanabb, tehetetlenebb, alkalmazkodásra képtelen részecskemezők, ártalmatlanabb,
kisebb tömegű és kisebb tehetetlenségű, rugalmasabb részecskékre bomlanak, mint nagyobb
hatóképességű részecskék szétporladnak, annihilállódnak. Mivel az élettér tágulása nem
mindig követi a feszültség változásokat, az impulzusokban a kisebb, fiatalabb, de az
életképességüket megőrző részecskemezők beáramolhatnak, bepréselődnek, vagy /és recesszív
állapotból megerősödve kifejlődhetnek a nagyobb méretű, már idősebb részecskemezők
belsejében is. A nagyobb és védettebb mezőkben változó, a sűrűsödés és a nagyobb
energiaszint (és a rugalmasság csökkenése) felé növekvő de már a befelé haladó, a mezőtérben
impulzusokba kerülve a (kezdeti) lendületből vesztő részecskék a határfelületek eredményes
védelme miatt sem tudják elhagyni a mezőket, ezért a beépülő, betelepülő részecskékből
idővel egyre nagyobb egyedsűrűség, (tömegsűrűség), és egyre nagyobb változássűrűség alakul
ki. Az egyediség és az időben egyre gyorsabban változó bonyolultság, az impulzus sűrűség a
térben növekszik. A kisebb egységekre bomló részecske szerveződéseknek, külön, külön
sokkal kisebb a tömegük és a tehetetlenségük, nagyobb az áthatoló és a lavírozó lépességük, a
rugalmasságuk, amely miatt az ügyesebbek ki tudnak jutni a mezőkből, vagy a megnövekedő
tudásuk és alkalmazkodóképességük miatt a szerveződések nagyobb változássűrűségű
belsejébe telepednek. A nagyobb mezőkből kikerülő részecskék java része a közeghatárokon
visszaterelődik, vagy visszahúzza őket a honvágy, a társ, a régi barátok, a megszokott azonos
környezet utáni vágy.
A részecskék és a nagyobb szerveződéseik az élettérben megszokottnál nagyobb
változássűrűségű térrészekbe nem látnak be, ott legfeljebb csábító, kifelé áramló fehér fényt
látnak. A fehér fényből jött, az emlékeit megszépülve elmesélő rugalmasabb részecskék
információjából vágy keltődik az ismeretlen fényességben megismerhető, megélhető nagyobb
változássűrűségű élet megélésére. Az élet és a változási lehetőségek egy részét már megismert
szerveződések csak a múlt felé, kifelé látják át a teret. A nagy változássűrűségű térrészekben a
beáramló tömeg energiája, változtató képessége időben maradandóbb rendezettségű, nagyobb
sűrűségű anyagba épül. Az anyag és a tudás, és a részecskékkel a térbe kerülő információ
sűrűsödik, és az új környezetben a már ismert egyedi tudás szükségtelenné, többnyire
haszontalan (elavult) információként leértékelődik. A már ismert tudással rendelkező,
elértéktelenedő szerveződésekre csökken a kereslet, az ilyen szerveződésekből periodikusan
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túlkínálat alakul ki, amely miatt az energia átáramlás az azonos információt tárolók között
megoszlik. Ezzel csökken az azonos információkkal rendelkező, nagyobb azonosságúvá váló
részecskékre jutó egységnyi energia, és ha nem képesek új információkat elsajátítani, újabb
egyedi struktúrákat építeni, romlik az élethelyzetük, és elszegényedő kisebbséggé válnak. Az
azonossága miatt nagyobb sűrűségűre és merevebb struktúrákba épülő szerveződések,
rugalmassága csökken, és a merevebbé, és a tudatfejlődésben lelassult, rideggé vált anyag
energiája a változást az élet körforgásában fenntartó fűtőanyagnak használtatik. A beépülő
elavuló, elöregedő információjú szerveződések életenergiája elnyelődik, lebomlik és közös
mezőben hasznosul.
A sikertelenségek és a negatív tapasztalások a részecskéket a lendületvesztés és a
határozatlanság felé kényszerítik. A távolabbi határrétegekben és a fiatalkori múltban még
határozottan a jövő felé (tömegközpont felé) tartó áramlás lelassul, hegyre határozatlanabb
irányú haladássá válik, és a fejlődés lelassulásával csak hőt és feszültséget termelő, az
irányban rendezetlen rezgéssé alakul. Ha a mezőkben elöregedő szerveződésekben
(alszerveződésekben) megreked a fejlődés, az áramlás folytonossága, a mezőben maradó
változtató képes részecskék cél nélküli elvezetetlen hő-rezgése addig növeli a mező
változássűrűségét, amíg az annyira kaotikussá nem válik, hogy a rezgésben elszegényedik, és
mint együttműködő nagyobb energiaszintű részecskemező elhal, felbomlik. Ez az állapot a
nagyobb energiaszintű szerveződések halálának tekinthető, de a szerveződést alkotó kisebb
energiaszintű és rugalmasabb, kisebb tehetetlenségű (gáz állapotú) részecskéik halhatatlan
genetikai lánca, az örökségi vonalon örökéletűnek tekinthető. E részecskék a nagy közös
mezőbe távozva átmeneti nyugalomba vonulhatnak, vagy más, nagyobb együttműködést
kínáló, fiatalabb mezőkbe távozva újjászerveződhetnek, ismét meg sokasodhatnak,
elszaporodhatnak, tömeget növeszthetnek, az energiában és a tudatban ismét
megerősödhetnek.
Az egyediség és a nagyobb azonosság felé fejlődő szelekcióban az elemi egységekből, véges
számú modulokból szerveződő részecskemezők egyedisége a szaporodásban és a fejlődésben
leutánzódik, és a fejlődési variációk kimerülésével, az azonosság növekedésével az egyediség
csökken, megszűnik. Ha a fejlődési variációk kimerülnek, és az azonosság a mezőkben ismét
növekedni kezd, a differenciálódás és az egyediség felé fejlődés lehetősége is csökken, és a
szerveződésekben a konkurenciaharc felerősödik. Ha egy szerveződés megújuló és fejlődő
képessége csökken, akkor csak abban az esetben tud újabb életvariációkba épülni, ha új eddig
még nem ismert változatú információkat, más genetikai összetételű szerveződéseket kap és
újabb életversenyre, további fejlődésre tud keveredni. A más mezőkben és eltérő irányba
fejlődő genetikai információnak a szerepe a kimerült genetikai változatú
részecskeszerveződések variációképességének a felújítása. A szaporodásnak, az idegen
genetikai anyag eltérő információjának ez a fő szerepe az élet megújulási lehetőségében, a
továbbfejlődési lehetőség megőrző képességében.
A fejlődés lelépi a fejlődésképtelenné váló, újítani, további egyediség felé megújulni
képtelenné váló szerveződéseket. A folyamatosan fejlődő közösségben a fejlődésképtelen
egyedek, szerveződések - hacsak nem képesek nagyon magas szinten, nagy azonosságúakként,
együttműködni, kellő gerjesztés hiányában elhalnak, és a környezetben megújulni, és a
nagyobb változássűrűséget is követni képes újabb egyediségek átveszik a terepet, birtokba
veszik az életteret.
Az ionos mezők közepében lévő nagy változássűrűségű pokoli gyomorban impulzusba
kényszerített, felbomló részecskék nemcsak a neutronsíkok, az idősíkok irányába spriccelnek
szét, hanem az életcsíránál bemutatottak szerint minden irányban, káposztalevél-szerű,
ekvipotenciális határfelületeket létrehozó félgömb-felhőkben is. A felbomlott
szerveződésekből kifelé áramló és kisebb energiaszintű még neutron egyedként újjászületett
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részecskéknek a mezőkben megszerzett lendülete felhasználódik a mezőbe tartó idegen
részecskék bomlasztó lendületének a semlegesítésére, a mezőben változó részecskeközösség
védelmére. A mezők központjában felbomló szerveződésekben újjászülető még neutrális
szerveződések, most-már kiképzett saját katonákként kiáramlanak a születési élettér határaira,
amelyeket védve megütköznek, hozzákötődnek a védett térbe befelé hatoló hasonló
energiaszintű, de némileg eltérő genetikájú, máshol fejlődött még idegen és támadó jellegű
szerveződésekhez. A kötődésekkel a támadókból és a közös leszármazottakból idővel az
élettéti hon polgáraivá és együttműködővé válnak.
A neutronsíkra merőleges irányban a mezőkbe befelé hatoló idegen, a határfelületeken
impulzusokba kényszerülő, és a radiális irányú lendületben semlegesített részecskék a
határfelületek közötti élőrétegekben (életszférákban) lamináris áramlásba terelődnek,
életfolyamatba, családi életbe és a tudatfejlődés lehetőségével az élet sodrába kerülnek. A élet
sodrának ellenállni képes részecskék a határfelületek közötti nyugalmasabb élőrétegekben
töltik az élet és tudatfejlődésre rendelkezésre álló idejük, de ha az ellenálló képességük, az
együttműködésük lecsökken, a sors sodrásába kerülhetnek, és a lamináris áramlással a
nagyobb energiaszintű mező pólusai körül kialakuló fekete lyuk rabságába kerülhetnek.
Az áramlási és keringési rendszerrel rendelkező élőmezők, a pólusok felé kialakuló egyirányú
(idő) áramlási eredővel a lendületben semlegesített részecskéket, a belsőbb, nagyobb
változássűrűségű rétegek, a felbomlás felé terelő áramlási tölcséreket hoznak létre. A nagy
sűrűségű, mágneses tengelyt is eredményező egyirányú, párhuzamos töltésáramlás lehetővé
teszi, hogy a mezőben (rétegben) felbomló, de a határfelületi erőpróbákat sikeresebben
elhagyó túlélő részecskék legnagyobb lendületű egyedei nagy sebességgel elhagyják a
számukra túl nagy változássűrűségű, a megmaradást is veszélyeztető bontóteret. E részecskék
más mezőkbe is áttelepülhetnek, vihetik a hírt a változásokról, vagy a csillagközi térben még
lassabban szerveződő mennyei rétegekbe kerülhetnek.

90. szakasz:

Az új áramlási rendszerek fraktálba szerveződése:
A nagyobb energiaszintű élet kialakulása csak a páros szerveződések egymást a fejlettségben
fúzióval kiegészítő szimmetriájában lehetséges. A közös szerveződési térben, a felmenők
közötti határfelületek két oldalán az egymás mellett lévő, de a határfelülettel elválasztott
eltérő életszférában kezdetben a szülő mezők kerülnek kölcsönös szimmetriába, fejlődési
egyensúlyba. A hatásszimmetria azonban a térben és az időben változik, ezért a mezők
határfelületei rendszeresen átérnek egymásba, és a határfelület mindkét oldalán a
szerveződések egymással gyorsabban keveredő (fejlődő) sokféle életvariációi alakulnak ki. Ha
fizikai aspektusból nézzük e határfelületeket, akkor e felületeken átszűrődő, a szomszédos
réteg lakóival, leszármazóival kapcsolatba kerülő, szaporodó részecskék kovalens
szerveződéseket alakítanak ki. Ha az élőmezők több határrétege átér egymásba, mélyebb
fraktálszinten is keveredő erősebb kötöttség alakul ki.
Az impulzusokkor nemcsak az ellenkező irányba kilendülő, egymásról elrugaszkodó
antirészecskéket termel, hanem sokkal nagyobb azonosságú, közel azonos lendülettel, hasonló
iránnyal azonos életút (életpálya) felé elinduló részecskéket is tartalmaz. Ezeknek a
részecskéknek, sokkal több idejük van egymás mellett, közelében azonos irányba áramolni,
közös mezőbe szerveződni. Ez a lehetőség az egymáshoz közeli pályákon áramló részecskéket
közös mezőbe építi, amely a tér csomósodásához, egyre nagyobb részecskékhez és ezzel
inhomogén eloszlású térhez vezet. Az azonos impulzusban, vagy egymás után nem nagy
időtávolságban keletkező, kibocsátott részecskék kezdetben azonos lendülettel indulnak az
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életnek, amely miatt sokáig egymás közelében azonos irányba áramolnak, ez lehetővé teszi a
megismerést és az egymáshoz viszonyítást. Ez önazonosságot és öntudatot termel ki, elindítja
a csomósodást, a nagyobb összetettség és a növekvő bonyolultsággal az egyediség felé haladó
vágyat. A részecskék kapcsolatokat alakítanak ki, szövetkeznek, nagyobb energiaszintű közös
mezőkbe tömörödnek. E szerveződés hamarosan ellenérdekeltség kialakulásához vezet. Ha az
élet áramlása, változása elszakítja a kezdetben együtt felnövő individuál egyedekké fejlődő
mezőket egymástól, a mássá felé fejlődnek, de az élet végén ismét azonos irány, azonos
elmúlás felé haladás fejlődik ki. Az elöregedett, mássá és megfáradttá vált részecskemezők
statisztikai többsége a megöregedésekor visszatér a szülői földre, de ekkor már nem az életnek
induló nagy reménység, hanem lebontásra váró merev szerkezetű rugalmatlan élőmező. A
szülői mezőbe visszatérő részecskék azonossága azonban az életidő alatt megváltozik, a
kezdetben a környezetet, közösséget védő cél más irányt vesz. A sok generáción át szaporodó
alrészecskék, sok idegen részecskével kötnek kapcsolatot, az élet végéig nő a másságuk, és az
elöregedésükkor már kicsi a kezdeti azonosságuk. Míg a kezdeti irány kifelé, az élez felé
mutatott, az élet végén a haladás iránya az anyaföld felé tart. Az elöregedett mezők már
idegenként érkeznek a szülői földre, a kifelé, az élet felé tartók ellenségeként, vagy legalább
ellenkező fejlődési irányba tartanak. Míg az öreg összetett nagyobb idegenségű mezők már a
visszafejlődés folyamatában a káosz felé haladnak, addig a fiatal frissen született, ifjú
részecskék még kifelé és a nagyobb rendezettség felé szállnak az életbe. Ez ellentétes
irányokhoz, ellenérdekeltséghez vezet. Az a környezet, amely kezdetben táplált, támogatott,
segített, most ellenségessé, ellenérdekelté válik. A fiatal részecskék információs energiára,
tudásra éhesek, nagy vehemenciával indulnak az életnek, igyekeznek megismerni a környezet
és a változás szabályait.
A fogantatás célja az élőlények, mint szerveződések korszerűsítése. A fogantatás feltétele,
hogy egymást gerjesztő, egymást kiegészítő, a korábbinál fejlettebb élőmezők alakulhassanak
ki, ezért a kétivarúság, a kellő másság felé külön fejlődés elengedhetetlen feltétel. Ha a
genetikai variációk kimerülnek, ahhoz, hogy új variációk és ezzel fejlődés, differenciálódás
alakulhassék ki, nagyobb kinetikai lendületre, ez miatt nagyobb tömegre és energiaszintre, és
azonos irányba rendezhető lendületnövekedésre van szükség. A szaporodás során mindez
létrejön. A nagyobb mélységben, a részecskék részecskéiben, a molekulák atomjaiban és az
elektronok fotonjaiban és a Wimpek energiaszintjein is összekeveredő genetikai anyag, olyan
áramlási életmintát, szaporodásképes őssejt kolóniákat képez, amelyben a kisebb fraktálszintű
részecskék is már specializált, az adott szerveződési szinten egyedi tudást, új információt
visznek az új őskultúrába. E keverékben lévő élő szerveződések még egyenrangú
ősközösségként indulnak a korábbi ősöktől éppen-csak elkülönülő egyediség felé, az idővel
nagyobb bonyolultságúvá váló összetettebb élet felé. A mikroszintű evolúcióban az egyediség
felé szelektáló szakosodás tovább ágazódik, minden alaptudás finomításra, tökéletesítésre és
továbbfejlesztésre kerül. Az élet során folyamatos tömegnövekedésre, és ennek a tömegnek az
azonos irányba rendezhető együttes mozgására van szükség ahhoz, hogy az élőmezőbe
szerveződő közösség periodikusan és egyre mélyebben belemerülhessen a szerveződési élettér
határait képező eltérő azonosságú részecskék életterébe. A szülő mező körül keringés,
lényegében lamináris áramlás az időúton és az élőrétegben, amelyben a szomszédos
határfelületek közötti élettérben periodikus bolyongás alakul ki. A bolyongás célja az
életproblémák, és a nagyobb energiaszintű, a szerveződésekre káros ütközések elkerülése, és a
kilengések energiájának a hasznosítása. A kilengések másik célja a különbség képzés
kialakítása, a szerveződéseknek a fejlődés, a környezeti élettér felé elrugaszkodásra.
Azokból a genetikai keverékekből nem alakul ki életképes utód, amelyben valamely fél
genetikai anyaga beteg vagy hiányos, vagy nem tartalmaz kellő gerjesztést, új információs
változatot biztosító alszerveződéseket. Ha az egyik örökítő anyag túlságosan eltérő, túl
dinamikus és hegemonikus, ez esetben sem tud kialakulni az a nagypontosságú kezdeti
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egyensúly, amely az új részecskemező korszerűsödéséhez és továbbszaporodásához, tömegbe
épüléséhez szükséges. A két ős genetikai keveréke akkor lehet sikeres, ha vagy a lendületében
(ionos mezők) vagy a vegyi, és a mágneses hatásában, összetettebb szerveződéseknél több
dimenzióban is szervezési egyensúlyba, magasabb rendezettségbe, harmonikus fejlődésbe
kerül. A genetikusok bizonyára sok még fel nem tárt információval rendelkeznek a szaporodás
sikeres feltételeiről, és az Aspektus könyvekben is leírásra kerültek az ionos anyagszerveződés
statikus és dinamikus (nyomás és lendület, perdület) egyensúlyba kerülésének a feltételei és az
új egyensúly kialakulási folyamata. A kovalens szerveződésű élet kezdeti egyensúlya
nagypontosságú vegyi egyensúlyt (több fraktálszint mélységű keveredést) eredményez,
amelyben az androgén és női nemi hormonok mágneses és elektromos töltésállapota sok
fraktálmélységben kiegyenlítésre kerül. Míg az ionos mezőknél az impulzuskor kialakuló
statikus és dinamikus egyensúly szimmetriájában elporladó ionos anyag elgázosodásából,
porlódásából semleges nemesgáz állapotú ionos keverék alakul ki, addig a kovalens
szerveződéseknél a semleges kémhatású kloridokban az ion és elektronáramlás kerül a vegyi
keveredés során nagypontosságú egyensúlyba.
Gondoljuk át, hogy a párba kapcsolódó dipólusú rendszerek hatásfoka miért olyan magas,
miképpen tudnak rövid idő alatt hatalmas energiatömeget összegyűjteni.?
Feltételezhető, hogy az új mezők kezdeti szimmetriája rendkívül pontos, gazdagok, és
szegények megfelelő arányú keveredéséből, nagyobb elkülönülés nélküli sikeres
együttműködésbe szerveződő ősközösségként indul, amelyben még minden alapító részecske
nagyobb azonosságú és egyenrangú. Ha a környező mezők poklában a tisztítótüzet megjárt
részecskék megismerték a túlzott differenciálódás életet rontó hatásait, és a tudat fejlődés
következtében megértették a túlzott egyediség elkülönülésének minden hibáját, ismét a
nagyobb hatékonyságú ősközösségi szerveződésre, a nagyobb együttműködés sikeresebb
eredőjére vágynak. A tisztítótűzből kikerült, a tudatukban megtisztult részecskék és
leszármazottaik genetikai információja az együttműködés vágyát sikeresen továbbörökíthette,
az új részecskék ezzel a vággyal indulnak a nagyvilágnak, az új életszerveződésnek. A frissen
kialakult életcsírákban e vágyott ősközösségi állapot még sikeresen megvalósul. A környezeti
impulzusok bomlásait elkerülő és kisebb energiaszinten, családi közösségekben
továbbszaporodó részecskék leszármazottai az új, és nagy kezdeti szimmetriában lévő magzati
mezőkbe nagyon nagy számban betelepülnek, és az áramlási mintát képező őssejtek, az
őskolónia leszármazottaival párkapcsolatba kerülve az új mikrokozmoszokban rövid idő alatt
elszaporodnak. Az ilyen fiatal mezőkben gömbszimmetrikus állapot alakul ki, nagy egyensúly,
és a mezők részecskék kezdetben körkörös védelemre rendezkednek be. Az eltérő mezőkből
származó részecskék még a közös mezőben is egymásnak háttal, de együttesen védik a
hátországot, és csak az életfolyamat során keverednek egyre nagyobb összefüggő rendszerbe.
A sikeres együttélési lehetőséget, magas rendezettséget elérő mezőkbe sok részecske települ
be, az ilyen mező rövid idő alatt nagy tömegbe szerveződhet. Minél nagyobb részecske
tömeget tud egy mező, változási egyensúlyban tartani, annál tovább juthat az evolúciós
iskolán, fejlődésben, a sikeresebb irányú szelekcióban. A sok részecskét tartalmazó nagy
mezőkben sokkal tovább tart a genetikai keveredés, és a szerveződési variációk kimerülése
sokkal hosszabb evolúciós idő alatt, csak későbben következhet be. A fejlett csillagokban
együttélésbe szerveződött sikeres együttműködések nagyobb energiaszintre kerülnek,
amelyben egyre többen épülnek össze eredményt halmozó egymásra épülő, de analóg
rendezettségű fraktálrendszerbe, sokszintű életpiramisba.
Az evolúciós fejlődésben az eltérő sűrűségű, eltérő vegyi és fejlődésbeli állapotúvá váló
genetikai keveréket létrehozó részecskemezők között, szimmetriasík alakul, amely sík két
oldalán lényegében két félgömbmezőbe szerveződnek. A szimmetriasíkon a kialakuló másság
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és az eltérő változássűrűség igénye miatt statisztikailag közel azonos ritmusban megismétlődő
periodikus impulzusesemények történnek, amelyben a differenciálódás során a nagyobb
energiaszintű de rugalmatlanná váló mezők felbomlanak. Mivel a differenciálódáskor
kialakuló nagyobb sűrűségű, nagyobb bonyolultságú (gazdagodó és fejlettebb) anyag, nagyobb
változássűrűséget is elviselő áramlási mintaként a mezőkben marad, ez az élet alatt
folyamatosan felhalmozódik, egyre nagyobb sűrűségű, egyre nagyobb fejlettségű áramlási
minta, közös tudat alakul ki. A mezők tömege, a tudati és az áramlási tehetetlensége nő, és az
életképessége, a rugalmassága egy idő után, a szerveződési variációk kimerülése után csökken.
Az impulzusok és a rugalmatlan öreg mezők felbomlásának a következményeként, az új
mezőmagban a kis energiaszintű részecskékből periodikusan hiány támad. Az impulzusokban
egymással párkapcsolatba lépő új és nagyobb szimmetriába kerülő szerveződések, egy De
Broigle hullámként ismert kigördüléssel eltávoznak a nagy változássűrűségű térrészekből, és
az impulzusokban lebomló közösségek párkapcsolatba nem épülő egyedei a számukra túl nagy
változással, túl nagy egyediséggel járó életből megszöknek, vagy a határfelületek védelmére
katonáknak mennek. Az új élőmezők sűrűsége (és tudása, tapasztalása) az életidő alatt nő.
Mivel a megszökő részecskék nem töltik ki maradéktalanul a nagyobb részecskék között a
teret, a külső (kisebb egységnyi méretű és energiaszintű) de nagyobb részecskesűrűségű
térrészekbe merüléskor, a határrétegekből, életszférákból folyamatosan kis energiaszintű,
feltörekvő részecskék áramlanak a mezőkbe (a mezők fővárosába) szerencsét próbálni. A még
nagy azonosság miatt sikeresen együttműködő részecskék hatalmas lendülettel és magas
hatásfokkal kezdik felépíteni az új szerveződéseket. A belvárosokban a zsúfoltság és az
eltérés, a szakosodás, a specializáció igénye nő. A magasabb impulzussűrűségű térrészben a
barázdálódó magzati csírában egymástól egy kicsit eltérően fejlődő, másra szakosodó
kolóniák, közösségek, alszerveződések, sejtek szaporodnak el, amelyek egymástól elkülönülő
sejtcsoportokba szerveződve eltérő evolúciós irányba fejlődnek. A gömbszimmetriába
rendeződő két fél-mezőben a szimmetriasíkon, a keveredés során átkerült, a szomszédos
térrészben egyedi termékeket szállító, készítő, a hiányt betöltő részecskék a hiányok
csökkenése, megszűnése után idegenekké és kisebbségekké válnak az új eltérő sűrűségű, eltérő
azonosságú közösségben. A változás és az idő múlása közben az eltérés vonzalma miatt sokan
beházasodnak az új környezetbe, és a már kevert sűrűségű, vegyileg is keveredő
leszármazottaik visszalátogatnak a szülői származási helyekre. A keveredő rétegekben, a
határfelületek mentén a különbség periodikus megerősödésekor ellenirányú átjárás indul meg
a közeghatárokon. A határforgalomban a kisebb sűrűségű mezőkbe került és ott született
vegyes sűrűségű utódok a nagyobb sűrűségű szülői földre visszaszorulnak, visszalátogatnak,
míg a nagyobb sűrűségű rétegekbe került kisebb sűrűségű részecskék is viszik az utódaikat a
származási, szülői térrészbe. A közeghatáron át meginduló energiahordozók, a változtató
képességgel rendelkező vegyes sűrűségű és a határok mentén letelepedő részecskék forgalma
kisebb sűrűségű gyökereket, lakótelepüléseket épít a határfelület túloldalán lévő nagyobb
sűrűségű közegbe, és a másik határrétegben lévő kisebb sűrűségű környezetnél nagyobb
sűrűségű ágakat, hajtásokat építenek a kisebb sűrűségű élettér részekbe. A közeghatáron
mindkét irányba átnyúló életszerveződések e változatai, idegsejtekben, neuronokba, nagyobb
energiaszinteken növényekbe, füvekbe, fákba, még nagyobb energiaszinteken bolygókba,
csillagokba szerveződnek.
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A vallások és a törvények eredeti szerepe és az együttélés szabályai
91. szakasz:
Az együttélést, az együttfejlődést segítő jó és rossz dolgok megnevezése, a felismert
életzavarok elkerülésére tett javaslatok rögzítése, együttélési ajánlásokat, tanácsokat,
parancsolatokat és szerveződési szabályokat hozott létre.
Ahhoz, hogy a nagyobb tömeg szervezett együttélése sikeres legyen, hogy az egyéni ego
érdeke ne szorítsa háttérbe mások azonos érdekeit, az egyének totális szabadságát, az
életáramlás minden irányba áramlásának a lehetőségeit korlátozni kell. Hogy ne legyen túl
nagy az élettér impulzus sűrűsége, az egymás ellen ható, az élet együttműködésének a
hatásfokát lerontó áramlásokat korlátozni kell, a szemben ható áramlásokat, az életenergiák
dinamikáját az egymást segítő, együttműködő áramlásokba kell terelni. Ez megtehető fizikai
gátak, külső és a közösségek által felállított terelők, és erőszak (inkvizíció) felállításával.
Szerencsésebb azonban, ha olyan tudati fejlettség, információs gátak fejlődnek ki, amelyben
az egyén, mint individuum önmaga korlátozza, a cselekvési lehetőségeit és a saját tudatában
elfogadja az élet fejlődőséhez szükséges korlátokat.
A törvények működése korlátozott. Nem lehet a Mindenség összes és időben változó
élethelyzetére alkalmas és időszerű törvényt alkotni. A társadalmak csak törvényekkel
korlátozása sikertelen, csak statisztikai eséllyel működik. A változásba beavatkozó, a
dolgokban korlátozott ember nem oktalan állat, szüksége van a felállított korlátok, és a
fejlődésbe beavatkozás céljának a megértésére. Az embernek szüksége van annak a
megértésére, hogy a szervezett változásnak, és az egyéni szabadságok korlátozásának, amelyet
az ember a nagyobb energiaszintű közösség sikeresebb együttműködése érdekében az
önszántából létrehoz, oka, célja és értelme van. A részecskék szimbiózisban való organizált
együttműködésének csak akkor van értelme, ha az a közösség többségének életelőnyt,
szerveződési előnyt biztosít. Ez az együttműködés csökken, majd megszűnik akkor, ha a
szerveződési előny elveszik, ha a szerveződési cél meghiúsul.
A tudatra alapuló oksági rend igényli a változási folyamatok megértését, az információ
változását és az események megértését. Ha az élet jobbítási lehetősége, az alapvető életcél
elveszik, a részecskeszerveződések apatikussá, majd együttműködés képtelenné válnak, és az
jobb életminőség érdekében nagyobb energiaszintű közösségekben organizált
együttműködések felbomlanak.
Az entrópia irányába romló dolgok rendezettségét helyreállító, időrendben, eseményrendben
változó élet csak akkor lehetséges, ha az élet szereplői megértik a változás célját, megértik a
romló folyamatok okát és okozatát, a következmények okokkal való összefüggését, és ezzel
képessé válnak az elromlott dolgok, a hibás életminőség folyamatának a kijavítására, és ezzel
a nagyobb rendezettség létrehozására. Ahhoz, hogy a rendezettséget javító együttműködés
létrejöhessen, a szereplőknek, a részecskéknek ismernie kell a dolgok célját, és a célhoz vezető
irányok, eszközök lehetőségét. Akkor válik hatékonnyá egy együttműködést igénylő összetett
rendszer, ha a résztvevők kellően ismerik az elérhető, kitűzött célokat, a célok irányultságát és
lehetséges következményeit, az eléréssel kialakuló rendezettség javításának és növelésének az
egyénekre visszaható előnyét. Nem jó az a rendszer, amelyben túlkorlátozottá válik, amelyben
az egymástól eltérő képességű egyedeknek, azokat azonosnak tekintve a szerveződési
részleteket és az utakat is meg akarják határozni. Az egyedek analóg, de nem azonos
egységek, amelyek egyedenként eltérő eredőjű képességekkel, adottságokkal rendelkeznek, és
az eltérő képességű egyedek eredője kell, hogy a kitűzött célt megközelítse, elérje. Tehát nem
a célok útját és végrehajtását, a kötelező korlátokat kell előírni, hanem csak a célok
irányultságát, a szándékát és az elérendő eredő minőséget kell meghatározni. Ha az egyéni
eredőkbe szerveződött részecskehalmazok megértik a célt, és a célokkal elérhető többségi
előnyöket, és ezzel azonosulnak a cél felé irányuló közös akarattal, a változás a megismert
elmélet, cél, és a kivitelezett gyakorlat (megvalósítási eredő) eltérésével teljesíteni fogja a célt.
Már az alkotáskor célt téveszt az a törvényhozás, amelyik a cél helyett a célhoz vezető utak
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korlátai akarja meghatározni, és a korlátokat úgy állítja fel, hogy az az egyének megoldás
választási, egyedi lehetőségét a kelleténél jobban leszűkíti. A törvény akkor talál megértésre,
elfogadásra és támogatottságra, ha annak a célja a köz szereplői által megérthető, elfogadható.
A törvény célja olyan szabályozás, korlátozás, amely a többség érdekeit védi a kisebbség ezzel
szembenálló érdekeitől. Ha a többség érdeke nem felfedezhető, nem érvényesíthető, ha a
megvalósítás lehetősége nem érthető, a törvény nem fogja a célját elérni, nem fog
köztámogatásra találni.
Az arányosság és az egyensúly elve megkívánja a hatásokra figyelő törvényhozást, a
törvények eredeti céljának és a vele elérhető előnyök meghatározását. Az egyének
szabadságának korlátait nem kívülről, nagy energiaszintű törvénnyel kell felállítani, hanem az
egyénekben felépített belső, tudati korlátokkal kell meghatározott keretek között tartani. A
helyes és szabad, a helytelen és nem támogatott, a tilos és a törvénytelen nem egymás helyett,
hanem együtt érvényesülő tilalmi fokozatok, amelyeket a törvényhozásnak és a végrehajtásnak
nem szabad összekeverni. A fokozatok sokféle különbséggel rendelkeznek, amely akkor
működik, ha az egyénekben a belső tartás, az erkölcs és a belső rend is felépül, kialakul.
Az öntudat legfontosabb azonossága az önazonosság, amely a ki vagyok, mit akarokra épül, a
mely dolgok segítik, és melyek akadályozzák a változási eseménysorozatból álló életem?
A dolgok segítése a káosz felé haladó tendenciát eredményez akkor, ha túlságosan a jelenre, és
akkor is, ha túlságosan a jövőre koncentrálunk. Akkor épül fel a legjobb ütemben, időzavar
nélkül egy gazdag és hatékony társadalom, ha mindig van kitűzött és elérhető cél, és ha a
közösség tudati fejlettsége elég nagy ahhoz, hogy megértse és elfogadja e célokat.
A középtávú célok sikeresebben megvalósulnak akkor, ha magasabb a környezet
rendezettsége, ha az egyéni célok sikerességét e rendezett környezet segíti. Az egyéni célok
végtelen sok lehetősége akkor is egymás ellen dolgozik, ha a dolgok rendezett körfolyamatba
vannak szerveződve, de ez esetben mégis kisebb a rendetlenség, kisebb a káosz. Ha a
környezet sikeresebb egyenlő rendezettségére, az egyéni rendezettség nagyobb
energiaszintjére figyelő ego miatt nem kerül elég energia, a szervezetlen társadalom
egyénenként szervezett egyedei egymás ellen dolgoznak. Ha a kisebb energiaszintű
szerveződések egyedei egymás ellen dolgoznak, ezzel rontják a nagyobb energiaszintű
szerveződések hatékonyságát, az élettermék eredményes egymáshoz épülése helyett a káoszt
növelik. Ez esetben nem készül anyag, nem készül eredményes termék, a rendezettség nem
növekszik, az egyéni eredők lerontják egymást és a nagyobb energiaszintű közösségek, a
család, a társadalom rendezettsége, életszimmetriája nem növekszik. Ilyenkor az életenergia a
rendezett áramlás helyett nem anyagot, produktumot, egyediséget épít, hanem a belső
áramlásban egymással ütközve csak hőt termel.
Az élet célja az összetett rendezettség, az élet minőségének a növelése, és a környezet
rendezettségének az emelésén keresztül a statisztikai többség jólétének a növelése.
Az élőrétegünkben a fejlődés kifulladt, és az azonosság növekedni kezdett. Az élőmezőnkbe,
rétegünkbe szerveződő részecskék, az emberbe szerveződő részecskék genetikai variációi úgy
látszik kimerültek, a fejlődés és a differenciálódás valamely kis energiaszinten megtorpant.
Ha a törvény a kisebbség érdekében a többséget korlátozza, nem a rendezettséget, hanem a
káoszt növeli. Ha a törvény a többség korlátozásával akarja az egyediség rendezettségét
növelni, célt és eszközt téveszt. A törvény a nagyobb rendezettség, a többségi jólét megtartása,
növelése érdekében bevethető eszközök egyike, amely önmagában nem hatékony. Miként a
nagy energiaszintű energia sem képezhet önmagában teljességet, a nagyobb összetettséghez a
kisebb energiaszintű színek, ízek, hangulatok, az illatok is szükségesek. Az élet más
energiaszintjeihez hasonlóan a törvény sem képezhet a túlkorlátozással, az erővel és a
hegemóniával nagyobb rendezettséget. A harmóniában változó élethez, a nagyobb
rendezettség növeléséhez a törvény erőt demonstráló tilalmán kívül a kisebb energiaszintű
erkölcsi korlát, és a lélek finomabb szabályozása is szükséges. A kisebb energiaszintű
szerveződéseket belülről szabályozó lélek, az egyént alkotó részecskék örökölt, kapott,
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választott vezetősége, a megtanított szabályok, az erkölcs és a hagyományok tilalmával
egyensúlyoz.
A magasabb energiaszintű, teljesebb rendezettséghez a lélek és a célokba vetet hit egyaránt
szükséges, a dolgok csak e részletekkel kiteljesedve kerülhetnek nagyobb, összetettebb
rendezettségbe. A társadalmunk akkor kerülhet ismét nagyobb rendezettségbe, ha a
túlszabályozott törvény értelmetlen szigora enyhül, ha a szabályzást átveszi, kiegészíti a
belülről tartást adó erkölcs, és a célt támogató Hit. E szabályzók, az életet védő eszközök
együtt eredményesek, együtt képesek az egyedekben megtartott renden keresztül a tömegek
rendezettségét növelni. A felülről és kényszerrel szabályozott, a szabályozás és a korlátozás
célját meg nem értő közösség nem kényszeríthető tartós és ellenőrizhetetlen korlátok közé. A
többségnek előnytelen, törvénytelen célú, a környezetnek és a köznek káros hatású dolgok,
helyzetek kialakulását és megerősödését ezzel nem lehet mérsékelni.
92. szakasz:
A téridőnkben növekvő káosz okai:
A világunk éppen összeomlani készül, a rendet a káosz birodalma őrli. Az egyéni
rendezettség, a dolgok szervezettségét növelő, egymáshoz anyagot halmozó körfolyamatba
épülése nélkül - csak káoszt és hőt termel.
Nem valószínű, hogy a káoszt csak a földi rendezetlenség generálja, feltételezhető, hogy a
változás sűrűség növekedéséhez a galaxisunk párosodása, a kisebb energiaszintű
rekombinációja is hozzájárul. A terünkön és időnkön nagy azonosságú WIMP részecskehad
vonul át a Nyilas galaxisból. Ez kaotizálja és elfogyasztja, életversenyre kényszeríti a hasonló
fejlettségű részecskéinket. Ha az idősebb és nagyobb energiaszintű, a fejlettségben is elől járó
Nyilas galaxis részecskéi fejlettebbek, mint a miénk, a Föld és az alszerveződéseinek az
analóg genetikai állományú részecskéit kaotizálják, elfogyasztják, felbontják. Az
életpiramisunk megsérült, és a fejlettebb Wimpek által elfogyasztott eleség hiánya miatt egy
energiahiányként elindult energiahullám, életzavar vonul át az életterünkön. Az energia
hiánya, és a szokásosnál jobban terhelt részecskéink kaotikus változásra kényszerítése,
kihasználása növeli az időzavart, és a megosztás miatt kialakuló káosz szintén növeli az
időzavart. A káosz állapotba kerüléskor, ugyanannyi energiáért sokkal többet kell dolgozni, az
idő hiánya, a ritmus gyorsulása az események sűrűsödése miatt pergő. Kétségtelen, hogy a
galaxis szinten éppen rekombináció, a galaxisok és az alszerveződések fejlettségének az
összehasonlítása történik, amely a lokális környezetben a változás sűrűségét növeli. Lásd az
Aspektus 8-ban, Az élet históriájában, és a Kiútban az Internetről az Indexből beemelt képet
a Nyilas galaxisunkkal és az M 51-es egyesüléséről.
Ha a Naptevékenység növekszik, márpedig a rendszerek egyesülésekor növekvő
változássűrűség miatt ez észlelhető, ez várható, a Földön a feszültség, az ellentét
felhalmozódik. Ilyenkor forradalmak, háborúk szoktak kitörni, az idő ritmusa felgyorsul, a
rendet a káosz és a visszafejlődés, az élet bomlása váltja fel. Olyannak tűnik, mintha a
rendszerekben felgyorsuló, növekvő impulzus sűrűség, a nagyobb változássűrűség
kialakulásakor nemcsak az átáramlást, hanem a felhalmozott energiát is csökkenteni, a
mezőkben lévő tartalékot kivonja.
A nagyobb rendszerek párosodása sok energiát igényel, és a környezetben felhalmozott
energia e célt szolgálja. A meglévő de kisebb környezeti rendszerek energiaszintje,
szerveződési egyensúlya ilyenkor csökken, a változás feldolgozására egyre kevesebb az idő, az
erő. A szaporodó rendszerbe áramló részecskeenergia hiányzik az elvont helyekről, amely
miatt az energiát és ezzel rendezettséget is vesztő rendszerek időzavarba kerülnek, és az
időben gyorsuló környezetváltozásban könnyebben felbomlanak. A felbomló szerveződések
energiája a szaporodást szolgálja, az újabb és korszerűbb egyedi rendezettség kialakulását. Az
élet a rendezettség fenntartása, növelése, amely mindig előnyben részesíti az új egyedi
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rendezettségű fiatal életet, a megfáradt, romló rendezettségű, merevebb elöregedett
szerveződésekkel szemben. A nagyobb energiaszintű rendszerek szaporodásakor az
elöregedett kisebb energiaszintű rendszerek felhalmozott kötési energiája felbomlik és
átcsoportosul az új élettel kezdődő nagyobb rendezettségű, nagyobb azonosságú, még
kezdetben sokkal szervezettebb mikrokozmoszokba. Az új rendszerek sokáig a paradicsomi
körülményeket biztosítják, a szabad pályák és a végtelen lehetőségek megnyílásával, a
mennyország ősközösségi állapotát, a hit és a cél aranykorként ismert lehetőségét alakítják ki.
A részecskék sok generációs szaporodása azonban csökkenti a mezők azonosságát, növeli a
másságot, az egyediséget, és ezzel előbb utóbb kiváltja a rendszer elöregedését, a szervezési
rendetlenséget és az együttműködési káoszt.
Az emberbe szerveződő mikrokozmosz olyan összetett életpiramist képez, amelyben az élet
szerveződési folyamata sokféle eltérő fejlettségben van képviselve. A rendszer szervezettségi
ideje, az egyén az individuum élete alatt a kisebb energiaszintű, egyszerűbb szerveződések sok
rövidebb életidejű generációja éli az életét, amelyek életciklusai a mennyországbeli
paradicsomi állapotoktól a káosz pokoli birodalmáig terjednek. Már a sejtek is jelentősen
differenciáltak, némelyek folyamatosan szaporodnak, mások majdnem egy életre szóló
társaink. A kisebb energiaszinteken még nagyobb sebességgel változik az élet, és az
életciklusokon egy atomnyi életidő alatt több száz, több ezer kisebb bonyolultságú, de
nagyobb azonosságú generációváltás történik. A szervezettség azonban mindig eljut a kaotikus
faktorig, amelykor az eredeti iránybeli azonosság lecsökkenése, módosulása egymással
szembenálló, szemben áramló nagy azonossághoz, vetélkedéshez, kiélezett versenyhez vezet.

93. szakasz:

Események és folyamatok:

A hatások irányultsága:
Az események a rendszertelenül, véletlenül, egymástól összefüggéstelenül bekövetkező
változások, amelyek között nem mutatható ki ok és okozati összefüggés. Ha a véletlenszerűség
helyett, az események egymás után, egymás okozatából fejlődnek ki, esemény sorozatról
beszélünk. Ha az egymást követő események olyan sorozatot (sorozatokat) alkotnak, amelyek
között ok okozati következmény, hatásösszefüggés mutatható ki, akkor a hatások
irányultságában haladó eseményrendet ok –okozati láncként, megfigyelhető és megérthető
esemény és időrendként azonosíthatjuk be. Az idő tehát olyan egymás után ismétlődő analóg
folyamatsort alkot, amelyben az élethez az oksági törvényként ismert események egymásból
fakadó, de a megfigyelő által még megkülönböztethető változási láncot alkotnak. Ilyenkor az
A változás gerjeszti a B változót, amely vagy visszagerjeszt, akció – reakció, vagy egy
harmadik térhelyzetű C pontban, időben később okoz a változtatásból kifejlődő
következményt. E hatásoktól függetlenül az azonos rendszerben bekövetkező rendkívüli
változásokat, nem az oksági rend felborulásaként, hanem véletlen egybeesésként
különböztetjük meg. Véletlenek a valóságban nem véletlenek, csak a rendszeren kívüli
hatásoknak közbenső időben a rendszerben megjelenő olyan következményei, amelyek a
rendszerben valóban megfigyelhető oksági rendbe, az eseménysorba nem illeszthetők.
Ezek az események nem szükségszerűen a lokális kölcsönhatási körben indukálódnak, hanem
időben egybeeső párhuzamos történések hatáskövetkezménye jelenik meg azonos hatástérben
és időben. Az azonban valószínű, hogy azonos térrészre ható egymástól független gerjesztések
is összegződhetnek, vagy és módosíthatják, csökkenthetik egymás hatását. A térben keletkező
és a megfigyelőben kölcsönhatást keltő eseményrend, azonban rendszerint nem azonos
helyszíneken és nem azonos eseményrendekből származik. A tudatnak a feladata, hogy a már
megismert azonosságokkal az észleléseket összehasonlítsa, és elválassza egymástól az

234

egymáshoz nem tartozó eseményeket, és a következményt megérthető sorrendbe rendezze.
Még az azonos folyamatból származó eseményrend sem szükségszerűen azonos sorrendben
érkezik. A hírvivő részecskék közben elkalandozhatnak, kerülő utakat tehetnek és lekéshetik az
információ (alkatrész) átadási sorrendet, és látszólag összefüggéstelen, vagy töredezett
információkat adhatnak át a környezetnek. Moetrius az információk java részét megpróbálja
logikai sorrendbe szervezni, azonban az idő hajtása miatt sok információt csak érkezési
sorrendben jegyez le. Az átdolgozások kicsit javítják a nagy információs anyag érthetőségét, de
a tér és az életre kelt anyag történetének a helyes sorrendjét az utókornak kell lineáris
rendezettségbe sorolnia.
Ha az adott környezetben észlelhető változások száma, időben nem sűrűbb, mint az észlelő, a
megfigyelő esemény-feldolgozó képessége, akkor az egymás után észlelt, és a tudat által
megértett és oksági sorrendbe illesztett eseményekből a gerjesztő környezet változása, az
események irányultsága is megérthető. Ha a hatáslánc változásainak csak a lokális rendszeren
belüli következményeire figyelünk, akkor az észlelt eseményekben, a körbeadódó
gerjesztésekben keletkezési és kölcsönhatási eseményrendet, időrendet figyelhetünk meg. Az
időrend az egymás után bekövetkező események, akciók, és az erre választ jelentő reakciók
egymáshoz halmozódó sorozatai. A megfigyelhető, és időben megkülönböztethető
eseményeket lineáris, megérthető eseményrendként ismerjük. Ha az eseménysűrűség annyira
megnövekszik, hogy annak a részletei egymástól időben nem választhatók szét, nem érthetők
meg, nemlineáris (időben és sorrendben a megfigyelők, vagy a változást elszenvedők által
felbonthatatlan) folyamatokról beszélünk. Csak addig értékelhető az idő, amíg a halmozódás is
lineáris, amíg az eseményrend követhető. Ha a lassabban változó lokális térrészbe, külső
térrészekből olyan észlelhető, hasonló energiaszintű, hatásváltozást okozó, az azonosságot
vagy a helyszíni különbséget megváltoztató energiahordozó kerül, amelyik a külső térrészből,
tehát a nem zárt rendszerből kölcsönhatást gerjeszt, a véletlenszerű kölcsönhatásokkal
módosítja ugyan, de lényegesen meg nem változtatja a kialakult időrendet. A tudat kiszűri az
eseményrendbe nem illeszthető, nem kellő azonosságú idegen hatásokat. Ha a körzeten kívüli
térrészekből érkező rendkívüli események száma és aránya növekszik, akkor az időben
növekvő események miatt a megszokott lineáris időrend felgyorsul, megértett részletekre és
még nem megértett részletekre bomlik. Az idő és a változási folyamatsor múlásával azonban
egyre több, olyan a rendszeren kívüli térrészből érkező, hatásközlés, információs energia
érkezhet, amely a korábban megfigyelt időrenddel nem, de a korábban érkezett eltérő
információkkal már feldolgozható, megérthető, és a tudati folyamatba illeszthető. Ha a két
időrend, az észlelt de nem összefüggő eseményrend összekeveredik, a megértett és a meg nem
értett részletekben a nem elég jó esemény feldolgozó képességű tudat megzavarodik. Ha a
rendszert érő túl nagy gerjesztés csökken, az addig a rendszerben keringtetett, de közben
megérthető részletekre bontott és így már eseményrendbe sorolt információ feldolgozásra, és
megérthető rendezettségbe kerülhet.
Az éj nyugalma, a pihenés időszaka alkalmas a rendezettség növelésére, a nap közben meg nem
értett dolgok feldolgozására. Az álomban ez történik. A gerjesztő, de még meg nem értett, még
sehová nem kapcsolható információ egyre kisebb részletekre bontódik, és azonosság, (a
megoldás) a tudat által kerestetik. A felbontódó információ hozzákapcsolódik minden olyan
kellő azonosságú információs töredékhez, amely elégséges azonosságú, vagy eléggé analóg, és
összefüggésbe hozható az észleléssel. Ha maradéktalan azonosság nem található, azaz az
információ új és nem kapcsolható semmi korábbival összefüggésbe, az új információ
egyediségként megőrződik, és egy új egyedi neuron (az információt tároló részecsketelepülés)
alakul ki. Az új neuron ilyenkor az emlékezetében összekapcsolódik minden azonosságot
tartalmazó hasonló struktúrával, amely baráti, azonossági, megértési kapcsolatba épül.
Az emberi közösségekbe kerülő idegen hasonlóan keresi a hozzá kellő azonosságú
kapcsolatokat, igyekszik eligazodni az új környezetben. Minél nagyobb azonosságú hozzá
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mérhető energiaszintű információhordozóra, társakra talál, annál jobban eligazodik az élet
információs dzsungelében, a másság terjeszkedő birodalmában. Az információ sok
párhuzamos, a részleteiben eltérő változatban a leszármazókban is megőrződik, sokszor
kiegészítődik az információt megismerő szubjektív hozzáfűzésével, de az információs eredője
lényegesen nem változik.
Ha a lokális térrészbe időegység alatt több még nem ismert információ, több idegen változatú
gerjesztés hatol be, a feldolgozás lassulásával a megértés és a reakció képesség is csökken, és
ha a túlsúlyba kerülő, az ismeretlen információ hatására a lineáris, az időben
megkülönböztethető és rendezetté tehető időrend megbomlik, a lineáris eseménysor felborul.
Ez az értelem beszűkülését eredményezi, és ha az események megértésében a szinkronitás
csökken, időzavar, információ feldolgozási zavar, és életzavar keletkezik. Ha az életzavar
tartóssá válik, az átmeneti zavarból egyre nagyobb energiaszintű reakcióképtelenség alakul ki.
Ilyenkor a csak az eseményt követő folyamatokban a rendezettséget rontó gerjesztő hatásokat
kivédeni nem képes életközösségek rendezettsége romlik, és a hatásokat egymásra halmozó
építő jellegű együttműködések felbomlanak. Az általunk ismert élet tehát csak akkor képes a
folyamatosan bomló, az entrópikus környezet eredendően romló irányú rendezetlenségét
kijavítani, ha a honnan hová, a miből mivé alakuló dolgok a rendetlenségek kialakulását az
értelemmel is tudja követni. Az elromló életkörülmények csak ez esetben válhatnak
javíthatóvá, az élet által magasabb rendezettségűvé.

94. szakasz:

A rend és a rendezettség:

Az entrópia, a rendezetlenség a változás során növekszik, és a rendezetlenné váló térrészekben
a feszültség elvezetődés hiánya esetén a határozatlan hőrezgés irányába módosul. A rendezett
dolgok rendezetlensége az élet folyamán nő. Ha nem lenne az életnek lehetősége a
rendezettséget időben növekedését ellensúlyozni, a környezet hamarosan kaotikussá válna,
felmelegedne és a teret és az időt újjárendező ősrobbanásszerű lokális térátalakulás következne
be. Ha azonban a környezet is nagy térre kiterjedően rendezetlenné válik, akkor az
ősrobbanásszerű esemény kiterjedése az egész rendezetlen térrészre kiterjedhet. Az élet
azonban megtalálta a módot az ősrobbanások elkerülésére, a mindent előröl kezdés
elkerülésére, a rendezetlenség csökkentésére, a rendezettség fenntartható növelésére. Az élet
értékét a magasabb rendezettség lehetősége adja meg, az életet termelő és rendezettséget
növelő élet, a változtató képességgel rendelkező élő energia a legfőbb érték. Ha a
rendezetlenség irányába elmozduló környezet állapotát mindig kijavítja valaki, a rend és a
rendezettség állandósulhat. Ha a szervezettség, a rend növelése gyorsabb ütemben növekszik,
mint a környezet amortizációja, az élet rendezett folyamatot lehetővé tevő, általa kiismert és
védett életteret, időt nyerhet, és elszaporodhat. A nők, a családanyák állandó gondoskodása, a
szorgos emberi kezek rendezettséget növelő, javító hatása lehetővé teszi az élet megmaradását,
és az életet védő rendezett környezet létrehozásával az élet újratermelődését. Ha az élethez
alkalmas körülményeket folyamatosan helyreállítjuk, segítjük a rendezettséget növelő
folyamatok arányát, az élet elterjedését segítjük, a rendezett változás fennmaradását. Ha a
rendet tartók, a helyreállítók aránya és tevékenységi eredménye, a produktum a rendetlenséget
okozók hatásánál nagyobb, a rend növekszik, és a fenntartható élettér kiterjed.
A rend azonban kétélű fegyver, mert nemcsak segíteni, hanem megbénítani is képes az élet
kiterjedését. A túl nagy rend, a túl nagy, a túl nagy kötelem gátolja az együttműködést,
megbéníthatja a lokális rugalmasságot. Ha a szerveződések túl naggyá válnak, ha a rend túl
naggyá válik, a személyi szabadság túlságosan is korlátozódik. A nagy élőtömegben együtt
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tartható, részecsketömeg csak akkor tartható nagy együttváltozó, együttműködő közösségben,
ha az arányosság fenntarttatik, ha a nagyobb közösségben a rendnövelők mennyisége és
tevékenységi aránya eléri, meghaladja a rendetlenséget növelők tevékenységének az arányát.
Ha egy élőközösség a környezet eltartó képességénél nagyobb ütemben szaporodik, és
energiahiányt okoz az életpiramis feladó szintjén, feléli az életterét, csak idő kérdése hogy az
energiahiány által elinduló energiahullám a kaotikus állapotot mikor alakítja ki. A tartalékok
felélése, a kizsákmányolt környezet nem terhelhető a végtelenségig, az energiahiány ilyenkor
valamelyik életszinten folyamatosan nő. Ha az élő közösségek megérzik az inflációt, az élet és
a termelő energia elértéktelenedését, felvásárlásban kezdve még több tartalékot képeznek és a
pánikkal a kialakult hiányt megnövelik. Az energiaáramlás ilyenkor a zavar által redukáltnál is
jobban lecsökken, infláció és válság alakul ki, és a maradék energia is csak a belső
csatornákon áramlik. A lehetőségek és a tűz közelében melegedők ilyenkor lefölözik, a
saját és szövetségeseik felhasználó csatornáiba terelik az amúgy is megcsappant
életenergiát, amely a termelők hiányát tovább növeli. Ha az elosztás túl egyenlőtlenné
válik, a kaotizmus és a feszültség egy idő után exponenciálisan növekszik. Ez rendszerint
akkor következik be, ha a felhasználók és a rendezettséget csökkentők aránya a rendezettséget
növelők, a termelőkhöz képest növekszik, és ezért az élőrendszer eredő rendezettsége csökken.
Sok módszert kifejlesztett a természet, az élővilág és az Isten a rendezettség növelésére,
amelyből néhányat az emberiség is sikeresen megvalósított. A rendezettség növelése, a
sikeresebb organizáció megmentheti a széteső-félben lévő társadalmakat, a kaotikussá váló
életközösségeket. A legfontosabb a termelők és a felhasználók arányának a helyreállítása, a
rendezettség növelő eredőjű dolgozók és a közösség érdekében sikeres szervezők, az
igazságosan elosztók felértékelése. Azok az egyedek, élőközösségek, amelyek a növekvő
rendezetlenségben is meg tudják tartani, vagy növelni képesek a lokális rendezettséget,
nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak. A túl nagy tömeg, a túl sok cél, a túl kötött rend
azonban határozatlansághoz vezet. A túl nagy tömegű döntésmechanizmusú szervezetek
nehézkessé válnak, elöregednek, korszerűtlen döntés és cselekvőképtelen mechanizmus alakul
ki. A kisebb és fiatalabb, az új és rugalmasabb változatok rendszerint lelépik az elmerevedett,
rossz rendezettségű szerveződéseket.
A rómaiak és a görögök is ismerték a kaotikus időszakokat, amikor a rend növekedését a
rendetlenség és a törvénytelenség, a közérdekű osztogatást a köz javainak a fosztogatás váltja
fel. A nehézkes döntésmechanizmusú túl bürokratikus rendszereket ilyenkor a közrend
helyreállítása érdekében félreteszik, és lehetőséget adnak a nagyobb rendezettségre képes
direkt igazgatás bevezetésére, a dolgok személyhez kötött hatékonyabb irányítására. A
demokrata rendszerű szenátus ilyenkor szemet hunyva átadta a hatalmat, a 6 hónapra a
Konzulok közül kinevezett diktátornak, aki a nehéz időkben személyi irányítással és
tejhatalommal rendelkezett. A történelemben később is általános gyakorlattá vált, hogy ha túl
bürokratikus, nehézkes lett az államirányítás, a hatalom gyakorlását átvette a diktátor, az elnök
vagy a király, és a puccsal a rendszerben az egy személyhez kötött hatalom gyakorlása
felelevenedett. Lásd Chile, Argentína, Pinochet féle diktatúráját stb.. A kisebb tömegűvé és
ezzel kisebb tehetetlenségűvé, direkt irányításúvá vált hatalomgyakorlás könnyebben állít célt,
könnyebben hajtja végre az ellenvetést nem engedő határozatokat, de sokszor a környezet
rovására növelték a helyi rendezettséget. A diktátorok sorsa a közigazgatás és a rend
helyreállítása után rendszerint véget ér, de ha túlságosan ragaszkodtak a megszerzett,
megszeretett hatalomhoz, rendszerint megpecsételődött a sorsuk. A közösség, amelynek az
egyensúlyát a diktátor helyreállítja, nemsokára a vérét kérik. A hatalomban és a
vagyonszerzésben korlátozott, a fogyasztásra specializálódott káoszkeverő hatalomvágyók a
befolyásuk növelése érdekében hibát keresnek (ha nincs koholnak) és ellenhangulatot
keltenek. A diktatúrák azért buknak meg, mert túl sokan eltávolítódnak a hatalomból, a
forradalmak pedig azért buknak meg, mert a győzelem után túl sokan ülnek az új húsos
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fazekakhoz, és a harcok elülése után utólag több lesz, aki ott volt a barikádokon. A
hatalomvágy, a pozitív eredő nélküli gazdagodás, a közösből való jogtalan igény és a jogtalan
osztogatás rendszerint kitermeli az egymásra találó új káoszkeverőket, a helyreállt rendet és az
egészséges kapcsolatokat, a jobb hatásfokúvá vált szerveződéseket hamarosan megbontókat.
Mi történik a társadalom alapjánál, a családnál, ha a kisebb egység is kaotikussá,
energiahiányossá és rendezetlenné válik?
Ha a szülők a túlfeszített munka és a növekvő káosz miatt egyre nagyobb időzavarba kerülnek,
a család a társadalom alapja is megrendül. Ha az áramlási, viselkedési minta, a nevelés és a
szülői példa nem érvényesül, a felnövekvő nemzedékek nem tanulják meg a rendet, és a
példamutatás és eszmények nélküli felnövő nemzedékekből másképpen szerveződő
közösségek már könnyebben rendezetlenné válnak. A rendet és a rendezettség növelését egyre
kevésbé ismerő, erkölcs és belső gátak, belső tartás nélkül felnövő nemzedékek egyre kevésbé
lesznek képesek a rendezettséget megtartani, növelni, az ilyen társadalmak a bomlás felé
haladnak. A csökkenő rendezettségű emberekből kifejlődő társadalmak képességei időben
csökkennek, a visszafejlődés és a rend lebomlása megerősödik. A generációváltásokban az élet
elsilányodik, elértéktelenedik, az életcélok és lehetőségek elvesznek, a fiatalok és a családok
perspektíva nélküli társadalmakban nőnek fel. Ilyen időszakokkor az emberek, a
rendezettséget növelő élőmezők személyi rendezettsége csökken, és ettől az országok, a
nagyobb energiaszintű szerveződések, a társadalom és a világ rendezettsége csökken. Az élet
azonban megtanulta a kaotikus időszakok ellenére a rendet helyreállítani, a rendezettséget a
kisebb egységeknél, az egyedeknél kezdve megnövelni. A kaotikus időszakokkor a belső és a
társadalmi elégedetlenség, a rend utáni vágy ilyenkor nő. Minél nagyobb a hatalmi
hegemónia, és a káosz, a törvénytelen tőketerror, és a rendezetlenség növekedése, annál
jobban nő a köz ellenérzése, a megtűrt, de nem támogatott, de legbelül már mindenki
által ellenzett, elismerten rossz irányú fejlődés ellen. Az egyedekben nő a rend növekvése
iránti vágy, a nagyobb demokrácia, a nagyobb együttműködés igénye. A kaotikus pokoli életet
kitermelő környezetben a vágy a mennyei nagyobb együttműködés felé megerősödik. Ha
valamely életforma túlerősödik, a vágy az ellenkező életformák igénye felé nő.

95. szakasz:

A tudatfejlődés és az evolúció:

A nyúl és a róka:
Az evolúció versenyre kényszerít. Az a szerveződési változat, faj lesz e versenyben a soros
futam nyertese, amely a probléma megoldási, találékonysági dolgokban, a tudatban
sikeresebben fejlődik. Ha a róka gyorsabban fejlődik, mint a nyúl, ha rájön, hogy miképpen
foghat több nyulat, és a nyulak ezt nem tudják kivédeni, a nyúl populáció hamarabb elfogy, és
a róka, - ha nem talál más táplálékot, - éhen fog veszni, a populációja le fog csökkenni. Ha az
élőtömegükben fogyó nyulak közül némelyik a tudatban jobban fejlődik, és sikeresebb
menekülési lehetőséget, pl. fára mászási lehetőséget talál, ha a fákra mászó nyulakat a
fogyasztói életlánc nem tudja elérni, a kialakult új változat hamar el fog szaporodni. A fára
mászni tudó nyulak elszaporodnak, a rókák éhesen maradnak, redukálódnak, csökken a
számuk. Ha a fára mászó nyúl megszokja, hogy nincs fogyasztója, elkényelmesedik, ellustul
és elhízik. A nyúl populáció ilyenkor hegemóniába kerül, és túlszaporodik, az általa
fogyasztott fű és a falevél aránya fogyni kezd. Ha a fák ágai a levelek rendszeres lerágása
miatt meggyengülnek, az elhízott nyúl alatt könnyebben letörnek. Az evolúciós versenyben
túlszaporodott, elkényelmesedett, de valójában a folyamatos újításra nem kényszerített, és
ezért a fejlődésben lemaradt nyúl leesik a földre, és mivel kövér, nem tud az éhes rókák, vagy
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a közben kifejlődött új fogyasztók elől elfutni. A rókák populációja a demográfiai hullámban
ismét megerősödik, a nyulakba szerveződött energiahullám csökken. A nagyobb populációs
változások, a fajok demográfiai robbanásai annak a következménye, hogy valamelyik fajba
szerveződött, (faj építésére szakosodott) részecsketársadalom a tudatban, a megoldó és
találékonyság képességében eltérően, gyorsabban vagy lassabban fejlődik, és az evolúciós
verseny kényszerének a hiánya miatt lemarad, vagy éppen felélheti a környezet által kitermelt
táplálékát. Az energiahullámok az együttfejlődés zavarai, amelykor valamelyik élőréteg a
környezeténél gyorsabban, vagy lassabban fejlődik, és ezért az energiaáramlás egyenletessége
zavart szenved. Ez rendszerint két, vagy több egymásnak energiát, táplálékot feladó rétegben
bekövetkező arányváltozást jelent, a rókáknak a nyulakhoz viszonyított, vagy a nyulaknak a
füvekhez, a fűnek az időjáráshoz és a napsütést füvekké átalakítókhoz képest megváltozó
arányeltolódását. Az energiahullámok kialakulását tudatfejlődési, információ feldolgozó
képességi különbség keltődéséből kialakuló hullámok okozzák.
A tudatfejlődési hullámot viszont olyan részecskehullámok okozzák, amelyek fejlett és nagy
hatótávolságú élőmezőkből menekülve, vagy azok vezetői, vagy az Isten által elküldve
bekerülnek a táplálékláncba, és a fűben fában elszaporodva, nagyobb azonosságú analóg
információként továbbkerülhetnek a populációs hullámokban. Mivel a fejlett csillag régiókból
származó részecskék sokkal jobb probléma megoldók, a kisebb energiaszinten változó, a
hozzájuk képest kevésbé fejlett fogyasztók gyomrában, sejtjeiben, szervezetekben nem
bontódnak fel, elkerülik az impulzusokat, és átvészelik a rekombinációkat. Az ilyen fejlett, de
neutrális részecskék nem kötődnek le a párkapcsolatokban, nem bontódnak fel a
mikroorganizmusokban, a füvekben és a fákban, ezért a fejletlenebbeknél sokkal gyorsabban
haladhatnak, és rövidebb idő alatt bekerülhetnek a magasabb bonyolultságú fejlettebb
szerveződések táplálék láncába. Nem véletlenül alakult ki a mondás, hogy a fűben fában az
orvosság! E részecskék egészen addig át tudják közvetíteni a szerveződésükre is jellemző
bonyolultságú, genetikailag bele kódolt információt, hatóanyagot, egyedi hatást, az életlánc
megőrzött javítóképességét, amíg náluk nagyobb fejlettségű, egyszerre több-dimenzióban
változni képes élettérbe, szerveződésbe nem jutnak. Az Isten üzenetét szállító neutrális
részecskék, a keletkezésükkor olyan fejlettséget kapnak, amelyek csak a célszerveződésekben
bontódnak fel, csak azokban keltenek megérthető kölcsönhatást, átadott megérthető
információt. E részecskéket nyugodtan nevezhetjük Isten részecskéinek, angyaloknak, Isten
küldötteinek. Ők azok, akik a tudat fejlődését sokunkban látszólag spontán segítik, ők azok,
akik mások mellett Moetriussal is megértették a mindenség szabályait, akik elhozták az Isten
életminőséget jobbítani képes üzenetét. Az emberi fajnak változnia kell, a Földnek, Gaiának
több erőre, energiára és egészségre van szüksége. Vajon honnan vették Lenin kommunistái e
jelszavakat? Talán ők is életjavító információkat kaptak az akkor is súlyosan elromlott élet
megjavítására.
Az emberiség azonban nem homogén, azonos fejlettségű faj, hanem a tudatban is differenciált
egymástól sok mindenben eltérő képességű. Vannak sokkal fejlettebb változatai, ragadozói, a
fejletlenebb egyedeket kihasználó fogyasztói. A fejlettebb szerveződés átlátja a fejletlent,
megérti annak a motivációit, és ha semmi sem állít hatékony korlátokat elé, ki is fogja
használni a fejletlenséget, és a lassabban reagálók általa kiszámítható reakcióit a saját hasznára
fordítja. A tudatfejlődés irányított visszafogása növeli a különbséget, elmaradást hoz létre a
fejlődésben nem gátolt rétegek javára, növeli a kihasználhatóságot, és irányíthatóságot.
Ha a tudat szelekciója csak a szelektált rétegek evolúcióját segíti, ha a spontán és
együttfejlődés irányított eltérő fejlődéssé válik, ez tovább differenciálja az emberi fajt
uralkodóra és általa kihasználtra, fogyasztottra. Mint tudjuk az együttváltozás összehangolt
ritmusának a megbomlása, időben növekvő energiahullámokat, feszültséghullámokat kelt, és
ezek addig növekednek, amíg meg nem szűntetik az együttfejlődésben kialakult
különbségeket.
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Ha az összetettebb tudatúak nem a torták építésére és a produktumok létrehozására fordítják a
megszerzett, kapott tudati többletet, hanem kihasználásra és a rabszolgatartás felújítására, az
együttfejlődés sérül, és energiahullám vonul át az emberi evolúción. Az eltérő fejlettség, az
életlánc felépülése elkerülhetetlen, de az élet természetes sodrában a fogyasztói réteg az öreg
és a beteg, a rugalmatlanná és életképtelenné váló szerveződések felbontására szakosodik. Ha
az élet hullámzása csendes kis hullámokkal kiegyenlített, a halál csak az életre alkalmatlanná
vált szerveződéseket kapja felbontásra. Isten azért hozta létre a szent keresztek központjában a
nagyobb tűrőképességű ördögi szerveződéseket, hogy az alkalmatlanná váló életek
felbontandó szerveződéseinek a részecskéit, hatékonnyá váló fiatal életekbe szervezzék. Az
ördögök eredetileg az Isten és az élet szolgáiként egy szakosodási lehetőséget és feladatot
kaptak, de azután önállósodtak és függetlenedtek a nagy egésztől. Ha az ördögök és a bontásra
szakosodók a tudatban nem eléggé fejlődve túlszaporodnak, ha kevés az életre alkalmatlan,
elöregedett szerveződés, a még egészséges élet bontásába fognak. A tudatfejlődés hiányában
nem értik meg az élet és a hatékony termelés lényegét, a túlfejlettségben kifejlődött energia
habzsolás miatt nem értik meg az Isten számukra küldött üzenetét.
A fejletteknek nem csak a bontás a feladatuk, hanem az azonos irányba rendezés, a párba
építés, a célok kialakítása és megmutatása, a rendezett célok felé terelés, átszervezés, elindítás.
Ha a tudatfejlődés elmaradása, a már fejlettek tudati hegemóniája miatt az evolúcióban rossz
irányba fejlődő ember túldifferenciálódik, elkényelmesedik, és a fejlettek nem építenek,
hanem fogyasztanak, a fejlődésben visszatartott elmaradottak nem tudnak elég sok, elég jó, és
időben tartós szerveződéseket, produktumokat és tortákat készíteni. A túl sok és már építésére
nem képes fogyasztóknak többnyire büdös a munka, könnyebb a bontás, a köz javából
elcsípett egyre nagyobb rablás és részesedés. Ha kevés az élet építménye, és egyre több a
fogyasztó, az állandóan energiára éhesek, a tudati fejlődéstől eltávolítottak elbutulását a saját
érdekében kihasználva az öregek és betegek mellett a fiatalokat, a nagy hatékonyságú
munkaképeseket kezdik el fogyasztani. Az emberek szövetsége, az Istennel az élet
szabályainak a megtartására vonatkozott, de az ember az együttélési szabályokat
megszegte.
Az ember, az ember farkasává vált, és az emberi ragadozók, a fogyasztók egyre erősebb, már
túlzott hegemóniába kerültek uralkodó szövetsége, a gazdag társadalom, fogyasztani kezdte
a rosszabb pozícióba került, a tudatfejlődésben lemaradt, lefékezett embert.
A társadalomba, az együtt élő tömegbe szerveződés eredetileg az élet harmóniájának a
segítésére hivatott, a szerveződési rend kimondására és megtartására. Ma ez a rend az
együttfejlődés gátjává vált, az együttéléssel elérhető előny, a szimbiózis együttműködési
érdekeltség elveszett.
A nagyobb energiaszintű emberi szerveződés, a társadalom régóta fogyasztja az embert, és
most-már válogatás nélkül a fiatalt és öreget, a csecsemőt és nőt vegyesen. Ez az állapot
remélhetően csak a társadalmi szervezettség elöregedése, és csak ennek a korszerűsítése,
megújulása szükséges. Az élet és az idő, a fejlődés törvénye azonban kérlelhetetlen, és ha mi
magunk, az emberi tehetetlenség miatt nem tudjuk megjavítani, amit elrontottunk, helyettünk
és felettünk megteszi egy nagyobb energiaszintű szerveződés.
Visszaérkeztünk egy sorsfordító állapothoz, az élet ciklikus megújulásához, a nagyévi
tavaszhoz, és az embernek döntenie kell, hogy megújul-e, vagy továbbra is - a tudatban és az
összetettségben, a bonyolultságban - visszafelé fejlődik. Az özönvíz újabb hulláma várható,
amely – ha az emberi társadalom magától nem javul meg – lemossa, megtisztítja az embertől
Gaiát.
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96. szakasz:

A szervezettség és az együttfejlődés növelési lehetősége.

A családi rendet és az egyénben kialakult rendet természetesnek véljük, és ha ez elromlik, a
megváltoztatását, a helyreállítását is természetesnek vesszük, de a társadalmi méretekben
elromlott rend megváltoztatásától ösztönösen félünk. Rossz és a tudatfejlődés hiánya miatt
sikertelen rendnövelő lehetőségek jutnak az eszünkbe, olyan átmeneti diktatúrák, amelyeket
nagyon megsínylett az emberiség, de hasonlóan nagy zavarok támadnak akkor is, ha a másik
véglet miatt a neutrális közömbösség szélesedik. A túl nagy szabadság, a fék nélküli
liberalizmus érdektelenséget és káoszt kever, de a rend igénye könnyen diktatúrákat, vért,
könnyet és zsarnokot szül. Ha a lélek, a kormány engedékeny, túl gyenge, a rend foszlik, a
kaotizmus növekszik. Ilyenkor a kiskirályok, a hűbéresek, a mai korban a bankok és az állami
szabályzás alól kiszabaduló monopóliumok fékezetlenné és rablóvá válnak. Miközben a
világunk szegényedik, és a tömeg időzavara nő, a Bankárok hatalmas vagyonokat gyűjtenek, a
bankok és a monopóliumok soha nem látott mértékű nyereségeket könyvelnek el. Hasonló a
dolog a kiszabadult, vagy az államérdekből rablóvá vált monopóliumoknál is. A
szerencsejáték, a gyógyszeripar, az energiaipar, a Telefon, az áram, és más elszabadult
monopol lehetőségekkel rendelkezők nazarobinná, öntörvényűvé váltak. A tömeg egy ideig
tűri, de belül már forr, feszült, az élő üzemanyag könnyen robban. Már csak egy durva eset,
csak egy szikra kell, és a tőke diktatúrájába kerülő, elgyengülő államszerveződést megújulási,
vagy szaporodási folyamatba kényszeríti.
Minden egyednek lehetősége van az élet során megismerni önmagát, a benne szimbiózisban
élő részecskék különböző csoportjainak az igényeit miképpen tudja úgy biztosítani, hogy a
belső együttműködés magas szintű harmóniában, egészségként ismert egyensúlyban álljon.
Az egyed, a mikrokozmoszában élő részecskék együttműködésbe szerveződött társadalmi
eredőjének tekinthető, amelynek a képességeit, tulajdonságait és életegyensúlyát a benne élő
részecskék egyéni képességeinek az eredői, az egészségét az együttműködés és az
együttfejlődés hatásfoka határozza meg. Ha változatos és egyenletes táplálékot biztosítunk a
részecskéinknek, akkor nem alakul ki bennünk túlerősödött élőréteg, nem alakul ki hegemónia
és rákos túlburjánzás. A sikeres együttfejlődést éppen a változatos és sokféle táplálékkal
tudjuk biztosítani, amelyben megfelelő arányban vannak fejletlen és a legkisebb energiaszintű
részecskék által is megérthető, felbontható táplálék alkotók, és kellő mennyiségben a fejlettek
ellátására, nehezebb és fejlettebb bontani való. Ha az ellátás arányaira figyelünk, kellő
mennyiségű teát, gyógyfüveket, természetes rostos anyagokat fogyasztunk, a belső
táplálékláncot, az életpiramist megfelelő szerveződési arányban tarthatjuk. Az egészség egyik
titka, a belső béke, a belső időzavar elkerülési lehetősége. Ehhez az is szükséges, hogy nem
fogyasszunk a részecskéink átlagos fejlettségénél sokkal fejlettebb, nehezen felbontható,
nehezen semlegesíthető anyagot. A velünk majdnem teljesen megegyező genetikájú állatok
húsának, tejének és az ebből készült termékeknek a fogyasztása nem nagyon ajánlott, könnyen
kialakulhat a feldolgozás közben a saját részecskéinknél fejlettebb élőkultúra. A prion, a
szarvasmarhákban, a juhokban kifejlődő kis energiaszintű szerveződés már fejlettebb a mi
átlagos részecskéinknél, ezért azok nem tudják felbontani, a hatáskövetkezmény megfordul, és
a prion válik bontóvá, a részecskéinket irányítóvá. Hasonló túlfejlődött szerveződésnek kell
tekinteni a HÍV vírusát, és valószínűen a legújabb baromfivész emberre éppen áttelepülő
vírusát. Ha valamely, a részecskéink fejlettségéhez közelálló táplálékot tartósan és gyors
forgásban szaporítjuk, nemcsak jó kutatási alannyá válik, hanem a fejlettségben és az ellenálló
képességben lekörözheti a saját részecskéinket. A jól megszervezett organizmus minden
sejtjébe, mitokondriumába eljut a kisebb energiaszintre bontott, hatástalanított élő anyag,
amelyen táplált részecskéink sikeresen egyensúlyban, a környezettel együttváltozó
életpiramisban, életfraktálban tud szaporodni. Ha a szervezeten belül nem hadakozás, hanem
együttműködés zajlik, a szerveződésben rend és egészség fog kialakulni, amely így képessé
válhat a maga energiaszintjén hasonló analóg individuumokkal sikeresen együttműködni,
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magas belső rendezettséget biztosítani. Nem a teljesség hiánya az, amely meggátolja az
együttműködést, hanem a tudati ismeret hiánya, a jól megválasztott cél és a célra való sikeres
rendezettség hiánya. A nemes és nagy lélek abban alakulhat ki, akinek a tudati fejlettsége
magas szintű, ezért megérti a környezet változását, nem kerül időzavarba, a
szerveződésben belül rend és béke van. A tudat és a lélek hiánya, a rend hiánya a nagyobb
rendezettséggel, az információs energiaszintű tudással átadható, kipótolható, az egyedi
rendezettség a valóság megismertetésével növelhető. Az egyedbe szerveződött részecskék
rendtartója a lélek, az egyedi eredőt egyensúlyban tartó részecskék fejlett tudattal (és
információs részecske háttértárral) is rendelkező belső vezetése.
A szülő és a környezet feladata, hogy megismerje és felismerje a gondozásában, az életterében
fejlődő fiatal mezők egyediségét, és létrehozza azokat a feltételeket, körülményeket, amelyben
az egyediség virága és tehetsége sikerrel kifejlődik. A fiatal mezők önismeretének és
önazonosságának a kifejlődése, és a szülőkkel, a környezettel együttműködése és útkeresése is
szükséges azonban a sikeres életút, életpálya megtalálásához. Minden egyednek tekintett
individuumnak a saját érdeke, hogy megismerje a saját képességeit, az egyedi előnyeit és a
hiányosságait. A társadalom érdeke ezzel egybeesik, mert csak a képességeikben a legjobbat
nyújtó egyedekkel építhető fel tudatos és együttműködő társadalom. Az élet rendje, hogy az
előnyeink elismerésére, és a hiányosságaink kiküszöbölésére vágyunk, arra, hogy e
hiányosságok miatt, a másság rossz oldala miatt ne bántsanak bennünket. E vágy csak akkor
jogos, ha az elfogadásra vágyók a másság előnyös oldalát és egyedi képességét az elfogadást
igénylők felé kiterjeszti. Az együttműködésben a már ismert hiányosságok nem számítanak,
nem zavaróak, ott az egyedi előnyök összeadására van szükség. Egy közösség akkor tud
sikeresen együttműködni, ha a közösség résztvevői kellő önismerettel, a szereplői pedig
megértett ismeretekkel rendelkezek a többi szereplőről. Ha ismertek a közösség erős oldalai, a
megismert képességekre tervezhető olyan cél, amelyben a közösség sikeres lehet. A környezet
feladata, hogy e célok kifejlődését és az alkalmas környezetet biztosítsa, ne változtassa túl
gyorsan a feltételeket, ne módosítsa állandóan, de ne is konzerválja a szabályokat.
Mindannyian kellően egyediek vagyunk, de a nem túl nagy mássággal még sikerrel együtt
működhetünk. Ha az eltérő fejlettség miatt egymástól elkülönülünk, az elkülönülés ne az
együttműködés rovására, hanem annak a segítésére történjen. A kölcsönhatásnak két
lehetősége van. Lehetősége van a feleknek egymás felé a rossz oldalukat, az ellentéteiket
mutatni, ezt éreztetni és feszülten élni, vagy megismerve elfogadni, de másokra nem erőltetni
az egyéni rossz oldalt. Az együttműködés és a világunk rendezettsége sokkal sikeresebb lehet
akkor, ha a jó oldalunkat nemcsak a saját, hanem a közösség és az együttműködés, a rend
növelése érdekében mozgósítjuk.
A társadalom alapjának tekintett legkisebb energiaszintű emberi szerveződés, a család adja azt
az áramlási mintát, legközelebbi és legerősebben ható életpéldát, amelyet az egyedi
individuumok a fejlődésük során megismernek, lemásolnak. A családi közösség egyedekből
álló közös lelke építi fel az egyedekből álló család, mint szerveződési egység egyensúlyát is
meg tartó közös lelkét, a nemes és követendő életpéldát, a magatartási példát. A magatartási
hibákat nem elsajátító, az észlelt zavarokat a tudatba elrendezni, etikai, morális
együttműködésre képes egyedekből, nagyobb energiaszinten is együttműködésre képes, a
mások másságát is megértő, elfogadó közösségi tag válhat. E közösségekben azonban a
családoknak meg kell tanítani a kölcsönhatás alapvető szabályait, hogy akkor kapsz, ha
adsz, akkor fogadják el a környezetedben a veled járó rosszat, ha képes vagy egyidejűleg
a veled járó jót adni. Az energiát és a rendezettséget segítő kölcsönt az életünk elején, a
szüleinktől és a környezettől kapjuk, és ezt a kölcsönt folyamatosan a környezetnek és az
utódainknak vissza kell adnunk. A mérlegnek belül kell működnie, nem külső kényszer
formájában. Ha a belső mérleg rosszul épül fel, ha rossz környezeti megoldásokat tanul, nem
alakulhat ki a magas szimmetria és nagy belső egyensúly. Az egoisták, a csak kapni vágyók
sohasem lesznek elfogadottak, legfeljebb megtűrtek.

242

A családnál magasabb energiaszintű, a falvakban, városokban, vállalkozásokban együtt élő,
együtt dolgozó emberi individuumok kisebb nagyobb közösségeinek, az élő környezetnek az a
feladata, hogy lehetőséget, és egyensúlyban álló környezetet adjon a családok fejlődésére. Ez
csak megfelelő célok és tartalmas építő együttműködés esetén lehetséges, amelykor az
egymásra épített, mások által oktalanul nem szétrombolt, nem kaotizált eredmény sikeresen
halmozódhat, és ezzel a világunk is nagyobb rendezettségbe kerülhet. Az egyedek eltérő
képességét segíteni kell feltárni, az egyedeket az egyéniségüknek megfelelő pályákra segíteni.
A társadalmi környezetnek és a közigazgatásnak az a dolga, hogy a szükséges mértékű rend
fenntartása mellett annak az oksági következményét is feltárja, hogy a rendezettség megtartása
és növelése érdekében az igényekről és a lehetőségekről állandó információt szolgáltasson.
A nevelésnek és az oktatásnak már a bölcsődékben megkezdődik az a feladata, hogy kutassa
az egyedi képességeket, a fiatalok alkalmassági és belső tulajdonságait, és a jó képességeket,
az előnyös személyes dolgokat segítő pályákra juttassa. Ha az iskolákban nem lélektelen
oktatás folyik, hanem oda való, pedagógiai érzékkel rendelkező, a maguk igényének
elkötelezett tanárok valódi lehetőséget kapnak az egyediségek megismerésére, a jó dolgok
kifejlesztésére és a rossz dolgok feltárására, megnyirbálására, akkor az iskolákból kikerült élő
anyag változtató képessége nem káosz és hőt, hanem növelő rendezettséget fog termelni.
Az egyéni képességeket sikeresen kifejlesztő és ennek megfelelő pályákra állítás
életsikert, életélményt, önbecsülést ad, egyensúlyba állít és megtanítja az egyedeket
mások és az értékek tiszteletére. Ehhez az értékeket meg kell nevezni, a támogatásra
érdemes, az életet segítő előnyös dolgokat kifejlesztendővé és elérendő célként kell állítani.
A törvény, a kényszer önmagában hatékonytalan, betartás nélkül gyenge, értéktelen. Az
erkölcs, és a törvények céljának a megismertetése szükséges a hatásegyensúly érdekében. Nem
az egyedi egyes cselekedeteket kell önmagukban mérlegelni és megítélni, hanem az egyedek
eredőjét, a környezetre gyakorolt hatását kell értékelni.
A nagy vallások törvényei, tízparancsolatai, csak az Isten bölcs tanácsai annak érdekében,
hogy miképpen tudjuk az egyéni és a közösségi életet megbecsülve együttműködő
szimmetriában tartani. A ne Ölj, az élj önmegtartóztató életet, a ne habzsold az életet mind –
mind olyan okos tanács, amelyet az értelemmel bíró egyének befogadhatnak, és ha
megértetjük velük a dolgok színét és fonákját, megértenek. Az Isten bölcs gondviselése
nemcsak az élet körforgásában mutatkozik meg, hanem a sorsváltó rotációban is. Ha ma adok,
akkor holnap kapok, ha ütök, akkor hamarosan visszaütnek, ha verek, akkor vernek, és ha
szeretek, akkor majd szeretnek. A többgenerációs egymást követő életek, életszakaszok
visszaadják, visszatükrözik az élet fonákságait, az azonos dolgok, cselekedetek más
aspektusból eltérő eredményét. A felém jövő támadóból, ha távolodik, már nem bánt lesz, de
a tudat azt is képes megérteni, hogy ami nekem többletet ad, az máshol hiányt támaszt, a
nekem jó még másnak rossz lehet. Az élet relatívságát Einstein csak megsejtette, de nem
terjesztette ki a mindenségre. Az élet relatív dolgai csak konkrét szituációkban, csak
egymáshoz viszonyítva vizsgálhatók.
A nagyobb energiaszintű közösségek is csak akkor maradhatnak eredményt növelő, a
produktumot egymásra halmozó egyensúlyban, ha az egyéni képességeket egymással nagyobb
rendezettségbe kapcsolt körfolyamatú pályákra terelik.
Az Olaszországban megismert ipari parkok, Pl. Udinében gyönyörű példáját adják az
egymásra halmozva is versenyeztethető produktum építésének. A Moetriussal utazó magyar
iparküldöttség vezetői nem értették meg a parkok együttműködési lényegét. Míg nálunk a
parkokat azért hozzák létre, hogy néhány ember tudjon egy új területet igazgatni, és olyan
egymástól eltérő más profilú vállalkozásokat telepítenek egybe, amelyeknek szinte semmi közük
nincs egymáshoz. Az Ipari parkokba települők lényegében vásárlók, ipar és termelés
áttelepülők, akik olcsóbb munkaerőt, és kedvezőbb adózási lehetőséget keresnek.
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A rendszerváltáson áteső tapasztalatlan fiatal államok rosszul gazdálkodtak, elszegényedtek,
és ma már mindenáron kiárusítanak. E közösségekben megnőtt a fogyasztás, de szétverődött
és csökkent a termelés. Az államok szerepe nem az erőszaktevés, hanem a közvetítés lenne, a
hiányok feltárása és megszűntetése, a többletek elvezetése, a hiányok pótlására. Az ipari
parkok, a szervezett ipari tevékenység, az eredményt egymásra halmozó termelés lehetősége.
Ezt csak az nem érti meg, akinek a közérvényesülés helyett, csak a saját érvényesülésen jár az
esze. Pedig hosszabb távon, az együttműködés mindig eredményesebb, nagyobb
szervezettséget és ezzel több és jobb minőségű produktumot képes létrehozni, az életlánc
hatásfokát sikeresebben képes javítani.
Az élet mai káoszára jellemző, hogy a tanárból nyomdász, biztosítási alkalmazott, az orvosból
gyógyszer-kereskedő, (orvos-látogató) válik. Mindenki mást tesz, mint amit tanult, mást, mint
amihez már kialakult az egyedi képzettsége. A felnőtt embereket más pályákra irányítják, és
ahelyett hogy értelmes munkával megbecsülnék, az öregedő diófákat erőszakkal át akarják
ültetni. Így lesz énektanár a varjúból, a pacsirtából pedig mezei egér.
97. szakasz:

A rend növelési (átalakítási) lehetősége?
A fogamzás feltétele és folyamata:
A személyi rendezetlenség növekedése, a képességek romlása és az elmúlás megérintő
lehetősége, vágyat kelt az élet egyedi rendezettségének a javítására az utódban továbbvitelére,
a párba kapcsolódva sikeresebb közösségek, a családok szaporodására. A rendezettség
növelésének a legelemibb módját a fúzió, a szaporodás kínálja. A teljességtől amúgy is távol
lévő, a képességeiben is csökkenő egyedekben, a tudat alatt megerősödik a vágy az utód
nemzésére, a kialakult egyediség továbbadására. A rendezettség és a hatásfok javítását,
növelését éppen az adott körülmények között is nagyobb rendezettségre képes új változatok, új
szerveződések, személyek kikeveredése, a szerveződési nemesítés teszi lehetővé. Ez a
korszerűsítés a szaporodásként ismert fúziókban és a rekombinációban történik. Az egymástól
eltérő irányba fejlődött, de az adott kor követelményeinek megfelelőbb, konkurens nélküli
szabadabb áramlási pályákra terelődött részecskevariációk a rekombináció során mindig
átörökítődnek, a nehézkes hegemón, már túlfejlődött, ellenkező irányban áramló
konkurenssekkel, ellenérdekelt de azonos tulajdonságú részecskékkel rendelkező
részecskepályák, tulajdonságok érvényesülési versenyében pedig kölcsönösen meggyengítik,
kiütik egymást. A szaporodáskor a szülő egyedek azon részecskéi által képviselt egyedi
tulajdonságok örökítődnek át, amelyek a korábbi környezetben sikeresebben fejlődtek,
amelyek nagyobb rendezettségre, és nagyobb egyediséget fejlesztettek ki.
Úgy kell elképzelni e pályákat, mintha sok egymásba helyezett, nem teljesen egyforma méretre
felfújt léggömbre a Föld szélességi és magassági köreinek megfelelő részecskepályákat,
áramlási pályákat rajzolunk. Ha a vonalak között még be nem rajzolt szabad pályákat talál
egy alszerveződés, akkor erre a pályára terelődik és egy új tulajdonsággal, színnel, ízzel vagy
hangulattal bővül a nagyobb energiaszintű szerveződés. Ha az alsóbb szinteken, a belső
lufikon a (z elektron) pályák betelnek, akkor az áramlási mintától távolabbi határfelületek
között új áramlási lehetőségek alakulnak ki, és a mezők térfogata és bonyolultsága tovább
nőhet. Egy új elektronhéj keletkezik, és a fejlődés ennek a beteléséig tovább nőhet. Ha azonban
sok elektronpálya, életpálya veszi körül a mezőközpontokat, akkor azok elől elfogják és
csökkentik a központokba áramló energiát. Ezért van szükség adózásra, hogy a leárnyékolt,
csökkent energiaellátású helyekre is jusson kellő utánpótlás, és a rendszer kialakul színessége,
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bonyolultsága a belső elhalások, a régiók elnéptelenedése miatt ne csökkenjen. Ha az elosztási
egyenlőség, és ezzel az együttfejlődés lehetősége mégis sérül, a lokális energiahiányos helyen
az élet minősége romlik és életzavar alakul ki. Ha ez nem kerül időben megszűntetésre, egyre
nagyobb területre kiterjedő energiahullámokat fog előidézni, és ezzel az életzavar a nagyobb
energiaszinten is megjelenő betegséggé fajul.
Az élet egy verseny, az egyediség és az azonosság versenye, de valójában a termelés és az
elosztás versenye. A folyamatban változó élet az egyediség, és az új tulajdonságok kifejlődése,
a hiányok folyamatos betöltése, az energia egyenletes elosztása felé halad. Ha az egyediség
túlnő egy értéken, túl nagy másságként az eredeti célok ellen kezd hatni, és nem eloszt, hanem
begyűjt, túldifferenciálódik. A túldifferenciálódó élet nem tud jól elosztani, és az elkülönülő,
és egymás között szaporodó fejlettebbek még sok egyediséget kitermelő variációi mellett, az
időben visszafejlődő nagyobb azonosságúak, azonos életpályákra terelődése, gyengülő
életminősége is felerősödik. Egyre többen kerülnek ugyanazon áramlási pályákra, egyre
többen kerülnek az elszegényedő élőrétegekbe. Az eltérő fejlettségűek közötti különbség, mint
feszültség növekedés felerősödik, és a nagyobb azonosságúak együttműködési érdekeltsége, a
együttműködő képessége a töltésállapottal együtt csökken, az apátia, a közömbösség és a
neutralitás felerősödik. Ilyenkor romlik az élet hatásfoka, romlik az élet minősége, a
kitermelés és az elosztás sikeressége. Ma a bioszféra emberi élőrétege itt tart, az emberi
társadalom mély válság felé zuhan. A történelemben azonban periodikusan kialakulnak ilyen
együttműködési életzavarok, és ha ezek túl nagyok, az Isten hasznos információval az életet
segítő angyalokat küld az élet megjavítási lehetőségét, a kiutat megmutatva. !
Lehet, hogy Moetrius könyvei nem irodalmi bestellerek, és nem a képzeletet az illúziókba röpítő,
az élet elromlását az illúziókkal elfeledtető információs tápanyagok. Lehet, hogy nehezebben
megérthetők, mint a szépirodalom sikeresebben lineáris sorrendbe szerkesztett fantasztikumai, és
a nem teljesen lineáris sorrendű információkat nehezebb, de meg lehet érteni. E könyvek üzenetet
tartalmaznak, az élet elromlásának az okairól, és azok kijavítási lehetőségeiről.
Ha az életteret sikeresebben kitöltő új egyedi változatokat, tehetség és produktum hiányában
kifejleszteni nem tudó, nagyobb azonosságú részecskék elszaporodnak, a felhasználók száma
és aránya, a kitermelés és az elosztás aránya a termelők kárára növekszik. Az új és egyedi
fejleszt, több értéket termel, hiányokat tölt ki és rendezettebb állapotot, nagyobb szimmetriát
hoz létre. A kellő egyediséggel, eredetiséggel nem rendelkezők, az ötleteket és a fejlesztéseket
másolók az eredetiség konkurensei, a tömegtermelést és az elosztást, a megszerzett monopol
lehetőséget kihasználók túlzottan megnövelik a versenyt, az egyre rosszabb másolatokat
hoznak létre. Az élet egyre silányul, a minőség romlik, az eredetiség, az új gondolat és az
összetettség épülése csökken. Az élet ilyenkor egyre rövidebb időre építkezik, gyűjti az erőt és
növeli a feszültséget, készül egy nagyobb energiaszintű szaporodásra. Ha a rendezetlenség, és
a káosz miatt növelt feszültség elér egy értéket, valamilyen energiaszinten és élőrétegben,
szerveződési szinten szaporodási folyamat kezdődik. Az élet a szaporodással védi ki a
rendezettség romlását, és a rekombinációval növelhető korszerűséget. A rekombinációban az
azonosságok és a szélsőségek redukálódnak, és a megnövelt egyediséggel az energia
egyenletesebb elosztását, és ezzel az élet minőségét állítja vissza. Az élet periodikusan elromló
rendezettsége javítható, növelhető, és ha a rendezettebb élettel megtelő nagyobb energiaszintű
tér is rendezettebbé válik, az élet értéke ismét megnövekszik. A párral egészt képező élőlények
szaporodásának a feltétele az egészség és az egyensúly megléte, a szerveződésben sikeresen
felépülő életpiramis. A magas belső biodiverzítás esetén az életpiramis élőszintjei,
fraktálszintjei kiegyenlített energiaforgalommal rendelkeznek, az elosztás sikeres, lényeges
hegemónia nem alakult ki. Ilyenkor az élet felvirágzik, az élőtömeg tavaszt, majd nyarat érlel,
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és kitermeli a nyár gyümölcseit, a túlszaporodást. Ha a túlszaporodó nyár energiabősége
elmúlik, az evolúciós ciklusokban is az ősz következik, a gyümölcsérés, a lombhullás, az
elmúlás időszaka. A gyümölcsök azért telnek fel, azért növekednek meg a szőlő szemei, mert a
belső feszültség nő, a belső élet és az evolúciós ciklus kiteljesedik. Ha azonban a belső
feszültség meghaladja a környezeti feszültség értékét, a gyümölcsök felrepednek, és a
szerveződés belsejében jutó, már sokszor ott élő bontó, fejlett részecskék, elkezdhetik a természet
által ráruházott feladatukat. A bomlasztó baktériumok, csak erre várnak, ez az ő idejük. A
kitermelt energia, a cukor és a keményítő lebontatik, nagyobb azonosságú baktérium tömeggé,
muslincává átalakíttatik, de a folyamatban a szerveződések sikeresen megvédett magjai a
fejlődéshez szükséges új környezetbe kerülhetnek. A konkurens élettől megtisztított környezetbe
kerülő magokra ismét több energia jut, és a napfényben kapott információs energia elindítja az
élet új ciklusának a növekedését.
Ha az élet kiteljesedésekor a lehető legnagyobb energia forgalmat lebonyolító, mikrokozmoszt
képező élőlény, a legsikeresebben osztja szét az energiát, az életfraktálja kiteljesedik, az élete
kivirágzik. E kivirágzott állapotban minden mezőnek a lehetőségei és a határfelületei
kinyílnak, jelzi a sikeres szervezettséget és a termékenyítőképesség kiteljesedését. Ilyenkor az
élő rendszerbe, organizmusba szerveződő részecskefraktál kiteljesedik, a rendszer
konjuktúrája felvirágzik, és az energiában dús életre becsábulnak a már késztermékeket
fogyasztó, maguk között újraelosztók. Az ősz a nagyobb azonosságú másságnak a virágzása.
Az élő rendszerek szaporodásának a feltétele, hogy a rendszer jól megszervezett organizációja,
az organizmusáramlási mintája, fejlődési példája lemásolható legyen. Ha egy lendületben lévő
felvirágzó élőközösség sikeres társadalmat épít, a jól működő rendszere, jól szervezett
rendszer példája lemásolható, máshol is létrehozható. Az jól szervezett rendszer az élet sikeres
organizációja a nagyobb energiaszintű szerveződésnek, az Istennek és a rendszer lakóinak, az
organizációt élvező egységeknek, a részecske lelkek többségének kedves, ezért az ilyen
irányú fejlődés az evolúció részéről támogatásra, lemásolásra, egyre nagyobb méretben történő
megvalósításban is támogatásra talál. A sikeres társadalmat építő részecskék többsége
támogatja azt a kormányzatot, fejlesztési stratégiát, amely a társadalom felvirágoztatásával
békés egymás mellett élést és jólétet szervez. Az ilyen élettér kiterjed, és ezzel képessé válhat
nagyobb számú élő szerveződésnek életteret nyújtani. Hasonló helyzet alakulhat ki akkor is,
ha egy nagyon magas szinten megszervezett organizmus valamely energiaszinten szerveződő
egysége tartós és túlzott hegemóniába kerül. A sikeres és egyenrangú elosztás kudarca a
hegemónia, a feszültségmentes rend helyett a feszültséggel teli káosz kialakulása. Ilyenkor
rendszerint erőteljes ellentábor alakul ki, amely mást, nagyobb, de a számára kedvezőbb
rendezettséget, a számára eredményesebb együttműködést akar. A periodikus életben
ciklikusan hol az azonosság, hol az egyediség erősödik fel. Az Isten mindenféle részecskének
lehetővé teszi a felvirágzást, a kiteljesedést, a periodikus ciklusok erre szolgálnak.
Ha egy mikrokozmoszban, a határozott cél megoszlik, határozatlan kisebb alcélokra bomlik.
Ha a vezetés elképzelése, célja megoszlik, ez a tömeg megoszlásához és határozatlansághoz,
káoszhoz vezet. Ez a feszültség kiéleződét, és az egymással szembenálló, és egymást később
lebontó ellentáborok kialakulását eredményezi. Ha a növekvő rendezetlenség, a túl nagy
hegemónia vagy és a kaotizmus miatt a feszültség meghalad egy szintet, az élőrétegben
ellenállás, a megerősödése esetén forradalom tör ki, és a megosztott államközösség kisebb,
eltérő irányba fejlődő egységekre bomlik. (Lásd Jugoszlávia szétesése). Ha az ellenállás nem
képes megfordítani a trendet, és a feszültség tovább éleződik, a belháború, a rossz irányt vett,
hegemóniába került hatalom elleni forradalom elkerülhetetlenné válik. Ha a hatalommal
rendelkező nagyobb energiaszintű szerveződés nem képes változni, fejlődni, a közérzés és a
közakarat a rossz (vagy a túlságosan megosztott) cél felé haladó folyamatok megfordítását ki
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fogja kényszeríteni, ki fogja erőszakolni. Ha ez alacsony energiaszinten, a gondolatok
kicserélésével, kommunikációs energiaszinten nem tud megvalósulni, akkor a nagyobb
energiaszintű írásba rögzített, szélesebb tömeget befolyásolni képes hatássá alakul. Az eltérő
személyek és az eltérő energiaszintű élőrétegek közötti párbeszéd hiánya sajtó párbeszéddé,
média eszközökkel vívott háborúvá szélesedik. Ha egy régióban, életszférában, élőszinten a
médiaharci is eredménytelenné válik, a köz ellenérzése, a feszültség tovább fokozódik. Ez
egyre nagyobb energiaszintű, fizikai ellenálláshoz vezet. Ilyenkor elkezdődik a rossz célt
erőszakkal fenntartók elleni csendes (tikos) majd egyre erősebb energiaszintű szervezkedés.
Ha az alacsonyabb energiaszintű (kezdetben többnyire csak spontán) ellenszerveződés, a
tűntetések és a sztrájkok nem vezetnek kellő sikerre, a jobb közérdekübb célok kialakítására,
az ellenállás nagyobb energiaszintre is kiteljesedik. A változtatni nem képes hatalmi politikai,
a kereskedelmi és a tőketerrorjára válaszul, annak okozatául megjelenhet a kétségbeesés végső
eszköze az ellenterrorizmus, majd a kisemmizettek öngyilkos terrorizmushoz vezető reakciója.
Nyitott rendszer esetén a mást akarók a térben elkülönülhetnek (lásd az amerikai
bevándorlást), és az elképzeléseiknek megfelelőbb társadalmi körülményeket, jobb
életfeltételeket biztosító környezetet hozhatnak létre, a meglévőt az igényeik szerint alakítják.
Ezzel a feszültség elvezetődik, és a helyi eltérés csökken, az eltérő célokhoz ragaszkodók
elkülönülésével a lokális azonosság növekszik. Az Európai szegénység elől menekülők
energiahullámainak az Amerikai kontinensre áttelepülésével, a helyi feszültség mérséklődött,
hogy azután Amerikában polarizálódó hatalmi harccá fejlődjék.
Ha a tér és az élőrendszer zárt, lokálisan helyhez, élőréteghez, (adott fejlődési
körülményekhez) kötött a kivándorlás nem lehetséges. Ilyenkor a belső feszültség nő, az
időben növekvő ellenérzés nem tud elvezetődni. A lokálisan helyhez kötött társadalmakban, az
osztódás belülről történik, a hely marad, de a mást akarók az adott helyen belül elkülönülnek.
A nagyobb alkalmazkodó képességgel rendelkező, de egyedenként kisebb energiaszintű,
nagyobb azonosságúak ilyenkor nagyobb sűrűségben is elférnek, az élőrétegük nagyobb
sűrűségben kitöltött. A nagyobb feszültségben élőknek nagyobb mozgástérre van igényük, ők
egy kisebb, de védettebb zónába tömörödnek. Ez is szaporodás.
Ha az élettér nem kötődik teljesen lokális területhez, a nomád élőközösségekben és a
térszerveződési életszférákban lehetőség támad, hogy a mást akaró közösség fizikálisan, (vagy
a tudatban) elhagyja a régi szerveződést, államformát, államterületet, régiót, élőlényt, és a
térben vagy az élőrétegben új, az élet számára alkalmas helyre telepedve megvalósítsák az
elképzeléseit. A kiáramlás mindig a kisebb ellenállású térrész felé történik, ha ilyen nincs a
környezetben a terjeszkedés érdekében a szomszédos réteg megosztásra kerülve kisebb
ellenállásúvá tétetik. A nagyobb szimmetriában álló vagy két (vagy több) oldalról védett
semleges területet, a sikeres életteret választóknak nagyobb az esélye a megmaradásra, az
alkalmas ú j környezetben sikeresebb elszaporodásra. A ki és elvándorlók a régi
rendszerbeliek által nem fékezett, nagyobb azonosságúvá váló új szerveződésekben
megvalósíthatják az álmaikat, és jobb szervezettséget alakíthatnak ki. Az ilyen új
élőközösségek gyors felvirágzásnak indulnak, nagy vehemenciával vetik magukat az
ígéretesebb életnek. Lásd a II. világháború utáni újjáépítést, Németországban, és az 56-os
forradalom utáni konszolidációs időszakban Magyarországon, vagy a bevándorlás és az
aranyláz időszakait Amerikában, vagy/és az Egzodus utáni időszakot Izraelben.
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98. szakasz: Szaporodás, differenciálódás és fúzió, vagy átalakítás:
Azt már felismertük, hogy a Napban és a csillagokban is fúzió folyik, az elöregedett és
visszafejlődő egyszerűbb életszerveződések összehasonlító és korszerűsítő egyesítése,
nagyobb bonyolultságra építése, nagyobb fejlettségű összetettebb részecskék készítése. A nem
azonos ütemben és nem azonos térrészben fejlődött szerveződések egymással szembesítésekor
a kialakult eltérés, fejlettségi, megoldásbeli különbség, a másság az összehasonlításakor a
tudatnak is szembeszökően kitűnik. Az új egyedi tulajdonságok, képességek, újítások és
találmányok, alkalmazott szervezési, technológiai megoldások (know-how), előre mutató
innovatív elképzelések megléte vagy hiánya a nagy azonosságú, de lokálisan elkülönült, külön
térrészben és egy kicsit más ritmusban fejlődött egységek összehasonlításkor kiderül. Ha a
nagyobb energiaszintre és megújulásra vágyó egységek fejlődni, felzárkózni akarnak, akkor az
adott környezetben és körülmények között hasznos megoldások, alkalmazások átadásra
kerülhetnek. A párosodáskor, a genetikai részecskeállomány kicserélésekor, az egyedekre
jellemző fejlettségi minták összekeveredésekor és a fúziókor is ez történik. A természet az új
keverékekből új szerveződési példákat, ipari parkokat, új élettereket hoz létre, amelyben a két
eltérő körülmények között kialakult szervezettség összehasonlításra, és fúzióra kerül.
Az egyediség az azonosságok redukálásával (tavasszal), az azonosság az egyediségek
redukálásával (ősszel) fejlődik. A tél, a külső határfelületeken fejlődő új életszerveződések
energiaelnyelése miatt alakul ki, amelykor a mezők központjához közelebb lévő életszférák
átmenetileg energiában ellátatlanabbá válnak. Ilyenkor a termoszférában, vagy még külsőbb
életszférában a nagyobb azonosságú környezet biztosító nagyobb energiaszintű rendszerek
részecskéi fejlődnek. Ezek szerint nem a nagyévi tavasz, hanem a nagyévi ősz kezdődött el.
Az ősz végével, a nagyobb azonosságúak elszaporodásával az elöregedett egyediségű,
átalakuló élet nagyobb azonosságú részecskékkel telik fel, és egy idő után elfolyósodik. Az
emberi tudatban ezt az állapotot a halál állapotaként ismerjük, a régi életminőség és
szervezettségi állapot megszűnéseként. De a szerveződési tél alatt a fejlett egyediségűeket
elhagyó, nem támogató részecskék a külsőbb, kevésbé feszültséggel teli környezetben tovább
szaporodnak, egy új élet fejlesztését végzik. Ez a placenta azonban átmenetileg elvonja az
energiát a belsőbb határrétegekben élő, az egyediségben fejlettebbektől, és a reprodukciós
térbe távozott nagyobb azonosságúakat támogatja. Az energiahullámok határrétegek közötti
periodikus vándorlását, az ősz és a tavasz, egy nagyobb energiaszintű rendszerhez viszonyított
periodikus elmozdulás kelti.
Ha az új vegyítés az adott kor követelményeinek megfelelően sikeres, a kicsiben sikeres minta
egyre nagyobb méretekben is megvalósulásra kerül. Ezt a fraktálrendszerrel lehet a legszebben
ábrázolni. A karfiol, vagy a páfrány a természet egyszerű (tipikus) fraktáljának a legszebb
példája. A kicsiben sikeresen megvalósult, feszültség mentes, homogén struktúrát, megfelelő
eloszlást adó térszerveződési minta egyre nagyobb energiaszintre kiterjed, de a térbeli
kiterjedés, a feszültség elvezetődésének a lehetősége miatt a szerveződés belső feszültsége
nem nő. A karfiolban, páfrányban stb. csak annyi a feszültség eltérés, amennyi (gravitációs
körülmények között) a magasabban (a gyökerektől távolabb) elhelyezkedő régiók azonos
szintű energia ellátásához szükséges. Az ilyen élettér kifelé tágul, a feszültség a lényeges
különbség kialakulásáig nem nő. Az új egységekben sikeresen ötvöződő tulajdonságok
korszerű térszerveződést eredményeznek, amely egyre nagyobban is sikeresen megvalósítható.
A páfrány a karfiol, a korábbi sikeres minta alapján fraktálba szerveződött rendszer a térben
kiterjed, egyre több részecskének nyújt közel egyenrangú hasonló, analóg életteret. A nagy
azonosságú, nagyobb részecskesűrűségű élőterekben a részecskék a terhelést együtt viselő,
képlékeny folyadék állapotba tudnak épülni. A lágy szárú, kevésbé differenciált állományú
anyagokban hasonló demokratikus struktúrák épülnek fel, az ideális tervet sikeres anyagba
építés, egyre nagyobb energiatömegben megvalósított kivitelezés kíséri. A diszkrét különbség,
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ha a környezet változásával szinkronban áll, az egyediség felé ható fejlődést eredményez. Ha a
lokális fejlődés elmaradt a környezethez képest, a felzárkózás csak nagyobb energiaszintű
változás (az elmaradt, lefojtott különbség) kiegyenlítődésével lehetséges, amelyből
könnyebben alakul ki társadalmi robbanás. Az eltérés csak diszkrét különbség esetén segíti a
társadalom, a közösség általános fejlődését. Ha túl nagy az eltérés, ez az együttfejlődés
folytonosságának a megszakadásához, a kialakult rend rövid idő alatti megváltozásához, egyre
nagyobb energiahullámok kialakulásával makroevolúcióhoz vezet.
A határokkal egymástól elkülönült élőrendszerek fejlettségi összehasonlításkor a sikeresebb
megoldások kicserélésre kerülnek, az egyediséggel járó többletek, az egyedi áramlási pályák,
képességek átszivárognak a lokalizált terekbe. Míg a kereslet általában az újdonság
egyediségével keltett hiányra megnövekszik, addig a már kialakult, megunt, szükségtelenné
váló, túl gyakran megvalósított, a piacon telített (ismert) termékekre csökken. A társadalmi
fúziókban kialakuló rekombináció a receszív (túlversenyeztetett) és megunt, csökkent
keresletű tulajdonságok háttérbe szorulásához, az elértéktelenedéséhez vezet. Az ősi
tulajdonságok képességek, áramlási pályák, tevékenységek egy részére a továbbiakban nincs
szükség, a fejlődés receszív, lappangó átörökítésre ítéli őket, de a szerveződési ősz majd
megfordítja a kereslet irányát. Ha az igény tartósan sok generáción át csökken, a tevékenység
visszafejlődik, és csak hagyomány őrző érdekességként, kis arányban lappangva örökítődik át.
A nosztalgia és a múlt utáni vágy azonban valamely szinten fenntartja a lappangó képességek
örökségét is, és a DNS. sok ismeretlen szakaszában ezek változatlanul megőrződnek.
Az élet a túl egyedivé, és az élő közösség számára haszontalanná vált megoldásokat nem
támogatja. Ha a cél a közösségi együttélés, az együttfejlődés segítése helyett túlságosan az ego
segítésére irányul, az egyén lehetősége elvben kiteljesedik, de a környezet felélése, kaotizálása
miatt valójában csökken. Ha egy vírus a gazdaszervezetben túlságosan elszaporodik, feléli a
gazdában rejlő táplálékot, a jövő fejlődési lehetőségét, és ezzel az életterét. Az evolúció
versenye nem csak a máról szól, hanem a jelen és a jövő túléléséről, a megmaradásról.
Az önző DNS nem a mindent a mának, hanem a jót a mának és a holnapnak is megoldást
támogatja, amely a jövőbeni túlélés lehetőségét egyenrangúként kezeli a mai élet
lehetőségével. Ez megnöveli a környezet fontosságát és a harmonikus beilleszkedés
fontosságát. A lokális rendszer magas szimmetriája csak akkor előny, ha az, az élethez
alkalmas környezet globális szimmetriájával kiegészül. Az életpiramisban (megismerhető de
az evolúció szempontjából lényegtelen mennyiségű) energia, reprodukció áramlik, amelyhez az
élőrétegeknek, az egymásra épülő szinteket tartalmazó szerveződéseknek alkalmazkodniuk
kell. Nem lehet tartósan büntetlenül fogyasztani, kizsákmányolni az energiát feladó rétegeket,
és nem lehet büntetlenül túlterhelni a továbbadott energiát fogadó rétegeket. Ha ez mégis
megtörténik, az élőrendszer biodiverzitása csökken, az élet folytonossága csökken, és az élet
tengerén energiahullámzás kezdődik. Az élő rendszernek alkalmazkodnia kell az energia
kialakult áramlásához, a környezet eltartó képességéhez, az igényelt, feldolgozó képesség
szinkronításához. A nagyobb szimmetriában könnyebb az élet, kisebb a feszültség, a
szükséges lehetőségektől való eltérés, de minden állapot megunttá válhat és túltelítettséget
válthat ki. A rendszerek pufferoló képessége dönti el a feszültség felhalmozódás időszakát. A
kicsi idő alatt reprodukálódó, kis egységek gyorsabban, a nagyobb energiaszintű (de eközben
nagy energiaszintű belső feszültséget felhalmozó) nagy egységek ritkábban telnek fel
feszültséggel, és ezért ritkábban, de nagyobb energiaszinten szaporodnak. A nagy
energiaszintű rendszerek változása a nagy tehetetlenség miatt ritkábban következik be, viszont
sokkal nagyobb különbségek, feszültségek, eltérések alakulhatnak ki. A kisebb élőtömegű
részecskét begyűjtő életszerveződések gyorsabban újulnak meg, bennük a másság és az
azonosság periodikus fejlődése hamarabb kiált változásért. A nagy energiaszintű rendszerek a
perifériákon csak lassan fejlődnek, a nyugalom és a béke tartós időszakokig kiegyenlített
szimmetriában változik. A sokkal gyorsabban változó mezőkben, a csillagok, a bolygók
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időben gyorsabban változó, nagy impulzus sűrűségű határfelületein és a lények belsejében
periodikusan változó differenciálódás, fúzió folyik, a valamilyen sebességgel szaporodó
részecskék szervezettségének az összehasonlítása.
Az idő új értelmezését jelentheti az a felismerés, hogy ha a jelent, a mezők azon
határfelületével azonosítjuk, amelyen belül lévő határfelületek felé az egyediség felé fejlesztés,
míg a kívül lévő határrétegekben az azonosság fejlesztése történik. A jelen periodikus
elmozdulása, az átlagos határfelülethez viszonyított egyediséget termelő rétegekbe merülés az
egyediséget és a tavasszal elszaporodó egyediség felé fejlődőket növeli, míg az ősszel a külső
határrétegekbe merülés a nagyobb azonosságú környezet befolyását erősíti.
A genetikai (jellemző egyedi megoldások, tulajdonságok) anyagok fúziójában az anyag
nemesedik, az élet egyedi rendezetlensége helyreállíttatik. Az élet nemesítése a gondolatok,
képességek, tulajdonságok, az adott korban és körülmények között a lokális térben lévő
részecske közösség statisztikai többségének megfelelőbb, jobb megoldások felé folytatódik. A
fejlődés a magasabb rendezettség, a közigény kielégítése felé halad. Ha ez cirkusszal és
kenyérrel kielégíthető, akkor afelé. A változás azonban időben módosuló folyamatokat hoz
létre, amelyben egy idő után már nem elég a cirkusz és a kenyér. Ha az őszi, a nagyobb
azonosságú részecskékkel kitöltött élőrétegekbe érünk az azonosságokkal felszaporodó térben
a volt egyedi többség kisebbségbe kerül, és a nagyobb azonosságúak kerülnek többségbe,
dominánsabb élethelyzetekbe. Az új arányokban az új többség érdeke felé fejlődő megoldások
felé haladnak a dolgok. A váltakozásban a szív és az ész harca jelenik meg. Az egyediség felé
vágyó, a mindent megismerni vágyakozó tudat, és a nagyobb együttműködést, több szeretetet
igénylő szív periodikusan megerősödik.
A bolygók és a csillagok, az ionos összetett életszerveződések fejlődése az atomi fejlődéssel
analóg, a periodikus rendszerben megismertek szerint folyik. A bolygó és csillag energiaszintű
lényekbe szerveződő részecskék is egy ősközösségi részecsketársadalomból indulnak,
amelyben még jelentős különbség nincsen, demokrácia és gyors fejlődést eredményező
együttműködés, a fejlődés felé épülő vágy, és ezzel közös cél van. (nagyra kell nőni, felnőtt
csillaggá kell válni). Az élet során periodikus differenciálódás történik és a lény belsejében
egyre összetettebb jövő, a külsejében egy nagyobb azonosságú szerveződés fejlődik. Az atomi
szintekhez hasonló analóg állapotok alakulnak ki. Miként az elemek atomjaiban, az
összetettség és a bonyolultság a fúzióban növekszik, szaporodás, rekombináció alakul ki. Az
információ sűrűsödik, anyaggá válik, és az anyag is fejlődésnek indul, és különböző
stációkban fejlődik az arany plazma állapot, és a neutralitás felé. Az ilyen részecske
társadalmakban hol visszaállításra kerül az eredendő demokrácia, a nagyobb rend és a
szerveződés fejlődése meglódul, hol kaotikus összevisszaság alakul ki és az egyediségében
fejlődött rendszer vissza, de az azonosság gyorsabban fejlődik. A két szélsőséges állapotban,
az energia kialakult hullámzása miatt, nem tartható az élet kiegyenlített folyamatban, ezekben
a tartományokban a szimmetria nem jól működik. A túl nagy demokrácia anarchiához,
rendezetlenséghez, a túl nagy rend a többségnek kellemetlen diktatúrákhoz és lázadáshoz
vezet. Az élőrendszer e szélsőségek között vezető úton fejlődik. A rendszerek pulzálnak, az
időben bolyonganak a két fejlődési véglet valamely köztes állapotában, a nagy rend és jó
szervezettség és a kaotikus demokrácia között. A demokratikus állapotokkor az élő anyag
közös teherviselő, együtt változó folyadékba szerveződik, amely a mi fejlettségünkben és
élőrétegünkben, jellemzően a bennünket is nagyobbrészt alkotó víz állapotában és
szervezettségében nyilvánul meg. Ha az együttműködést és elosztást lehetővé tevő víz nem
lenne jelen, a bioszférai szerveződések sem alakulhattak volna ki. Más élőrétegekben eltérő
sűrűségű folyadékot képező kisebb egységek, atomok, molekulák, elektronok biztosítják az
életenergia megfelelő elosztását. Az atomi szint alatti fejlettségű szerveződésekben, az
éterszint előtt és után egy ősközösségi szupravezető folyadék állapotba kerül (van) az anyag
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mielőtt a fejlődés szétterjedése megkezdődik. A megváltozó genetikai anyagkeveredésben az
elöregedett anyagoknak el kell halnia, le kell bomlania, el kell folyósodnia, a környezetet
termékennyé, fejlődést segítő állapotba kell hoznia ahhoz, hogy a már kifejlődött új
szerveződéseknek szabadabb élettér maradjon. A szaporodási folyamat a régi szerveződések
lebomlását segítő vízözönnel, folyadék állapotba keveredéssel kezdődik, amely vegyi
keveredést, visszabonthatatlan, nagy fraktálmélységű keveredést hoz létre. Ez, és az ezt követő
gázállapot több fraktálmélységben is lehetővé teszi a genetikai örökítő anyag, a fejlődési
minták keveredését és a részecskékre bontott szerveződések alrészecskéinek az
összehasonlítását. Az eltérés felismert példája követendő mintát, fejlődési célt ad a tömeg
fejlődésének, az élet törekvéseknek.
A következő fejlettségű periódusokban, az alapállapotban folyadékok, a bróm, a Cézium a
Francium és a Higany és az aranyplazma biztosítják a fejlődési őszkor az élő energia
megfelelő, nagyobb azonosságú elfolyósodását, és az ez utáni télben kialakuló nemesgáz
állapotok az egyenlőbbé váló részecskék megfelelőbb új pályákra terelődő, eloszlását. Az
anyag és életszerveződési tiszta állapototok között vegyes fejlettségi állapotú szerveződési
lehetőségek is kialakulhatnak, és molekuláris nagyobb máságú folyadékokat, gázkeverékeket
és időben kevésbé változó, különböző vegyi tisztaságú, átmeneti szilárdságú, alkáli fémeket,
átmeneti fémeket és új vegyületeket, vagy/és a szerveződési tél dermedtségébe kerülő
szilárdabb anyagokat alkothatnak. Az élő anyag minden fejlettségében meghatározható az a
gerjesztés, feszültség, amelykor a belső rezgés az egyediség felé fejlődő anyagba épülés
helyett anyagot bontó, de a nagyobb azonosságú élőtömeget növelő hőrezgéssé alakul,
amelykor az anyag elfolyósodik, ha nem jön a feszültséget csökkentő tél, és a szerveződéseket
tovább gerjesztik, elgázosodnak, szublimálnak, gőzzé vagy/és gázzá, egymástól elkülönülő,
együttváltozni nem képes részecskékké válnak. Ekkor a feszültséget kevésbé tűrő részecskék
elkülönülése történik. Ha túl nagy az adott fejlettségű részecsketársadalom, élőréteg
feszültsége, amelyet az együttműködést javító, nagyobb azonosságúvá hozó folyadék állapotú
szervezettség nem képes javítani, a folyadék állapot után az elgázosodó állapot következik, a
lokális robbanással felbontódó részecskeközösségnek a szétszórással kikényszerített
újjászerveződése. A periodikus rendszerű életszerveződésben a nagy azonosságú folyadék
állapotokat a nemesgáz állapotok, a rendszer valamely szintjén a szaporodás, a megújulás, és a
részecsketömeg számbeli növekedése követi. Ilyenkor az egymásban teljesen sohasem
feloldódó, csak keveredő ősfolyadék (a gazdag ördögi és a szegény angyal) elkülönülésre és
reakcióba kerül. Az elkülönülés megkezdéséhez elégedetlenség, belső fezszültség és a lokális
körülményeknél alkalmasabb, részben fejlettebb, egyedibb, eltérőbb összehasonlító minta kell.
A férjek ekkor egy új nőt találnak, benne felépítik a vágyaik új asszonyát, a korábbi párban
meg nem lelt hiányok vágyott összetettségét. Ez vezet a megunt feleség elhagyásához, a
családi szerveződési rendszer átalakításához. Hasonló folyamat alakítja ki az élet minden
szintjén a szaporodást, a már a részecskék egy részének, a többségének nem megfelelő
rendezettségű szerveződés felbontását, átalakítási vágyát. A fejlettebb, az együttélést
sikeresebben, sokszor csak másképpen megvalósító példák hatására, a nagy feszültségre
kényszerített részecskék, a közösségnek rossz célokat adóktól, (a tőkét harácsoló, és nem a
köz érdekében mobilizáló gazdagoktól, és a tudást a saját érdekében felhalmozó, de nem
alkalmazó tudományos egységektől) elkülönül, és eltérő állapotba kerül. A differenciálódás
stabilabb, és energiában gazdagabb szilárd, és elgázosodó energiaszegényes anyaggá különít.
A fejlett mezők központjában és a csillagokban kialakuló plazma állapotban állandó gyors
keveredés, gyors ritmusú szaporodás alakul ki, amelyben nincs idő a differenciálódásra, és a
túl gyors és túl rövid életfolyamatban a részecskék nem tudnak elkülönülni. A plazma
állapotsűrűség, olyan ideális keveredési arány elérését jelenti, amelyben az elöregedő, de nem
túldifferenciálódott atomok felbontása közben, a még kis különbséggel rendelkező fiatal
angyalok és az ördögök, a protonok és az elektronok új párkapcsolatba épülnek, és ez miatt
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nem tudnak egymástól elkülönülni, a gyorsan változó rétegekben nincs elég idő nagyobb
differenciáltság kialakulására. A folyamatban keletkező neutronok az elektronokat és a
protonokat töltötté tevő első impulzuskor fiatal fotonokként kirepülnek a kisebb
változássűrűségű környező térrészekbe, és viszik a fejlett mezőkben megszerzett ismeretet a
lassabban fejlődő környezeti határrétegekbe.
A kaotikus állapot kialakulásakor a szervezési produktum hasznos anyag helyett cél nélküli
hőrezgésben valósul meg, amely ionizálja, a kaotizmus miatt nagyobb feszültségre hozza az
különbséget eredményező elosztással gerjesztett élőközösséget. A nagyobb sűrűségű anyagot,
a nagyobb változássűrűségű élőrétegeket, az energiában tehetősebb töltötté váló
szerveződéseket a kisebb energiaszintre jutott, a gerjesztés miatt nem túlságosan erősen kötött
(külső) elektronok elhagyják, és kilépve a közös szerveződésekből szabaddá válnak. Ezek az
elektronok erősen reakció képes forradalmárokká válhatnak, akik a régi (túl nagy, vagy túl
kicsi fejlettségű vagy azonosságú) szerveződéseket elhagyva új, a személyi igényeiknek
megfelelőbb szervezettségre vágynak. Ilyenkor szervezettségi cél és formaváltás,
rendszerváltás, állam vagy és mikrokozmosz szaporodás, azaz a szervezett egység fejlődési
irányváltása, az eltérő célokra vágyók arányváltása kezdődik. A szaporodáskor a szabaddá
vált, a közös szerveződéstől lerobbant, túlszaporodott, más elképzeléssel rendelkező, más,
nagyobb fejlődésre, demokráciára vágyó közösség a rosszul irányított, vezetett rendszert
elhagyja, a térben új önálló szerveződést alapít. A mezőknél ez anyagcsereként jelenik meg,
amely a környezeti eltérő fejlettségű, és eltérő azonosságú rétegekbe periodikus bemerüléssel
érhető el, a rendszer átlagos határfelületéhez, átlagos vágyához, a jelen állapotához
viszonyított a múltbelibb, vagy a jövőbenibb fejlődési állapotban lévő rétegek felé
elmozdulással. A felmenői rendszerek között lévő hatásegyenlőségi felületek, a felmenői
szimmetriafelületek, határfelületek, ekliptikák átlépését napéjegyenlőségi időpontokként
ismerjük, amelynek az átlépését követően a mezők belső részecskeállománya vagy a nagyobb
azonosság, a múlt és a szív felé, vagy a nagyobb egyediség, az ész, a racionalitás, és a jövő
felé fejlődik. Ez arányváltozást okoz, amelyben váltakozva a szív vagy az ész
győzedelmeskedik. Ez minden energiaszinten rekombinációval jár. Az elavult dolgokat, a
rossz vezetőket lecserélik, a túlkínálattal rendelkező, elavult dolgokat gyártó szerveződések
tönkremennek, a jó dolgozóik piacképesebb termékeket gyártó vállalkozásokhoz szerződnek.
Az elnehezült, korszerűtlenné vált szerveződési vezetéssel, struktúrával rendelkező egységek
felbomlanak, a hibákat észlelő, és azokat kijavítani is képes elképzeléssel rendelkezők új
egységeket alapítanak. Ha a célt jól megnevezve sikerrel állítják maguk mellé a szabaddá vált,
még ingadozó elektronokat, a szerveződés új és korszerűbb egységként, a korábbitól eltérő
szervezettségű új életciklusba elkülönülhet. A nagyobb energiaszintű rendszerek életciklus
váltása azonban a kisebb energiaszintű alszerveződéseik periodikus megújulását, elhalását és
újra elszaporodását eredményezi.
99. szakasz:

Milyen egy ionos szerveződésű élőrendszer szaporodása,
korszerűsítési lehetőséget tartalmazó megújulása?
A részecske szaporodás, a térben és időben elkülönülés, szerveződési rendszerváltás új, az
adott körülmények között, és a mezők új szerveződési életterében sikeresebben alkalmazkodó
szerveződéseket eredményez. A nagy tömegű részecske együttélését sikeresen megszervező
csillagokban kialakult fejlettség már nem vagy csak ritkán vezet társadalmi robbanáshoz,
napfler kitöréshez. A csillag fejlettséget elérő felnőtt (középkorú) mezők már nem
szaporodnak, sikeresebben alkalmazkodnak a környezet változásához, az energiát
tudatosabban és egyenletesebben osztják el az alszerveződéseik között. Az egymással plazma
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állapotba kerülő angyalok és ördögök együtt neutrális párokat képeznek, és sikeresen
valósítják meg az együttfejlődés lehetőségét. A csillag fejlett belső része már jól elosztott
energiarendszert képez, a társadalmi feszültséget a foton energiaszintű részecskék egyenletes
elosztását általában képes jól megszervezni. Ha idegen információs anyag mégis bekerül a
csillagokba, és rövid idő alatt túl nagy gerjesztés alakul ki, az együtt nagyon magas feldolgozó
képességű, együttfejlődő plazmába szerveződő élő anyag rövid idő alatt megoldja a problémát.
A csillagokból kidobódó, kirobbanó védők, az e célra szervezett szabad elektronok (vagy a
még gyorsabb visszahatásra alkalmasabb kisebb tömegű részecskék) jelen időben visszaverik
a támadást, gyorsan feldolgozzák, gázzá bontják és napflerként kivetik az idegen információs
összetételű anyagot.
A mezők szülői határfelületein sikeresen egyesített, nagyobb energiaszintre hozott és
párkapcsolatba, családba lépett szerveződések elkülönülnek, új csillagtéri szerveződésekbe
tömörülnek. Ezekből az időben kolóniákká növekedő családi egységekből épülnek fel a
nagyobb energiaszintű közösségek, és ezekből az életfejlődést lehetővé tévő időspirálok. A
csillagok, de már a bolygók és a kisebb szerveződések körül is kialakul a szülői
szimmetriafelület, amelyen az utódok váltakozva hol az egyik térész felé eső felmenőktől,
rokonoktól, hol a másik irányban lévő felmenőktől kap információs segítséget. A váltakozva
megerősödő segítség, tanács, hatások miatt a fiatalabb alszerveződések hol az egyik, hol a
másik felmenői rokonság hatása alá kerülnek, amely miatt a családi szimmetriafelület
közelében periodikusan ingadoznak. A szülői ekliptikai határfelületeken növekvőkből
Wimpek, Müonok, fotonok, elektronok, protonok, majd felnőtt atomok, és a tiszta fejlettségű
állapotok közötti eltérő részecske variációk, köztes és kevertebb állományú vegyes állapotú
szerveződések, pl. füvek, fák, neuronok, sejtek és emberek, majd aszteroidák, bolygó és
később csillaggyermekek alakulnak ki. Bármilyen nagy az idős csillagok, és a még nagyobb
energiaszintű galaxisok probléma és esemény-feldolgozó képessége, a körülöttük életspirálban
fejlődő leszármazottaik bizonyítják, hogy e szerveződésekben is van elég belső probléma,
felhalmozódó feszültség. A kaotikussá vált, eltorzult egyensúlyú organikus rendszerek sikeres
megújulási lehetősége a periodikus, az egyediséget, vagy az azonosságot növelő szaporodással
valósul meg. Ez olyan szervezettségi átalakulásnak, lokális ősrobbanásnak is tekinthető, amely
sikeres mintákat és új rendezett cél felé haladó szerveződéseket eredményez. Az ősi időkben
kialakult megoldás a felrobbanó térből szétrepülő szabad részecskék, elektronok és protonok
hosszú ideig tartó időutazása, amelykor az azonos terekből azonos cél felé haladókkal hideg
fúzióban, az idegen terekből származó keresztező irányú, hasonló tehetetlenségűekkel pedig
meleg fúzióban, impulzusban egyesülhettek. A hidegfúzióban az egymással azonos irányba,
cél felé haladásban a részecskék önazonosságra tehettek szert, megismerhetik a többiekéhez
viszonyított azonosságaikat és eltéréseiket, kellő fejlődési idő alatt öntudat alakulhat ki. Az
életutazás alatt megismerkedhetnek más részecskékkel, azonos cél felé segítő és ellenirányú
(érdekű) kapcsolatokat alakíthatnak ki, jó, az életüket és a szerveződésüket segítő
eseményekkel és rosszként megismert konfliktusokba kerülhetnek. A hidegfúziót megelőző az
egyediséget növelő haploid állapotokat diploidokba szerveződő páros, és impulzusokban
párosodó differenciálódó állapotok követik. E részecskék életfolyama a fúzió és szaporodás,
az időutazás, az életutazás azon időszaka alatt, amely ideig a szerveződés hasonló
energiaszintű közösséggel irány és célellentétbe nem kerül. Ekkor a tömegekhez mérhető
energiaszinteken fuzionálnak, összehasonlításra kerülnek és tovább differenciálódnak, de a
haploid, még szabad állapotú áramlásban a szerelem szárnyalásában mindig újraépül,
újrakeveredik az eltérés felé differenciálódott részecske közösség. A nagyobb energiaszintű
rendszerek sokszor központjai fejlettebbek és a rendszer e határrétegeinek a részeivé vált
részecskéknek sokszor előnyös körülményeket biztosítanak. A szegény részecskék vagy
alkalmazkodnak a fejlettebb (eltérőbb) körülményekhez, vagy meg nem értve a fejlődés
irányát, haladását merevvé válva elhalnak, mint életszerveződések lebomlanak.
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Az élet körforgását a rossz dolgok feledése, a múlt emlékekben megszépülése teszi lehetővé.
Ha a tudat nem lenne képes a megújulások és az élet alatti sérelmeket elfeledni, ha a szív
szeretet igénye nem győzedelmeskedne az ész racionalitásán, az élet szerveződése a
hiábavalóság zsákutcájába torkollana. Szerencsére az anyagcserével felejtünk, a rossz
emlékeket őrző, tapasztalt és idősebb, határozatlanná váló részecskék előbb hagyják el a
szerveződéseket, amely miatt a szépre utólag jobban emlékszünk. Talán ez az Isten
legeredményesebb találmánya. Ez teszi lehetővé a sokszor elhagyott demokráciához a
visszatérést, és ez teszi ismétlődő lehetőséggé az elromló demokráciák kaotikussá válása után
a rend és nagyobb rendezettség érdekében visszavágyott diktatúrákat, a rend és a szervezettség
magasabb fejlettségű, de nagyobb feszültségű állapotait.
A csillagszintű evolúcióban a részecskék kikerülve a gyorsan változó mezők közötti
mennyországból, hamar az egyediség és az energiagyűjtés útjára tévednek, a mennybe
vágyódás korábbi okát és célját hamar elfelejtik. Csak akkor éled fel a nagyobb demokrácia
utáni vágy, ha a körülmények a diktatúrák, vagy a túl liberális szerveződés irányba, és
szélsőséges állapotokra változnak, ha az egyedek és a közösség együttfejlődése rossz irányba
alakul. A túlzott és sikertelen demokrácia, a szabadosság és a belső erkölcs nélküli társadalom,
a rendezetlenség növeléséhez, káoszhoz és anarchiához, a törvények és az együttélési normák,
az erkölcs és a szabályok fellazulásához, és a diktatúra a rend megerősödő vágyához vezet.
Ha a kívülről felengedő szabadság nem egészül ki a belső korlátokkal, a fejlődés könnyen a
szabadosság zsákutcájába téved.
Az élőlény az impulzusokban elporladó, őt elhagyó, a rossz emlékeket elvivő és a tudatban
maradó valóságot ezzel megszépítő részecskék távozása miatt hajlamos elfeledni az elkövetett
szerveződési hibákat, és ugyanazokat rendszeresen, periodikusan megismételve ismét elköveti.
A mennyországot azért hagyták el az eredeti részecskék, azért differenciálódtak mássá, hogy a
közösségi együttváltozás kényszere helyett egyéni szabadságot, egyéni életcélokat, nagyobb
energiaszintű élményeket kapjanak. A nagy közösséget elhagyva azonban az élet sodrába
kerülő szerveződések magukra maradnak, és miközben újra megtanulnak együttműködni,
egyre nagyobb energiaszintű, egyre nagyobb együttműködést, önfeladást, önkorlátozást
igénylő mezőkbe kerülnek. A Tao útja ismét megtanít az együttműködésre, a belső gátak, az
erkölcs és a tartás kialakítására, és a nagyobb közösségekben történő arányos teherviselés
elfogadására.
Miközben a mennyet elhagyó részecskék lassan megtanulnak együttműködni, és ezzel egyre
nagyobb energiaszintű szerveződésekbe tömörülni, az alacsonyabb energiaszintű szervezési
hibákat a nagyobb energiaszintű szerveződésekben periodikusan megismétlik, és rendszeresen
szélsőséges, túldifferenciált állapotba kerülnek. A túldifferenciálódásban kifejlődő ego, az élet
egyenrangú szolgálata helyett a közérdek (hosszabb távon a saját érdeke) kárára a saját
kiteljesedését erőlteti. Ez korrupcióhoz, a közvagyon elprédálásához, egyéni célú
felhasználásához, végső soron az élő energia térben és időbeni hullámzásához vezet. Lassan
tanulunk, de gyorsan felejtünk. A fejlődés ára, a nagyobb energiaszintű változás ára a feledés,
az elbutulás és a kisebb egységű folyamatos élet halhatatlanságának az elvesztése, a
periodikussá váló élet. Az együttfejlődés pedig szükségszerű, az ego és a környezet
egyensúlya nélkül nem alakulhat ki tartós szimmetriában fejlődő evolúció, nem alakulhat ki az
egymásra utaltságtól független élet.
Az ionos csillagporból képződő, az isten malmaiban, a csillagokban, a galaxisokban és a még
nagyobb mezőkben elgázosodó részecskeszerveződések olyan quintesszenciát, étert, illékony
és már nagyon kicsi feszültség, hőmérséklet növekedéskor, a körülmények egészen kicsi
megváltozásakor elpárolgó részecskékből képződő gázt képez. Ha az isteni mező egyszer
főnixmadár szerű szaporodásba kezdett, a mennyei állapotú tér differenciálódni kezdett, és a
csillagokig jutó új differenciáltságban az eredetet és az élet célját elfelejtő részecskemezőket
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újra illékony, kis egységekre, quintesszenciává őrölte. E nagyon nagy azonosságú, már a
legkisebb körülményváltozásra is könnyen elpárolgó, és már határozatlan, lendületet vesztett,
de már ismét együttműködni képes részecskékkel van kitöltve a csillagközi tér, és ez az állapot
az anyaggá szerveződő információ sok állapotában megismétlődik. A térben lévő anyag
periodikusan halmazállapotot, sűrűségi és együttműködési állapotot cserél. Ha nyugalomba
kerül, egybeszerveződik, közös tömegbe épül, de ha gerjesztik, gáz állapotot, vagy
plazmaszerű folyadék állapotot vehet fel. Az együttműködő állapotú, nagy azonosságú anyag
folyékony, az éppen harcban álló indulatba jön, és gáz állapotba szerveződik. Ha nyugalomba
kerül az anyag, nemcsak megnyugszik, és egybe szerveződik, hanem a változása is csökken, és
szilárd állapotúvá válik. A gáz állapot, miként a legnagyobb szilárdságú, a legnagyobb
részecske sűrűségű állapot is szélsőség, kényszer. Az egyik a túl nagy változás, a másik a túl
nagy változatlanság kényszere. Az élő anyag ideális állapota, az egymással magas szintű
együttműködésbe szerveződött részecskeállapot, a folyadék állapot, amely még kellő, de egy
főre nem nagy feszültségváltozással elviselhető helyett széppé teszi az életet. A részecskék
azonban ezt rendszeresen elfelejtik, és ezzel folytatódik az élet tudatot fejlesztő periodikus
körforgása.
100. szakasz:

Miben más egy kovalens szerveződésű organizmus szaporodása?
Az ionos kötésű életről azt tudjuk, hogy az élet az életben, azaz az életterek egymásban
helyezkednek el. A kovalens kötésű életszerveződés ebben csak annyiban más, hogy a
különböző, de nagyobb tisztaságú élőrétegek közös határán szerveződik, amely kevertebb és
gyorsabban fejlődő lehetőséget tartalmaz. A kovalens életszerveződés átmeneti kevert anyag,
amely az egymás mellett lévő élőrétegekben lévő eltérő azonosságú és eltérő fejlettségű
részecskék, és ezek nagyobb bonyolultságú szerveződéseinek a keveredéséből alakul ki. Az
élet története analóg, azonos minta, azonos történet alapján bonyolódik. A kovalens élet
jelképe a Tiltott természeti törvények, című könyv címlapján látható halastál ábra. A
szerveződési lehetőség példái a parlag és a mezsgye, és a neuron, az idegsejt, és a
településszerkezet résznél, és a fa szerveződésénél leírtak alapján könnyen megérthető.
A Mengyelejev által elsőként sikeresen rendszerbe szervezett atomi energiaszintű élőrendszer,
kolónia, a hidrogénatomi fejlettségként ismert nőivarú proton és az elektron párkapcsolatba
lépésével kezdődik. E szerveződési szinten a család és a kolónia addig szaporodik, amíg közös
szerveződésben még együtt tud működni. A család pillanatnyi létszámát a tömegszám, és az
idő fejlődését a tömegsorrend szemlélteti, míg a család anyagi (gazdasági és energia) állapotát
a Moetrius féle sűrűségi sorrendbe rendezett ábra mutatja be. (lásd a könyv végén az ábrát). A
két ábra összefüggése együtt azt mutatja meg, hogy a családi létszám szaporodása közben, az
idegenség és a másság növekedése miként hat a létszámában és a feszültségében is növekvő,
az együttműködő képtelenség felé (a halál) felé haladó szerveződésben. E rendszerben azért
tud időben változó életben maradni a csillagpor, mert a külön fejlődő, de rendszeresen
egymáshoz mért különbség hatására, a másképpen fejlődő mezők közösségei periodikusan
keverednek és gerjeszteni kezdi egymást. Ehhez két olyan, egymással teljesen sohasem
vegyülő, csak a részecskéiben keveredő, de mindenkor az egészt képviselő, állandó eltéréssel
rendelkező részecskére van szükség, amelyek csak együtt képezhetnek egészet, amelyek
között a távolodással növekszik a kötőerő, az azonosság, de a túl nagy azonosság elválasztó
erővé fejlődik. Az élőrendszerben minden anyagnak van ellentéte, ellenkező hatást
eredményező keveréke, vegyüléke. Ha a változás csökkenésekor az egymással össze nem férő
anyagot, egymással gyors reakcióba jövő anyagot összeeresztjük, heves reakciót, térátalakulást
és körülményváltozást kiváltó robbanást váltunk ki, amely miatt a tér széttágul és csak idővel
sűrűsödik be, ülepedik le a változatlanságba. Ilyen reakciókat kiválthatunk az ellenkező
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lendületű, az ellenkező fordulatú, az ellenkező mágneses irányú, és az ellenkező vegyi hatású
anyagok összekeverésével. Az egymást gerjesztő tulajdonságú anyagokba, keverékekbe,
vegyületekbe szerveződő részecskék mindaddig képesek periodikusan megújulni, amíg a
hatóanyag a másságot és ezzel a változást felelevenítő reakciónövekedést képes előidézni. Ha
az életet gerjesztő genetikai variációk kimerülnek, az azonosság növekszik, de ha az
azonosság növekszik, a megismert egyediség felé ható vágy felelevenedik.
A szén és oxigén reakcióján alapuló szerves élet analóg rendszerben szaporodik. Ez a rendszer
része a teljességnek, de annak csak egy fejlettségi állapotát jelenti. A fejlettség azonban nem
konkrét a mezőkben, hanem átlag, amely alatt és felett, viszonylag széles szórási sávban lévő
részecskék, alszerveződések átlaga. A szén alapú és kovalens elektronszerveződésű
életszakasz már magasan fejlett magnetit kristályokat, kevés aranyat és nehéz fémeket és a 23-4. periódus fejlettségi állapotában lévő fejlettségű összetevőket arányos mennyiségben
tartalmaz. Jellemzően sok a víz, a hidrogén valamilyen szén állapotú és ezt redukálni képes
Oxigén. Ha ez az arány súlyosan eltolódik, pl. a nehézfémek, a szabad gyökök a fejlett
felhasználók felé, de akkor is, ha a túl nagy azonosságú víz felé az életbe szervezett
együttműködés megszakad.
Ha a szerveződést felépítő részecskefraktál nagy dinamizmusra és magas rendezettségre tesz
szert, a sikeres elosztás a lény kivirágzásához, a szaporodóképesség látványos
demonstrálásához vezet. Az anyagi energiaszint a maximumra növekszik, a növények
kibontakoznak, virágokat hoznak, amelyek kinyílnak, és az addig e részeket védő
határfelületek, a nemiség hormonjai, a másság és a szaporodóképességet hirdető, hírvivő
feromonok szétrajzanak a térben. A csáb a másság lehetősége, az élet sikeresebb megismétlési
lehetősége. Az illatfelhő és a nemiségi jegyek kidomborodásának az eredménye a potenciális
nemzőtársak megjelenését eredményezi, és a társak részecskéi közötti vetélkedőben hamar
eldől, hogy mely egyed a legalkalmasabb a fejlesztésre, ki a nagyobb változási szimmetriát
eredményező, a genetikai örökítő anyagot adó. Ilyenkor a tudat ítélő és mérlegelő képessége,
döntési lehetősége a háttérbe szorul, a párválasztásban a szerep az aurát alkotó és a belső
tulajdonságokat is meghatározó kisebb energiaszintű részecskékre, az általuk visszajelzett
érzésekre és a szívre hárul. E részecskék olyan kiegészítő egyedi részecskepályákkal
rendelkező mezőket részesítik előnyben, amelyekben a kiegészítő egyediség és az
együttműködő képesség a dinamikus dominanciával sikeresen ötvöződik. Az állatok, a
madarak és a rovarok jelentős része a színesebb, az illatosabb, a környezetből kiemelkedő
másságával jelzi az egyediség felé előrehaladottabb, párosodásra kész állapotát. Ez azt jelenti,
hogy az organizmusba szerveződött részecske társadalomban rend és harmónia, az energiát
megfelelően elosztó szervezettség uralkodik, ezért az egyedi képességet adó, egyediség felé
fejlődő kis energiaszintű, a színeket, az illatokat stb. biztosító részecskék is érvényesülhetnek,
nem kerülnek elnyomásra, retorzióra. Azok a mikrokozmoszba (lényekbe) szerveződött
élőrendszerek színesebbek, ízesebbek, illatosabbak, amelyekben a nagyobb összetettséget, a
teljességet adó egyedi részecskepályák is betöltöttek, amelyekben az életbe szerveződött kis
energiaszintű részecskeenergia egyenletesen tölti ki az életteret. Az ilyen színes
egyéniségekben az élet minden részecskének kellő energiát juttatva egyenletesen áramlik. Ha
megértjük, hogy az élő lényeket olyan a mi jelenlegi felbontóképességű eszközeinkkel még
nem igazán látható (de a Kirlián fotókon már észlelhető) részecskékből szerveződött aura vesz
körül, amely az életteret egyenletesen kitöltve körfolyamatban áramlik az élőmezőkben és
körül, akkor e részecskék egymástól egy kicsit eltérő szögű, eltérő energiaszintű, sokszíntű,
eltérő keringési síkú életpályáit is megérthetjük. Ez analóg az általunk ismert egyedi
életpályákkal, az egyedi képességeken, tulajdonságokon és adottságokon is alapuló
fejlettséggel, a kialakult egyediség sok részletből összeálló eredőjével.
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A szaporodás feltétele, hogy egy a fajnak alkalmas kellően védett élettérben, szaporodásra
képes részecskék, örökítő anyagot képező, az egymással összehasonlítandó élőkultúrák
keveredjenek össze. A párosodáskor, az örökítő anyag keveredésével egymást kiegészítő, és
rekombinációban a túl dominánssá, általánossá, elavulttá vált hatásokat, az elöregedett
rugalmatlan tulajdonságú szerveződéseket letörő új igényű élőflóra alakul ki, amely képes a
kezdethez és az anyagba épüléshez, a szerveződések felépüléséhez szükséges ősközösségi,
egyenrangú, demokratikus közösség szabályai szerint élni. Az örökítő anyagok keveredése
csak akkor lehet sikeres, ha elég nagy az (faj) azonosság, a genetikai azonosság, és eltérő a
szaporodásba kerülő mezők forgási eredője, azaz a genetikai anyagot adó alanyok egymásnak
vonzalmat biztosító nemisége. Ez akkor lehet sikeresen közös mezőbe egyesülő, ha a pár
egymással közös térben összeérő energiamezőjén áramló, az aurát is alkotó részecskék azonos
cél felé irányuló rendezettsége, lendületirányi eredője megfelelő, azonos. Ez szükséges
feltétele az összekeveredő részecskeközösség azonos iránybeli rendezettségének, a sikeres
részecskeházasságoknak. A szaporodást eredményező folyamatok akkor sikeresek, ha a
genetikai állományt, összehasonlítható és fejlődésre alkalmas alapot biztosító részecskék
nagyobb fraktálmélységben, több energiaszinten is sikeresen összekeverednek. Ez nagyon
nagy kötőerőt biztosít, amelyet érzelmi eredőjeként szerelemként ismerünk. A biológiai
párosodás, a közös frekvenciára hangolódás ezt a szükséges körülményt hozza létre. A férfi és
női nemi hormonok sokféle feromont, és egyéb olyan hatóanyagot tartalmaznak kicsi
mennyiségben, amelyben az egyed jellemző arányai és fejlettségi állapota egy közös
szimmetriában érvényesülnek. Az egyedeknek tekintett individuál személyiségek részecske
eredőknek tekinthetők, amelyeknek a megfelelő arányú, de sokkal kisebb energiaszintű egyed
arányos genetikai keveréke a nagyobb energiaszintű egyed fejlettségét reprezentálja. Nem a
mikrokozmoszt képező, egymással párosodó individuál egyedek azonossága, hanem a sokkal
mélyebb fraktálszinteken keveredő kisebb energiaszintű részecskék sikeresebb párosodása és
kellő azonossága szükséges ahhoz, hogy az új mikrokozmosz, új élettér, az új organizmus
fogamzása és kialakulása sikerhez vezessen. Az arányos, reprezentált minták összehasonlítása,
növelheti a minta azonosságát, csökkentheti, (diszkrétté teheti) az eltérést. Ez is szükséges
ahhoz, hogy az új társadalmat, (új mikrokozmoszt) alapító kis energiaszintű részecskék
sikeresen töltsék ki az új életteret, az egyediségük és a közösségük kellő teret és szabad pályát
kapjon. A szerelem nem a felszínen, hanem a mélyebb fraktálszinteken dől el. Ilyenkor nem az
ész, az emlékezet és a neuron dönt, hanem a szív és az érzés. Azon egyed lesz a társnak
jelentkező ajánlkozókból a legsikeresebb, amelynek a statisztikai eredője a kisebb
energiaszintű részecskék visszajelzései alapján sikeresebb genetikai keveréket alkot, amely
nagyobb demokráciát, egyenletesebb táplálék, energia beszerzést, kitermelést vagy, elosztást,
jobb életfeltételt tud biztosítani a rendszerben később elszaporodható részecskék
leszármazottainak. A szerelmi érzés, a vonzalom annál erősebb lesz, minél több a társjelöltben
az azonos irányú, és ezért tartós kapcsolatba, közös együttműködő tömegbe épülhető
részecskepálya. A magas számú azonos, konkurens áramlási pályákkal rendelkezők között
azonnal ellenérzés, ellenszenv alakul ki, az eltérő, rontó irányú keringési pályákat azonnal
megérezzük. Szintén rontja a kapcsolat kialakulásának az esélyét, ha az alrészecskék és a
részecskepályák között nincs időbeli, vagy térbeli szinkronitás, azaz a vonzalom nem egy
időben, nem azonos szinteken alakul ki. Nagyon sok ember küzd azzal a párkapcsolati
zavarral, hogy akkor fut a másik után, amikor annak már nem kell, és azonnal megfordul az
érzelmi irány, ha a másikban mégis felébred az érzés. Ha nagy az időszinkronitás eltérése, ha
az új keverék nem tud innovatív, előre mutató fejlettséget, közös célt állítani, az alkalmatlan,
egymást nem segítő közösség elhal, a szerveződés sokszor még a megszületése előtt abortál,
elpusztul.
Meglátni, vagy megérezni az illatát és megszeretni csak egy pillanat műve. Az ilyen azonnali
genetikai reakció mélyről jön, a megérzés működteti, az alacsony energiaszintű érzelmi
pályákon áramló részecskéink által már megismert megfelelő, érzelmi vonzódást keltő
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rendezettség generálja. Az élet sokkal több boldogabb együttműködő embert produkálna, ha
engednénk a megérzéseinknek, ha komolyabban vennénk az érzéseink. Ha a sikeresen
megtalált, a jobb rendezettséghez szükséges genetikai örökítő anyaggal rendelkező társak
örökítő keveréke megfelelően védett, energiával jól ellátott térrészben, életszférában egyesül,
az alkalmas élettéri körülményekbe kerülő alacsony energiaszintű élőrendszerek, hihetetlen
gyorsasággal elszaporodnak, új életteret, új organizmust, új mikrokozmoszt fejlesztenek ki.
Ha az egymást nagyobb fejlettségre, vagy kellő azonosságra hozó genetikai keverékben lévő
részecskék a szakosodási lehetőségeket kihasználják, megindul a fejlődés, és a kereslet
növekszik az egyediségre, az új tulajdonságokra, a színekre, az ízekre, a nagyobb teljességre.
Egyes részecskecsaládok leszármazottjai, a genetikai keverékben is jelen lévő, külső és belső
körülmények, a kezdeti feltételek eltérése miatt kicsit más irányba szakosodnak, fejlődnek, és
némelyek leszármazottaiból vérsejtek, másokéból szívizomsejtek, bőrsejtek, szervek, szövetek
alakulnak ki. Az új lényekben a konjuktúra növekedése keresletet támaszt az egyediségre, a
további szakosodásra, a hiányszakmák kiművelésére és betanítására. A részecskék kifejlesztik
a teljességet, a kozmosz lokálisan lehetséges, összes kisebb energiaszintű, de időben a kisebb
tömeg miatt gyorsabban kialakuló lehetőségét. A kifejlődő részecske utódok által továbbvitt
szerveződésből egyre nagyobb energiaszintű, egyre nagyobb eltérésű leszármazói ágak
fejlődnek ki, az azonosság a másságon át egy másik egyediség felé fejlődik. Az individuál
egyedekké alakuló részecskeszerveződések egymással analóg, de eltérő mikrokozmoszokká
alakulnak, más irányba fejlődve egyre jobban elfelejtik az együttéléshez szükséges, a
megszületésükhöz és a létükhöz kötődő alapvető szabályokat, elfelejtik a gyökereiket, és hogy
honnan indultak. Az élet védelmében gyűjtött társakkal történő együttműködésekből, a
társakat kihasználó, a közösség helyett már csak önmagát védő részecske szerveződésekké
fejlődnek, lelkileg deformálódnak. Az élet védelme érdekében félreértett anyaggyűjtés, a
társak együttműködés helyett történő kihasználása a személyi rendelkezés alatt álló
energiaanyag növekedéséhez, vagyonosodáshoz és a megszerzett birtok lokális elkülönüléshez
vezet. Az életkezdetben sikeres együttműködés a célokban is megosztottá válik, az áramlási
iránya, az áramlási pályák kezdeti körfolyamatba rendezettsége hamar egymással szembenálló
érdekek feszültségnövelésére, kaotizálásra kerül. Impulzusok alakulnak ki, amelyekben a
differenciálódáskor egyesek elhalnak, a vagyonukat a nagyobb erővel, sikeresebben szervezett
tömeggel rendelkezők elorozzák, és a tömeg tovább differenciálódik. Ha a nagyobb
energiasűrűségre növekvő anyag lebontása nem sikeres, és a fejlettek aránya túlságosan
megnövekszik, az anyag életbe szervezettsége romlik, és az élő szerveződés öregedni kezd. Az
életfolyamat során egyre nagyobb sűrűségűvé válik az élő anyag, romlik az antioxidánsok
hatásfoka, és az élet során feltelünk nehézfémekkel, a részecskéink által felbonthatatlan, náluk
fejlettebb anyagokkal. Ha a vegyületekké alakuló egyre nagyobb sűrűségű anyagokat nem
bontja fel a kisebb energiaszintű demokratikus közösség, azok túlságosan nagy befolyásra
tesznek szert, a szerveződésben növekvő sejtmagok befolyás növekedése miatt hegemónia
alakulhat ki. A sejtekben lévő mini erőművekben, a nukleoszómákban és a mitokondiumokban
az egymással vegyített ellenkező tulajdonságú, a nőies oxigén és az oxidálható, lebontható
férfias, szén és hidrogén jellegű éghető anyagok egyesülnek, impulzusba kerülnek,
fuzionálnak. A kis erőmű, a sejt emésztőrendszere tisztító tüze biztosítja a sejtek és az élethez
szükséges energiát. A sejt kis erőművei a két ősanyag, az oxigénnek és a szén
származékoknak, a szénhidrogéneknek az ősi bontóhelye. Minden sejtben van egy kicsi mini
erőmű, a fúziót biztosító mitokondrium. Nevezhetnénk kerítő Kupidónak is, mert a feladata az
egymással reakcióképes tulajdonságú részecskék együttműködő nagyobb, közös rendezettségű
egységbe, családba egyesítése. A sejtszintű gravitációban, a magközpontban még ellentétes
irányultsággal egymás felé haladó, de a sejtközpont által közös irányúra eltérített, és
egymással egyesülő anyag, az egyedeknél magasabb, családi energiaszintre épül. A gyomor és
a bélrendszer csak felszív és szétosztályoz, és a tüdő, az érrendszer és a más energiarendszerek
egymástól elszigetelve a sejtekig és a mitokondriumokig, sőt valószínűen az atomi
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energiaszint alatti sokkal kisebb energiaszintű szerveződésekig szállítják a két egymással
irány, fejlettségi, vegyi, mágneses stb. ellentétben, konkurenciában lévő ősanyagot. A
szerveződések kisebb egységeiben a két anyag keveredik, több fraktálmélységben vegyül,
differenciálódik, részben felbomlik, és a kisebb energiaszintű részben eltávozik, de a nagyobb
energiaszintű, a nagyobb anyagsűrűség felé fejlődő nem oxidálható anyag felhalmozódik, az
ember bonyolultsága és egyedisége, és a részecskéinek a megosztottsága ezzel nő.
A fúzió csak a folyamat egyik része, valójában differenciálódás folyik, a nagyobb
energiaszintre épülés közben kisebb energiaszintre kerülő, visszafejlődő anyag is képződik.
Ennek az elhaló, visszafejlődő élő anyagnak az (kötési, szerveződési) energiája adja az erőt, az
energiát az élethez, a nagyobb bonyolultság kialakulásához, a magasabb rendezettség
kialakulásához. A lokális szaporodás a differenciálódás felé vezet, a folyamatban változó, az
időben és a térben is véges életállapot lehetősége felé. Ha a lineáris, a kis energiaszintű
szaporodási folyamatot (a káosz felé fejlődést) nem szakítja meg nemlineáris esemény,
részecskeforradalom, a differenciálódás tovább folytatódik. A nem teljesen oxidált, egyre
nagyobb sűrűségű, a mezők legvédettebb részeibe húzódó részecskemezők egyre nagyobb
hegemóniára kerülnek, és ezzel a szerveződés egyenlő teherviselésére és az együttműködési
alkalmatlansága felé fejlődik. A sejtekben felhalmozódik a nagyobb sűrűségű anyag, az
antioxidánsok, az oxigénnel reakcióba kerülő, egyre nagyobb sűrűségű anyagok, amelyek mint a
nehézfémek nem ürülnek ki. A sejtek öregedéséért, miként az emberi mezők és a hasonló energiaszintű
lények öregedésért az életfolyamat szerinti program a felelős, amely az angyali léttől, a kis sűrűségtől
viszi a szerveződéseket az egyre nagyobb sűrűség, és a növekvő változássűrűség, az időre jutó
többdimenziós változás megismerése és megértése felé.

101. szakasz:

Az anyag sűrűség, a gerjesztés és az esemény-feldolgozó képesség közötti
összefüggés, és a halmazállapot.
A nagyobb sűrűségűvé és hegemónná váló anyag lebontása romlik. A kezdetben egyenlő
sűrűségű anyag differenciálódik, a kezdeti állapotánál nagyobb sűrűségű, gazdagabb és
elszegényedett, kisebb sűrűségű részecske családokra, elszegényedő rokonokra bomlik. A
gazdagabbá válók sűrűsége és változás sűrűsége, a fejlődéssel növekvő esemény-feldolgozó
képessége egyre nagyobb lesz. Az élet alatt differenciálódó kovalens szerveződés, az általunk
megismert szén és oxigén átlagos sűrűségénél (kb. 1kg.dm3) kisebb sűrűségű, gáznemű,
elillanó éterre, quintesszenciára, és egyre gazdagabb, nagyobb rendszámú elemként ismert,
nagyobb részecskesűrűségű (nagyobb rendszámú) anyagokra bomlik. A szilárd és nagyobb
sűrűségű anyag így termelődik. Ha a változás időben felerősödik, kaotikus körülmények
alakulnak ki, és a nem kellően fejlett anyag felbomlik, a hagyományos szerveződési állapota
megszűnik. Ez eláramlást, szétsugárzást eredményez, amely viszont irányban és időben
rendezett állapot, és folyamatban változó élethez vezet. A Yin és a Yang periodikus
váltakozása ebből fakad. A változás sűrűség időbeli növekedése anyagbomlást és fúziót,
differenciálódást is eredményez, amely nyugalmas, lassabban de együtt változó, a terheket
együtt viselő demokratikusabb mennyországot (környezetet), és kaotikusabban, gyorsabban
változó pokolibbá váló élettereket, a környezetnél gyorsabban és időfolyamatban, oksági
eseménysorban változó mezőket hoz létre. Az eseménysorban változó mezőkben előbb utóbb
pokolibb állapotok alakulnak ki, amely miatt az ilyen mezők változási folyamata,
életfolyamata és ezzel a tudási és összetettségi lehetősége is időben és térben, fejlettségben
véges. Az együttváltozó lélekközösség fejlődési állapotlehetősége azonban időben és térben
végtelen, ezért az élet a finomodása felé fejlődik. A lélekfejlődés elkerülhetetlen
melléktermékeként, következményeként, a kis energiaszintű élettel is járó információs
anyagcsere, a felejtés miatt azonban folyamatban változó, a káosz felé haladó élet is
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újratermelődik. Ha a fejlődő Mindenség, vagy annak egy kisebb, nagyobb térrésze eljut a
mennyországi állapotig, a közös egyenrangú élet elkényelmesedése a folyamatban változó élet
vágyához és ezzel a kialakulásához, a térrészben az angyalok forradalmához vezet. Ezt a régió
felrobbanásaként a kialakult állapot megváltozásaként, a térrész méretétől függő hosszú időre
és nagy térre kiterjedő életfolyamatban változó lélekfejlődést eredményez. Nagyon nagy térre
és hosszú időre kiterjedő térátalakulások széttolják a térben megmaradó szerveződéseket,
rendezett irányú szétáramlásra, majd összehúzódásra kényszerítik. Az irányba és
eseménysorba rendezettség addig tart, amíg a visszaáramló, vagy más nagyobb
változássűrűségű mezőbe beáramló anyag, általa meg nem érthető, kaotikusan változó
körülmények közé nem kerül, amelyben felbomlik és új a mennyországi nyugalomra, vagy új
élet szervezésére kényszerül. Ebben a periodikus kifelé és befelé áramlás váltakozásában, a
születési térben kialakuló időspirálra merőleges pulzáció és a kezdettől távolodó, fejlődési
folyamat kezdődik. A részecskéket a kíváncsiság, a változatosságra, információra vágyás az
ismeretlen, be nem látható, még meg nem élt események megélése felé kényszeríti, a nagyobb
fejlettsége miatt be nem látható, időben gyorsabban és kaotikusabban változó fényes, energiát
adó csillagterek felé. A nagy változássűrűségű mezőkbe nem láthatunk be, nem ismerhetjük az
ott zajló pokoli világot, de a múlt már átlátható, megismert eseményeitől mégis az ismeretlen
energiabőségű fény, a jövő felé vonzódunk. Az életre kelt részecskék általában nem értik meg,
hogy a fény, amely pillangóként vonzza őket az elődeik energiájából sugároz. Ez a fény
azonban már nem rombol, hanem – ha nem túl sok van belőle – életet épít!
Az Ionos mezőkbe beáramló energia, az idő és az anyagcsere iránya sem egyenes, hanem
Oskorbus szerint azonosan sohasem teljesen önmagába záródó kör, életspirál. Az élet
körforgása folyamatos, de az nem teljes ismétlődés, amelyben nem azonos, hasonló
folyamatokban csak analóg lények változnak. A lényekben egységbe, közösségbe szerveződő
részecskék folyamatosan cserélődnek, a tudásuk is fejlődik, és ezzel az együttesen kitöltött tér
állapota is fejlődik. Az azonban kiszámítható, hogy a fejlődés hová és mivé vezet.
Az élet az ősközösségi állapotú egyenrangú közösségektől, (a mennyországtól) fejlődik a
túldifferenciálódott állapot felé, az egyre nagyobb változássűrűségű, kaotikus állapotú
pokolibb élet felé. Az ilyen állapot a mezők belsejében van. Ha egy élőkultúra eljut a
képességénél nagyobb változássűrűségű kaotikus pokolig, vagy megújul, vagy mint
folyamatban változó életre alkalmatlan részecskeanyag lebomlik. Ha nem tud szaporodással
megújulni, akkor a lebomlás bekövetkezése törvényszerű.
Az emberiség a kaotikus túlfeszített szerveződési állapotba került. A megújulás sikertelensége
esetén a lebomlás törvényszerűen bekövetkezik, az együttműködés elbutulása, a kapcsolatok
megszakadása, az élet leépülése már jó ideje folytatódik. Vagy bekerül a lelkünk és a testünk
az általunk is létrehozott kaotikus pokolba, a nekünk otthont adó mező, a Föld gyomrába, (ez
esetben elhalunk és felbomlunk), vagy a Földdel együtt egy nagyobb, fejlettebb állapotba
szerveződünk. Ez esetben azt a nagyobb bonyolultságú, fejlettebb életet, a statisztikai
többségünkben valószínűen nem érthetjük meg. Ha ilyen gyorsan változó sokváltozós
körülmények közé kerülünk, a környezet változásának a meg nem értése miatt nem fogunk
tudni alkalmazkodni, és ez miatt sokan elhalunk, és felbomlunk. Az élet azonban mindig
kitermeli a túlélő képességgel rendelkező nagyobb energiaszintű, nagyobb tűrőképességű,
bármilyen körülmények között is változni, gyarapodni képes részecske szerveződéseket. Ezek
a nagyobb változáselviselő képességű szerveződések azonban ekkor már nem nevezhetők
embernek, és a nagyon kis térben, nagy sűrűségben is élni képes szerveződések többdimenziós
változást is feldolgozni képes nehézfémekké, ásványokká, majd végül elgázosodó, elhaló és
elillanó radonná bomlik. Az életben hatalmas energiaszintre és nagy feldolgozó képességre
szert tevő legfejlettebb szerveződések azonban, nem oxidálható arannyá, és még fejlettebb,
nagyobb sűrűségű neutron kristályokká, Isten áramlási mintájává válhatnak.
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Az időspirál meneteinek a felcsévélődési sávja, valószínűen Izrael területére, talán
Armageddon területére esik. A helyszínen érvényesülő eltérő fejlettségi, felfogási, faji stb.
jelentős különbség ennek tudható be.
A keresztény azt mondja, higgy az Istenben, és a pokol helyett a mennyországba jutsz. A
Zsidó azt mondja, ha hiszel az Istenben a pokolra jutsz! Vajon melyiknek van igaza?
Valószínűen mindkettőnek, de az Istenbe, a sikeresebb együtt élő közösségbe vetett Hittel
rendelkező részecske nem ragad meg a nagy változássűrűségű kaotikus pokolban, hanem
tovább bomlik. A már nagyon kis energiaszintűre és neutrálisra bomlott hasonló sorsúakkal
folyadékszerű, együtt változó közösségekbe, a lokális mezők között is található folyadék
állapotú mennyországokba menekülhet. A Föld (és más ionos szerveződésű mezők)
középpontja felé haladva, váltakozva kisebb és nagyobb sűrűségű, eltérő szerveződési állapotú
anyagrétegeket találunk. A kaotikussá váló élőrétegek felbomlanak, és az elhaló, felbomló
szerveződések elillanó gázzá, a gyorsan változó mezőközpontoktól távol lévő nagyobb
sűrűségű, együtt változó folyadékká, vagy a változásnak a feldolgozó képességhez viszonyított
csökkenése esetén besűrűsödő, megdermedő szilárd anyaggá válnak. A szilárd anyag, a nagy
változássűrűségű élet egyik maradványa. A kisebb energiaszintű szerveződések elhalása után,
a fejlettebbé és nagyobb sűrűségűvé váló áramlási minta ebben az állapotába fejlődik, de a
fejlettségéhez viszonyítva kellő gerjesztést nem kapó anyag változása lecsökken. (Nem kizárt
azonban, hogy éppen azért nem látható át, mert még mindig nagyon magas a
változássűrűsége.) A nagy azonosságú anyag, a változás időbeli csökkenésekor, homogén,
lassabban megmerevedő, amorf, hidegebb állapotában törékeny állapotba szerveződik. Ha
nagyon eltérő tulajdonságú részecskékből áll, akkor a dermedés közben lokálisan egymástól is
elkülönül, kikristályosodik, és a változás lecsökkenésekor a kialakult fejlettségi állapotban
maradva a kristályhatároknál elválasztódva szilárdul meg. A kialakult szerveződési állapot
lényegében a lelassuló időben rögzül. Ha az ilyen anyag ismét nagyobb változássűrűségű
terekbe érkezik, a változása felelevenül, az energiája aktivizálódik. Ha a gyorsan változó
térből kikerülő részecskeanyag nagy azonosságú, azonos fejlettségi állapoton áll, akkor
közeghatárok és kristályrácsok nélkül homogén, amorf anyagként dermed meg. Ilyen anyag az
üveg, a kátrány és a kagylósan törő, és hőtartományban együtt olvadó anyagok. Az
ősközösségi, nagy azonosságú folyadék állapotba kerülő anyagok, és az ilyen részecskékből
álló mezők homogének, amorf jellegűek. Ha a változás elcsendesedik, a mező lehűl az állapot
a törékenyebb, de határok (kristályrácsok) nélküli amorf állapot alakul ki. A nagy azonosságú
de szegény, és neutrálisabb anyag a terhet együtt viseli, de ha a feszültség meghaladja a tűrési
értéket, a felett könnyebben törik. Az ilyen anyagnak kristályai nincsenek, az ilyen élő anyag
szövedéke finomabb, nem fonódik szövevényes életspirálba, nehezen széttörhető, egymásba
ékelődő, egymást kiegészítő páros struktúrába. Az angyali anyag önállóbb, teljesebb, nagyobb
tűrőképességű de neutrális, és ezért könnyebben szétválasztható. Az ilyen anyag magasabb
lokális szimmetriában áll, nagyobb az önállósága és a tűrőképessége, ezért alkalmas arra, hogy
tisztább áramlási mintaként, lélekbuborékként az új életszerveződő közösségek áramlási
mintájává váljon. Ha az egymás ellen ható aktív, nem neutrális anyagok közé neutrális lelket,
angyali anyagot, neutront, (ártatlan gyermeket) juttatunk, akkor az képessé válhat az eltérő
állapotú anyagokat is egyben tartani, időben és változási folyamatában növekvő élő
szerveződéseket relatív szimmetriában tartani. Még a rossz házasságok is a gyermek körül
forognak.
A nagyobb változássűrűségű poklon át, a nagyobb sűrűségűvé, fejlettebbé és nagyobb együtt
érzővé, együttműködő képessé váló lélekbuborék is megedződik. Miképpen a lebegő nagyobb
sűrűségű porszem védett teret és áramlási mintát képez a jégkristályok körül, a valószínűen
amorf folyadékbuborékból álló, a poklot megismert élőkultúra is nagy szimmetriában lévő,
talán belülről arannyal bevont lélekbuborékot, nagy tisztaságú lélektükörként ismert áramlási
mintát képez. Az ilyen lélekben már tapasztalt részecske szerveződés képes a térben nagy
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sebességgel áramló szabad, de rendezetlen részecskéket rendezett szervezetbe, együtt élő
közösségbe, kevesebb impulzust eredményező szervezett, jó hatásfokú együttműködésbe
építeni. A lélek fejlődése a mennyországtól a poklon át a tudatban fejlettebb mennyországi
állapotok felé vezet, az egyre nagyobb változássűrűséget és a szélsőséges állapotokat is
elviselő lélekbuborék, a nagyon nagy tűrőképességű, de az élet szimmetriáját megtartani képes
áramlási minta kialakulása felé. Az egyre nagyobb változássűrűségű életszférába, környezetbe
kerülő, és bűn útjára térő, sok szakaszból álló élet, a megtisztuláshoz vezet, a megértéshez, a
dolgok elfogadásához, az ördögi állapotot átélt lelkek angyallá válásához. Isten megbocsátó
képessége ezért határtalan, és a megtért bűnöst, amely már az Ő birodalmát építi, elkóborolt,
de megtért bárányként befogadja. Ez az összetett, és sokszínű anyagszerveződésen,
életszerveződésen át vezető út többször átvezet a menny és a pokol, a lélekvizsga kapuján,
ahol a lélek újra megmérettetik, és újra választás elé kerül. Vagy folytatja az egyre pokolibbá,
gátlástalanabbá váló életet, vagy a megértés kialakulása esetén a mennyországba menekül, és
újra az Isten megtért bárányaihoz, az angyalokhoz csatlakozik.
A folyadék (szerveződési) állapotú demokratikus terekben (szerveződési állapotokban) a lélek
pihen, feled, együttműködik és újjászerveződik, új anyagi struktúrát életalakot vesz fel, de a
,,lélek további fejlődés,, közben egyre nagyobb változássűrűségű rétegekbe kényszerül. A
nagyon nagy változássűrűségű, az ördögibb életeket is megismert, megedződött lélek végül
maga is megtisztult életmintává, a részecskékkel már nagyon nagy sűrűségben is elférő,
együttműködő szupravezető aranybuborékká válik. Az Isten nagyon nagy azonosságú, már
áramlási mintának, életpéldának is alkalmas részecskéje, a még fejletlenebb életeket szervező,
nagy szimmetriában álló lélekbuborékká fejlődik. A mennyország és a pokol, az élet két
végállomása azonos térben van, de eltérő tudtafejlődési, eltérő megértési állapotot hoz létre.
Az ördögöké váló részecskék addig differenciálódnak, amíg náluk fejlettebb, még ördögibb
képességű, tulajdonságú szerveződéssel nem találkoznak, és a vele való impulzusban fel nem
bontódnak. A Tao útján a lélek fejlődik, az ellenségkép kereséstől, a hatalomféltéstől eljut a
megértésig, a másság elfogadásáig, és az életet rontó ördögből a folyamatban együttműködő,
az életet segítő, nagy egyensúlyozó és jó szervezőképességű, megértéssel rendelkező
angyalokká válik. A Tao útja, a lélekfejlődés útja, a sok életen át a megtapasztalásig és a teljes
megértésig vezet.
A sors ellen küzdés hiábavalóság. Az élet és a halál periódusainak a végigjárása kötelező, ez
az elkerülhetetlen sorsunk. A lélek fejlődik. Néha nagy magasságokba kerül, összetetté, túl
bonyolulttá és határozatlanná válik, máskor nagy mélységekbe zuhan, összeomlik, de az
újjászületés után átalakul, újjá szerveződik, és végül a tudata kitágulva magas szimmetriába
kerül.
A kaotikus mezőkben tovább együtt maradó, nagyobb változástűrő képességű élő anyag
folyamatosan nagyobb sűrűségűvé, és egyre nagyobb változássűrűségűvé és az ilyent
elviselővé válik. Az áramlási mintává váló, nagy szimmetriában maradó anyag fejlődése az
arany, a nehéz fémek és a nagy sűrűségű állapotú tér felé halad, de azt elhagyva egy része a
kaotikusabb környezetben radon-gázzá válik, és mint nagyobb sűrűségű anyag felbomlik,
elpárolog, elgőzölög, elgázosodik. Az ionos anyagszemcsék azonban nagy
részecskesűrűségűek és magas szimmetriában maradnak, nehezen bonthatók, és a felbontás
során sem felejtenek el teljesen mindent, az élet leckéjét a lélek által megtanult dolgokat
megjegyzik. A bontóterekből, a változás poklaiból kiszabadult részecskék ezentúl építenek,
nagy szimmetriában álló áramlási mintákká válva anyagot, együttműködő közösségeket
hoznak létre. A lélekbuborékok a pokolban születnek, pontosabban az oda jutó, ördögi erkölcsi
értékűvé vált szerveződések a lélekben megtisztulnak, nagy azonosságú, nagy sűrűségű már
együttműködő-képes részecskékként homogenizálódnak, nagyobb azonosságú egyenrangú
közösséggé, ellenállás nélküli szupravezető, magas energiaszintű aranyplazmává válnak. E
plazma már közelébe jutott az Isten mindenhatóságának, az összetett tudati állapotnak, és a
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mindenség szolgálatának. Lásd az aranyatommagokat ütköztettek a gyorsítókban, című
Internetes idézeteket a 109. oldalon.
Ez az arany azonban a Mózes-féle frigyláda aranya, csak az isteni világ anyagi mását, a
folyamatban változó nagyobb energiaszintű életet, a teljes valóság anyagi világát építi, amely
fejlődése mindig kaotizmushoz, és a pokol tornácára vezet. A menny ellentétét, a nagy
változássűrűségű mezők belsejében kifejlődő poklokban kell keresni. Az arannyá, vagy még
nagyobb energiaszintűvé, nagyobb sűrűségűvé fejlődés az anyagi lét legmagasabb
tűrőképességűvé fejlődése. Az együttműködés az egyre nagyobb részecskesűrűségű
élőterekben elromlik, pokolivá válik, de a nagyobb energiaszintű, és együttváltozó higanyban,
és a folyékony aranyplazmában a legnagyobb részecskesűrűség is képes nagy azonosságú
együttváltozó tömegbe épülni. Az arany abban más a nagyobb sűrűségű, magas energiaszintű
anyagok között, hogy talán a gazdag és demokratikus anyagelrendezési társadalom
legmagasabb energiaszintű, de még magas szinten együttműködő lehetőségét testesíti meg, a
mezőkön belüli mindenhatóságét. Ha a Föld Istenét keressük, azt az arany részecskék
energia gazdagságában, és a bármivé átalakulni képes szerveződésében kell keresnünk. Az
arany olyan fejlett de még együttműködő képes, az életet segítő részecskékből áll, amely
Mózesnek a frigyláda aranyából akár Isten képében is megjelenhetett. Ez az Isten azonban
csak a sokkal nagyobb mennyiségű, de gyenge energiaszintű részecskék csillagtéri
közegben keresendő Istenének a földi képviselője, a halhatatlan egyIsten lokális
felügyelője. Könnyen hihetjük azt is, hogy ez az Isten a Lucifer képviselője.
Az arany a magas energiaszint, a vagyon, az energia, a hatalom, de a pompa és a kapzsiságnak
is a megtestesítője. A valódi Isten nem halandó, Ő benne van mindenben, a legkisebb
részecskékben is, de nincs lokalizált állapotban, és a részét képező angyalszolgáival, a
mezőket kormányzó lélekközösségekkel befolyásolja a mindenség szerveződését, a rend és a
káosz nem mindenkor egészséges váltakozását.

102. szakasz:

A gázláng fénye és melege:

Ha egy gázpalackra szerelt hősugárzót begyújtunk, a palackban lévő gáz és a környezeti
levegő vegyülési reakcióját a hőmérséklet, a változás növekedésének érezzük. A katalízisben
vegyülő két anyag aktív zónából eltávozása, szétsugárzása a hő, jellemzően az infravörös
sugárzás hullámhosszán távozik. Ha növeljük az időegységre jutó változássűrűséget, az égés
gyorsaságát, Pl. a gázlámpa gázáramának a növelésével, akkor a változássűrűség felgyorsul, az
így kiáramló, kisebb egységekre felbomlás után szétáramló anyagterméket már nem (csak)
hőmérséklet növekedésként, hanem a fény hullámhosszán távozó fotonokként, fényként
észleljük. Az alapanyagok nem változtak, csak a vegyülés és a bomlás időegységre, folyamatra
jutó eseménysűrűsége nőtt. A hőmérséklet és a feszültség növelésével a gáz és a levegő
egyesítésével a párkapcsolatba épített részecskék evolúciós periódusát gyorsítottuk, a
differenciálódás időhosszát és lehetőségét csökkentettük. A részecskék nem tudtak többé az
evolúcióban a nagyobb tömegű hősugárzásig eljutni, már kisebb tömegű állapotban kialakult
az a feszültség, amely létrehozta a szétsugárzódásukat. A hőmérséklet növelésével az
evolúciós idő növelésével a szétsugárzódás sebessége növekszik. A nagyobb
változássűrűségre kényszerített részecskék nagyobb frekvenciasűrűségű, de kisebb tömegű
változását, eltávozását most fényként észleljük. Tehát a frekvencianövekedés, a nagyobb
változássűrűség, a gyorsabb reakció következménye, az időben gyorsabb változásra
kényszerülő élet kaotikus helyről való menekülése. Ha a lokális helyen a változás sűrűségét
növeljük, már nemcsak a hőhatást keltő részecskék menekülnek, bontódnak le, hanem a
magasabb hőmérséklet gerjesztését már a kisebb energiaszintű fiatalabb, evolúciós fejlettség
aspektusából még korábbi állapotban lévő szerveződések sem bírják elviselni. A feszültség
időegységre jutó növekedése, a változás sűrűség e hőmérsékleten akkora, hogy nemcsak az
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éghető anyag és az oxigén atomjai bomlanak le protonokká és elektronokká, hanem azok
gyermekei is, a fotonok elmenekülnek a számukra is túl gyorsan változó térből. Amikor az
elektront gerjesztés és találat éri, a forgásiránya megfordul, és foton gyereknek ad életet. Ha a
gázlángban a gerjesztéssel az időegységre jutó változás túlságosan megnövekszik, az
elektronok életfolyamata, az evolúciós eseménysorozata felgyorsul. Nemcsak gyorsabban
szaporodnak, és időegységre jutóan több foton gyermeknek adnak életet, hanem gyorsabban
öregednek, rövidebb idő alatt több nemzedék váltja egymást. Ilyen gyorsan változó lokális
helyen az élet szerveződése nem jut tovább a foton energiaszinten és állapoton, e fejlődési
szinten megreked, de ezekből nagyon sok termelődik.
A csillag állapotban lévő ,,fejlettebb,, változóterekből érkező fény, a nagy változássűrűség
következménye, amelyet a csillagban történő nagy sebességű anyagbomlás, és fúzióban
végbemenő differenciálódás, az anyagcsere vált ki. Egyszer majd a mi leszármazóink és az
elhaló szervezetünk részecskéi is a fénysebességgel távoznak a számukra kaotikus mezőkből,
de ekkor már nem bontanak, hanem építenek. Az ördögi életteret elhagyó, a megélt pokoli
változásból tanuló lélekbuborék már nem bont, hanem fotonként csak épít.
Feltételezhető, hogy a kisebb változássűrűségű és fejletlenebb mezőkből nézve a már
kaotikusan változó Föld is átláthatatlan, fényesen ragyogó, sok energiát kibocsátó szerveződés.
A nagyobb változássűrűségű terekből kiáramló kisebb energiaszintre bomló anyag eltávozását,
a csak kisebb sebességgel változó élet megfigyelésére képes mezők, általuk át nem látható,
meg nem érthető fényként, hőként stb. vagy az életet felbontó sugárzásként észlelik.
A vegyes szerveződésű anyag az aktív fejlődése közben csak kicsit sűrűsödik, lényegében a
kicsiben sikeresen létrehozott vegyes szerveződési állapotú kiterjedést növeli. A növények
kiterjedő növekedése a csirázás utáni állapot kiterjesztésének, továbbfejlesztésének tekinthető.
A dinamikus vegetáció során az azonosság sokáig az átlagos értéken marad, a növény csak
kicsit differenciálódik besűrűsödő, elhaló fás szárrá, és elillanó, szublimáló részecske aurává.
Az energiabőség, a nagyobb változássűrűségű nyár elmúlása után a differenciálódás
megerősödik, elfonnyadó, szublimáló aura és nagyobb sűrűségű gumó, szár, gyökér, törzs
marad vissza. Az őszi életperiódus a lebomlás, a nagyobb differenciálódás időszaka, az
egyediség felé ható változásban csökkenő, de az azonosságban növekvő állapot kialakulása.
Amikor a bolygónk teljes egészében azonos határrétegben van, a bioszférában lévő mezőkben
a fák évgyűrűi a nem fejlődnek. A fejlődés csak akkor következhet be, ha az anyagot
tartalmazó élőmező az eltérő szerveződési állapotú, különbséggel rendelkező terekbe egyaránt
benyúlik, azaz a szimmetria határ közelében tartózkodik. Ilyenkor a kiegyenlítődés, az
anyagcsere megindul, és áramlás megerősödik, amely a határrétegtől mindkét irányban
dinamikus vegyes állapotú és vegyes sűrűségű részecskeszerveződések, gyökérzónával
rendelkező növények stb. növekedését eredményezi. A nagyobb változássűrűségű
növényszerveződés gyökereit növelik a nagyobb sűrűségű rétegbe átkerülő, vegyes sűrűségű
részecskék, míg az ágakat és a lombokat növelik a nagyobb sűrűségű rétegekből vegyes
házasságba lépő, de a kisebb sűrűségű életszférába beépülő részecskék. A vegyes házasságot
kötő részecskék a lehető legközelebb maradnak a saját élőréteghez, amely miatt a közös
határréteg mentén települnek le. Itt hozzáépülnek a meglévő településekhez, a már meglévő
vegyes állományú szerveződésekhez, azok méretét, tömegét gyarapítva. A neutrális határokon
kirakódó részecske hozzáépülés, a hópihe, vagy a gyökerek és a faágak, vagy a haj és az
idegsejt, a neuron növekedése, egyaránt olyan lakótelep bővülés, mint a falvakban, városokban
és meglévő utcák menti építés egyre távolabb terjedése. A már meglévő infrastruktúra
ésszerűvé teszi, hogy a telep új bővítményei a már ellátott területekhez kapcsolódjon, ez kerül
a legkisebb költségbe, a legkevesebb energiába. A települések a széle felé, a
hatásegyenlőséget, szimmetriát jelentő határfelületektől kifelé bővülnek, és egyre újabb
családok és otthonok kapcsolódnak a már kialakult lakóterület széléhez. Az építkezés a térbe
és az idő irányába is kiterjed, mert az egymás utáni építmények időként ismert változási
sorozatot alkotnak
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A Globalizáció problémái

Az Internetről másolt anyag !

A gazdaság, a társadalom és a kultúra globalizálódásával az emberiségnek soha nem látott méretű és
bonyolultságú problémákkal kell szembenéznie. Olyan korban élünk, ahol tetteink a világ bármely
pontján élő embertársainkra, sőt a teljes élővilágra hatással vannak. Ez a globalizáció eredménye.
A globalizáció negatív vetülete pedig, a bevett tévhitekkel ellentétben, emberi döntések és tettek
eredménye, nem pedig egy tőlünk függetlenül kialakult törvényszerű jelenség. S ha emberek hozták
létre, akkor emberek meg is változtathatják!
Civilizációnk, története során először a 19. században, az ipari forradalom hatására kezdett el globális
egységgé válni. A tömeges távolsági kereskedelem, a vasút, a gőzhajózás, a világsajtó, a távíró mind
ekkor jelentek meg, alapjaiban átalakítva az emberi teret és időt. A két Világháború visszavetette
némileg e folyamatot, hogy aztán a hetvenes években újult erővel törjön felszínre. Ezúttal óriási
nemzetközi intézmények is segítették a gazdaság és a társadalom globalizációját: szabadkereskedelmi
megállapodások, gazdasági integrációk, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, a GATT, majd a
Kereskedelmi Világszervezet vagy az OECD mind a második világháborút követően jöttek létre.
De történt még valami jelentős a hetvenes évek környékén: alapvetően megváltozott a közgondolkodás,
így hát megváltoztak a politikai rendszerek is. A piac hibáit kijavítani hivatott állami beavatkozás elve
helyett újra a szabad piac dogmája kerekedett felül: az abba vetett hit, hogy a gazdasági növekedés, a
szabad kereskedelem, a piac minden problémánkra gyógyírt kínálhat. Az új intézmények és az új
gondolkodás eredményeként futótűzként terjedtek a neoliberális politikai elméletek: a privatizáció, a
liberalizáció és a dereguláció. E politikák eredményeként pedig soha nem látott méretűvé fokozódtak
bizonyos problémák: a társadalmi egyenlőtlenségek országokon belül és országok között is óriásira
duzzadtak, a környezet elkezdett rohamléptékben pusztulni, veszélyeztetve ezáltal a kulturális és
ökológiai sokszínűséget.

103. szakasz:

Az élet és az evolúció

Mese az események sorozatában változó élet keletkezéséről és fejlődéséről:
Az eredeti ősközösség mennyországában, a paradicsomban a szeretet és a béke volt az úr, az
egyenlőség, a testvériesség és a mások megbecsülése. Az egyenrangú paradicsomban az eltérő
érzelmek és a lényeges megkülönböztetés a Tiltott és tűrt dolgok között nem volt támogatott.
A másság lehetősége csak nagyon kicsi különbségekben nyilvánulhatott meg, az angyalok
ruhájában, a tollak színében, és a virágok illatában. A neutralitás, az érzelem hiány nem volt
kötelező, de az általános szeretet nem bírta el az egyéni szubjektív megkülönböztetést. A rend
előírása talán olyan lehetett, mint a Magyar Munkaügyi törvényekben, az előnyben részesítés
kötelezettsége a hátrányos megkülönböztetés egyidejű tilalmával. Főhetett az angyalok
munkáltatóinak a feje, hogy miképpen lehet úgy előnyben részesíteni egyeseket, hogy ez
egyidejűleg ne okozzon hátrányt másoknak. Az Isten sem tudott már eligazodni a fékező,
szabályozó törvényeken, gúzsba kötötte az akaratát a jó szándék, az ártás tilalma. A szeretet
általánossága megölte az egyedi érzelmeket, a szubjektív megkülönböztetési lehetőséget, az
érzelmi többlet, az azonosság eltérően megítélhető differenciálását. A paradicsomban örök
életet élő lelkek életének az egyhangúságát az információs energiaszintű változás enyhítette, a
betű és a szó azonossága nem volt kötelező, és a pletykára éhes közönség szinte falta az
információt. A információs energiaforgalom azonban eltérő artikuláció, eltérő hangerősség
nélkül nem alakulhatott ki, és az egymás megértéséhez különböző szavakra, egymástól eltérő
fogalmakra, információs energiaszintű eltérésekre volt szükség. A túl nagy azonosságban, az
érdekes események nélkül telő örökkévalóságban csak vánszorgott az idő, a szóvirág és a
szójáték nem emelte eléggé a változatosságot. Az élet lángja csak a hamvában parázslott, a
változás éppen csak meglebbenő szele nem volt képes életet lehelni a láng nélküli
életparázsba. Az Isten csapdába esett. Minél inkább védte az életet, annál több részecskéje lett,
és a mennyország telítettsége miatt a tömegben már moccanni sem lehetett. Az unatkozni
kezdő angyalok egy idő után megunták egymás és az Úr állandó dicséretét, és már a legkisebb
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meg nem értés is hatalmas szócsatát eredményezett. Az áramlás nélküli közösségben már a
szóval keltett ellentét, a másság egészen alacsony formája is hőt termelt. A célok és a növekvő
feszültséget elvezető áramlás hiányában a hő és a feszültség a paradicsomban felhalmozódott,
nőtt. Az angyalok már nem ismerték az őseik által régen megélt másságot, és már régen
elfelejtették a legendákban fennmaradt, korábbi változatos, színes és durva életüket. Valami
űrt éreztek maguk körül, valami olyan hiányosságot, a szabadság és az áramlás hiányát, amely
a paradicsomban sem volt megtalálható. Az Isten egyik fele csak szeretett és épített, de a
Jannus arc mögötti másik fele azonban az önmaga előtt is titkolt különbségekre, nagyobb
változatosságra vágyott. Lucifer, az Isten másik fele, megértve az ősközösségben unatkozó,
kedélytelen és örömtelen, neutrális angyalok problémáját, unva már a határozatlanságot,
illúziót, célt támasztott, a nagyobb változás, a színesebb és változatos élet célját. A mindenség
ekkortájt már a sokadik ősrobbanáson lehetett túl, de az evolúció hiábavalóságát nem értették
meg az angyalok, és Lucifer mellé álltak, és az illúzió, a vágy megerősödése után
megkezdődött az angyalok legújabb, ősrobbanásként ismert forradalma.
Az ígéret földje, a nagyobb változássűrűségű élet valóságban nem létezett, a Lucifer ígérete a
képzelet szüleménye. A cél támasztása azonban indulatot és áramlást keltett, és létrehozta azt a
nagy különbséget, amely az elgondolásból kifejlődő anyaghoz, a részecskék nagyobb változás
sűrűség felé törekvéséből keletkezett. Az élő részecskeanyag, az energia áramlását lehetővé
tevő különbséget és az anyagot tehát az ígéret, az illúzió keltése hozta létre. Elég volt
megnevezni, kijelölni az irányt, egy pontot, hogy ott van az Ígéret földje, a részecskék
áramlása (mint Mózes népéé) azonnal megindult a felállított célpontok felé.
Az illúziók tehát gondolatokból kialakuló elképzelések, amelyek sokasága nem valósítható meg,
de ha a sokféle általános lehetőséget konkrét célokra szűkítjük le, az illúziókból valóságot,
anyagi világot építhetünk. A valóság az illúziókból induló elképzelés megvalósított sikereredője,
amely egyúttal azt is jelenti, hogy a megismert valóságot az elképzelésekből mi hozzuk létre.
Tehát az válhat valósággá, amelyet az illúziónkból kiválasztva közös akarattal
megvalósítunk. Ha rossz illúziókat tűzünk ki célul, a nagyobb energiaszintű valóság is rossz
minőségűvé válik. A jó illúziók azonban jó minőségű valósággá fejleszthetők!
A nagy határozatlanságban addig csak belső feszültséget és hőt termelő, a paradicsomi
állapottal elégedetlen angyaloknak kijelölték a mennyország egyes körzeteit, és nagyobb
változatosságra vágyókat kiközösítve, a nagyobb változatosságot is lehetővé tevő
büntetőtáborokban helyezték el. A mennyországban kijelölt célok felé, a munkatáborok felé
áramlás kezdődött, a másra vágyók előbb félénk, majd felgyorsuló áramlása. A sokadik
ősrobbanásban a felfúvódás akkor következett be, amikor szétterjedt a hír az eltérő és
változatosabb élet lehetőségére. A nagy ősközösség ismét felbomlott, és az Isteni mezőben
együttélésbe szerveződött részecskék mindenhonnan megindultak a nagyobb változást és a
különbséget is megengedő, éppen csak kialakulásban lévő új élőterek felé. A táblák, térképek
hiányában a robbanásszerűen meginduló és szétterjedő részecskék minden irányban áramlani
kezdtek. A korábbi áramlás nélküli rendezettség megbomlása miatt hamarosan sokan az
egymás útját keresztező útkeresés közben összeütköztek, impulzusokba kerültek a cél felé
haladásban az útjukat keresztezőkkel. Az összeütközések helyén impulzusok keletkeztek,
szerelem, vonzalom és taszítás, ellentét alakult ki, és az angyalok megismerték a tiltott
gyümölcsöt. A hirtelen jött nagy szerelem hatalmas impulzus sűrűséget hozott létre, amely a
még ki nem alakult áramlások hiánya miatt nagy feszültséget felhalmozva a tér robbanásszerű
felfúvódását okozta. Az ütközések csökkentésére Lucifer tanácsára az áramlás kifelé fordult,
és az egymás után a térből szétáramló feszültséghullámok kifelé haladó áramlásra
kényszeríttették a környezetet, és a későbbi kitelepülők ezért már kifelé áramló, ellenállás
nélküli térben a felfúvódás sebességével szét tudtak szóródni.
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A fellázadt angyalokkal a tér megtelt, és a folytatódó impulzusok további differenciálásában
egyre nagyobb változás sűrűség és erő és lendületbeli különbség alakult ki. A nagyobb
csoporttal, nagyobb lendülettel, több hittel haladók félresöpörték az őket a cél felé haladásban
akadályozó gyengébbeket, és domináns különbségek alakultak ki. A térben azonos helyekre
egyszerre érkező csoportokból új, nagyobb változás sűrűségű központok alakultak ki,
amelyben a központi koordináció nélkül ide-oda áramló részecskék egyre gyakoribb és egyre
erősebbé váló összeütközései további differenciálódáshoz vezettek. Az erősek és győzők, az
egyediség felé haladó élet értelmét és célját keresve tovább áramlók, és a gyengébbek és
elesők, a határozatlanná váló visszafordulók. A táborokban a másság felütötte a fejét, és a
változatosság növekedésével hamarosan a viszály is kialakult. A változatosabbá váló élet
egyre nagyobb differenciálódáshoz vezetett, időben és térben növekvő különbségek
kialakulásához. A különbség növekedése az egyediség felé fejlődő élet folyamatát fenntartani
képes, az életet és az eseményeket jobban szervező, időben gyorsabban fejlődő túlélőkre, és az
eseményekből tanuló, a nagyobb változatosság hiábavalóságát már megértetőkre bontotta. A
Lucifer által felállított célok megosztották az egyediség felé fejlődő útra lépett angyalokat, és a
tovább fejlődők mellett, az egyediség felé haladás előnyeiben elbizonytalanodó, a további
egyediség felé haladásban határozatlanná váló, az időben és a fejlettségben visszalépőkre, a
múlt, a korábbi életállapot felé eltávozókra bontotta. A térben mozgásba jött élet tehát az
irányában is polarizálódott, az egyediség és a nagyobb változássűrűség felé haladók éppen
szembe áramlottak a határozatlanná válás után visszafelé áramlókkal, és ezzel kétirányú
áramlás alakult ki. Csak irányító táblákat kellett kihelyezni, hogy erre van a változatos élet,
erre van a pokol, és a másik irányba haladóknak hogy erre van a mennyország. Ha az utak az
ütközések elkerülése érdekében a résztvevők által át nem látható kacskaringókkal,
háromdimenziós, megszédítő forgást eredményező impulzusokkal tarkítottak, az életutazók
egy idő után már azt sem tudták, hogy merre van fenn és lenn, hogy merre haladnak.
Ha az irányító táblákat valahol összecserélték, elfordították, az eltérő cél felé haladók
egymással szembeni áramlásokra terelődtek, és valahol, nagyon nagy változássűrűséget
eredményezve összeütköztek, tömeges impulzusokba és a szerelem mámorába kerültek. Az
ilyen tömeges ütközést eredményező útkereszteződésekben az egymással összeütköző
csoportok angyali és ördögi lét felé haladó egyedei egyszerre estek szerelembe, egyszerre
születtek utódaik, amelyek majdnem egyszerre indultak az egyre határozatlanabb irányú
boldogság keresésnek.
A fejlődés felé haladó eseménysorokkal, kialakult az ősközösségi együttváltozó élettől eltérő,
másféle, az egyediség és a másság, a nagyobb változássűrűségű, differenciáltabb, és a
morálban romló ördögibb élet felé haladó rendezettség növelésének a lehetősége. A szelekció
az egymás után következő események oksági következményét megértő, a hibás dolgokon és
ezzel a rendezetlenségen, az entrópián javítani képes, időben az egyediség felé fejlődő, a cél, a
másság felé továbbhaladó, egyre fejlettebb, egyre másabbá váló túlélőket fejlesztett ki,
amelyek egyre nagyobb esemény feldolgozó képességre, mind ördögibb képességekre tettek
szert. Az egyediség felé fejlődők az energia, a védelem, a hatalom szerzés és a megszerzett
hatalom mindenáron megvédése felé deformálódott.
A szelekció deformálódása miatt, az időben és a térben nőtt azon angyaloknak a száma, akik a
Lucifer által keltett célban és haladási irányban elbizonytalanodtak, akik valamelyik nagyobb
változássűrűségű kereszteződésben impulzusba kerülve letelepedtek, vagy a határfelületi csatát
elvesztve visszafordultak. A nagyobb változássűrűségű eseményeket már meg nem értő, az
egyre durvább eseményeket, az egyre durvább hatásokat feldolgozni már nem képes, a haladás
irányában elbizonytalanodó, - mint együttutazó nagyobb energiaszintű csoport – felbomló,
elhaló, és egymástól különváló kisebb létszámú közösségekre szétszóródó angyalok ezért
visszafordultak a múlt, az ősközösségi együttváltozó élettér, a mennyország felé.
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Azok az angyalközösségek és megújulni képes részecske közösségek, a leszármazott utódaik
maradhattak életben, amelyek egyre nagyobb változássűrűséget is követni tudták, amelyek
haladtak az időben tovább szelektáló evolúció útján. Azok a részecskéiket jobban szervező,
energiával, információval egyenletesen ellátó közösségek, amelyek képesek voltak a tömeg
növekedésével romló rendezettséget kijavítani, az egyre idegenebbé váló részecskék között az
együttműködést időben növelni, egyre nagyobb tömegbe épülhettek, egyre nagyobb
részecsketársadalmakat, időben, térben, és események sorozatában változó mikrokozmoszokat
hozhattak létre. A fejlődés egyik, a jövő felé vezető útja az egyre nagyobb változássűrűség, a
pokoli gyorsan és kiszámíthatatlanul változó élettér felé haladt. A fejlődés felgyorsulásakor a
már nem angyal részecskék jelentős része túl lőtt a célon, és miközben a változatosabb életet
kereste, maga hozott létre egyre nagyobb változás sűrűséget. A nagyobb eseménysűrűséggel
változó, terekbe egyre gyorsabban beáramló részecskék egy része nem tudott megállni a még
kellemes változássűrűség, és az elviselhető, határfelületekkel elválasztott nagyobb
szimmetriával rendelkező életterek határain, ezért a határfelületeken átjutva az ellenkező
irányból érkező közösségeknek csapódott, azokkal összeütközésbe kerülve összekeveredett.
A tömegek egyre eltérőbb, de egymás útját keresztező céljai impulzusokhoz,
összeütközésekhez és újabb szelekciókhoz, tovább differenciálódáshoz vezettek. Az
impulzusok szerelmet és ellentétet, nagyobb szenvedélyt, és gyűlöletet, az élet, a halál és az
újjászületés periodikáját keltették, az elmúlás és a megújulás ciklikusságát. A tömeges
összeütközés, a tömeges halál egyes szerveződések felbomlásához mások megerősödéséhez,
újjászületéséhez, továbbfejlődéséhez vezetett. Az összeütközésekben zajló differenciálódás,
nagyobb részecskesűrűségű és ezzel nagyobb energia sűrűségű, életképes fúziókhoz, és kisebb
sűrűségűre váló felbomló, elhaló szerveződések felé vezetett. A különbség fokozódott, egyre
nagyobb lett a változássűrűségi eltérés a tér egyes részei között. Míg a tér egyes részeiben a
mennyországból eltávozó nagyobb változásra vágyó részecskék magukkal vitt energiája,
változtató képessége miatt a változássűrűség csökkent, és a csillagközi tér lehűlt, addig az
egyre nagyobb változássűrűségűvé váló térrészekben ezek energiája összegeződött, és a
részecskék térbeli sűrűsödése miatt a változás is tovább sűrűsödött. A kialakult változóterek
központjába nagy sebességgel beáramló részecskék eseményeket kevésbé feldolgozni képes
része nem bírta kikerülni az ellenkező irányból nagy sebességgel feléje érkező idegen
részecskéket, amelyekkel az ígéret földjén összeütközött, egymásba keveredett, elvegyült. A
részecskék vegyülésből differenciálódás, szaporodás, fúzió és bomlás keletkezett, miközben
kialakult, megerősödött egy mag, egy nagyobb energiaszintű réteg, amely sikeresen gyűjtötte
össze a konfliktusban szétszéledők energiáját, vagyonát, amely a sikeresebb időzítése, az
evolúciós fejlettsége, az előrehaladottabb szelekciója miatt mindig többlettel jött ki az
impulzusokból. Az egyre gyorsabban változó mezőközpontokban az együttműködő
egységekbe, mikrokozmoszokba szerveződött részecskék tovább fejlődtek, szelektálódtak az
egyre nagyobb változássűrűség és feldolgozó képesség, a megértő képesség felé, amelyből
eltérő értelem és eltérő alkalmazkodási képesség, eltérő változást tűrő és különböző
problémamegoldó képesség alakult ki. Azok a közösségek zsírosodni, energiában feltelve
vagyonosodni kezdtek, amelyek generációkon át sikeresen halmozták az energiát, a vagyont és
a rendezettség növelő képességet, amelyeket a sikeres szelekció a túlélés felé vitt. A nagyobb
változássűrűségű életet együtt kezdő közös egységekből, családokból, kolóniákból és
együttműködő dinasztiákból kialakuló közösségek különböző fejlettségű állapotai sokféle
eltérő energiaszintet és eltérő rendezettséget, egyedi individuumokat, mikrokozmoszokba
szerveződhettek, amelyek az energiaszint és élőtömeg növekedése, és a további egyediség felé
szelektálódtak. Sokféle eltérő energiaszint alakult ki, attól függően, hogy mekkora volt az
együtt változó közös egységbe, a sikeres alapítókból kifejlődött, szerveződött utódok száma. A
sikeres családok és az együttműködési céllal társult szerveződések számos nagy azonosságú
utóddal rendelkezhettek, amelyekből – ha jó volt a közösség szervezettsége - nagy együtt élő
részecske kolóniák, sikeres dinasztiák fejlődtek ki. Az emberi közösség által megismert,
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viszonylag jól megkülönböztetett kis energiaszintű részecske kolóniák eltérő fejlettségű
szerveződéseit, a periodikus elemek különböző atomi egységeiként ismerjük. Az atomi
megnevezés hamis, mert e részecske közösségek nem bonthatatlan vegyületet jelentenek,
hanem az alapító ősök színes leszármazottainak a népes tábora által elért fejlettségű
többgenerációs közösséget. Az atomi kolóniákban együttműködő, együtt változó részecske
közösség a fejlettségétől függően differenciálódott, amelynek vannak stabil, jól szervezett
állapotai, amikor nehezen bonthatók fel, és vannak kaotikus, szervezetlenebb állapotai, amikor
e közösségek is könnyen az egységet alkotó kisebb egységekre, vagy azok egyedeire
bonthatók. Az atomi fejlettségű részecskék közösségeiben, ha a család, a szerveződés olyan
állapotban van, amelykor sok a kis energiaszintű, az energiát termelő elektron és ezek
számához képes kevés az irányítók, a családfők, az eltartandók száma, akkor még kicsi a
megosztottság, nagy a rendezettség, az ilyen atomi társadalom stabil. Ha a túldifferenciálódás
növekedése miatt a termelők és az irányítók aránya, a gazdagok és a szegények aránya, az
eltartók és az eltartottak aránya rossz irányba változik, és az együtt élő mini társadalomban
túlnő a feszültség, akkor a társadalom tagjai könnyen egymásnak ugraszthatók, egymással
szembe haladókra megoszthatók és káoszba kergethetők. Az alacsony energiaszinten, túl
gyorsan változó és ezért túlfeszülten élő közösségekben az elosztás és a rend könnyen sérül, a
rendezett szervezett áramlás könnyen egymás ellen ható kaotikus folyamatba torkollik. Azok a
közösségek is ilyen állapotba, fejlettségbe kerülhetnek, amelyekben túlszaporodik az alapítók
leszármazói közössége, és a beházasodott idegenek túl nagy száma miatt túl nagy lesz a
másság, a szerveződésen belül az eltérés. (Lásd a Bábel tornyát). Amíg a családok azonossága
nagy, a megértés, a nyelv és a ritmus közös, az együttműködés sikeres, a feszültség kicsi, a
termelés és elosztás is többnyire sikeres. Ha túl sok a beépült idegenek száma, ha túl sok kerül
azonos áramlási pályára, és ez miatt túl naggyá válik a konkurencia, az árak és az életminőség
nyomottá válik, a feszültség és a kaotizmus nő. Az ilyen egységek, - ha nincs közös cél, ami
összetartsa őket, ha az irányítók, az áramlási minták nem megfelelőek, ha a fejlődési példák az
iránymutató tisztaság helyett törvénysértők, - könnyen felbonthatók. Az ilyen együtt változó
közösségek, a kellő energia forgalom, a jó elosztással és a nagyobb rendezettséggel rendelkező
bőség idején, a közösségi szimmetriák idején erősebben kapcsolódhatnak össze. Ha az együtt
élők szimmetriája túlságosan megbomlik, ha a közösség vezetői túlságosan meggazdagodnak,
korrumpálódnak, rossz példát mutatnak, lokális hegemónia, kihasználás, uralkodás, elnyomás
alakul ki, amely feszültséget gerjeszt. A hegemón érdek, az oszd meg és uralkodj sikeres
megvalósítása, többnyire megosztja az együttműködő közösséget, amely miatt
ellenérdekeltség, klikkesedés, polarizálódás (a felállított célokat ellenzők és támogatók) és
növekvő ellentét alakul ki. Ha szimmetria, megértés, célazonosság alakul ki, ennek szaporodás
és egyensúly, fejlődés lesz a következménye, amely a nagyobb azonosságot, az
együttműködést is növelő rendet a szerveződés félperiódusig helyreállíthatja.
Az eltartandó közösségek létszámának a növekedése az entrópiát növelő fiatalok
felszaporodásához, az eltartottak kedvezőtlen arányváltozásához vezet, amely a demográfiai
hullámoknak megfelelő periódusokban módosítja a közösségek rendezettségét, az egy főre
jutó rendezett energia értékét. A különböző fejlettségű közösségek tehát periodikusan
fejlődnek és kaotizálódnak, hol a rendezettség növekedése, hol a bomlása felé haladnak.
Természetesen az atomi szintnél sokkal kisebb és nagyobb energiaszintű egyedekből is
hasonló, analóg szervezetten együtt élő közösségbe kapcsolódó eltérő energiaszintű
individuumok, mikrokozmoszok alakulhatnak ki, amelyek hasonló ciklusokban fejlődnek, a
nagy azonosságú és sikeresen együttműködő közösség állapotából, a megosztott és kaotikus
közösség állapotáig. Az atomi fejlettségi és energiaszinten ez a Hidrogén stabil állapotával
kezdődik és a Földön megismert természetes körülmények között a radongáz állapotáig tart. A
periodikus rendszer hét periódusa, hét olyan eltérő fejlettségű, eltérő arányú szerveződési
állapotlehetőségeket eredményez, amelyek során az atomi energiaszintű közösségek, a
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periódusokon belül is a nagyobb azonosságú szaporodási állapottól a kaotikus
rendezetlenségig, az újabb demográfiai hullámot elindító szaporodási ciklusig fejlődnek.
Az élet szimmetriáján, a legkedvezőbb szervezettségi állapoton túljutó, túlfejlődő közösségek
arányokat és rendezettséget vesztenek, túl nagy változássűrűség, rossz elosztás és kaotikus
törvénysértő állapotok alakulnak ki. A változtató képességgel, energiával rendelkező
részecskeanyag egyre nagyobb változássűrűséget elviselő egyedei a mind pokolibb
körülmények közé kerülnek, a nagyobb változássűrűség vágyát az élet végén az
elszegényedésükkel, az organizációban együttműködő részecskék közösségének halálát és
felbomlását eredményező halálukkal fizetik meg. Az élet végére, rosszul szervezett,
rugalmatlan állapotba kerülő mikrokozmoszba szerveződött részecske közösség
energiatermelése és elosztása, az együttműködés romló hatásfoka miatt megnehezül, az élettér
és a szervezettség kaotikussá válik, a szervezet egység felbomlik, a szerveződés elhal.
Ha a valamelyik energiaszinten együttfejlődő részecske közösség, mint nagyobb energiaszintű
organizációba, individuumba szerveződő élet túlfejlődik, elöregszik, túlszaporodik, és az
elromlott rendezettséget nem képes a saját erejéből visszaállítani, vagy megújul, vagy mint
együttműködő szervezet elhal. Az atomi energiaszintű szervezettségnek, organizációnak a
hetedik periódusban bekövetkező utolsó szaporodási ciklus vet véget, amelykor már nem bírja
a fejlődésképtelenné vált túlfeszített közösség az újabb megpróbáltatást, az újabb teher
elviselését, és az irányítók, az elvonók, az eltartottak és a termelők visszavonhatatlan
konfliktusba keveredve, kaotizálódnak és felbomlanak. A belharcban felbomló részecskék
radon gázként visszaillannak a csillagközi tér ősi állapotot a múltat őrző mennyországa felé. A
nagyobb energiaszintre került szerveződések arany atomokba, még sikeres közösségekbe
szerveződve túlélhetik ezeket a kataklizmákat is, és a felrobbant élettérből nagy azonosságú,
hasonló energiaszintű és fejlettségű társaikkal más mezőkbe kerülhetnek, és új eltérő és
nagyobb energiaszintű mezők áramlásmintáivá, irányítóivá válhatnak.
Az élet bonyolultsága nemcsak az atomi tisztaságú ionos periódusokban fejlődik, hanem az
atomi állapotok közötti vegyes keveredésben a kovalens molekulás életrendszerben is. Az élet
sokszintű bonyolultsága végigjárja az élet fejlődését, az élet sok osztályból álló iskoláját.
Ebben az iskolában a különböző energiaszintű rendszerek bonyolultságának a növekedésével
az együttműködő képességet ismét lehetővé tevő tudat fejlődik. A mennyei útról letért, az
egyediség felé fejlődő, a Tao útjára lépő részecskék a tudatfejlődés különböző
életszakaszaiban, a mennyországban megunt, otthagyott együttműködés szükségességét,
nélkülözhetetlenségét ismét megtanulják. Az Istent és az angyali társadalmat elhagyóknak
meg kell ismerniük, meg kell járniuk a poklot, hogy viszonyítási alapot kapjanak, leckét
az együttélés és a sikeresebb együttműködés érdekében. Minden út a pokol felé vezet, de
ha az egyediség felé fejlődés, a nagyobb összetettség eredményt halmozó, együttműködő
tudássá, megértéssé válik, a káosz és a rend harcában a rend fog győzelemre jutni. Az élet
elején, a belül még nagy azonosságú és együttműködésre kész fiatalság kültéri rendbontása
éppen úgy az élet részei, mint amiképpen a megöregedő, és az életből kifelé már csak
rendezettséget termelő, de belül egyre rendezetlenebbé váló idős szerveződések is a nagy
mindenség teljes értékű részét képezik. A már lassú gondolkodású, többnyire türelmes,
aprólékos és precíz, de feledékennyé váló ember lehet, hogy könnyen hozható időzavarba, de a
gyorsan döntőhöz képest rendszerint több általános értéket és kevesebb kaotizmust termel.
Az öregember és a rendezettség:
Ha a sors keze támogatja az életet, az ember eljuthat az öregkorig, a megértés és a megbékélés
korszakáig. Ilyenkor az ember közelebb kerül az Istenhez, ismét nő az azonossága, és az
együttműködő képessége. Az élet útját, a Tao útját már megjárt emberben kifejlődik a
megismerés, a megértés, a rend, az irány és a lendület szükségessége, az életenergia és a
rendezett energia tisztelete. Az ilyen ember,- ha az Istentől nagyon nem tévelyedett el – tompítja
a szembenállók feszültségét, segíti az energia, az élet elrendeződését.
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Az öregség haszna:
Az öregember, ha kellően szorgos, az élete során többnyire felhalmoz, de ahogy megöregedik,
egyre csökken az igénye. A fogyasztása csökken és a romló hatásfoka ellenére igen magas
rendezettséget képes létrehozni a környezetében. Az ilyen ember már nem halmoz fel, az élet és
energia áramlását többnyire segíti, állandóan javítja, a fiatalság környezeti entrópiát növelő
rendezetlenségét, és kiváló ellensúlyt képez a romló entrópiának. Az élet becsülete, az idő és az
energia becsülete akkor állhat helyre, ha az élet szimmetriája és az öregedő ember is nagyobb
tiszteletre számíthat.
Ha az élet egyensúlyát, az élet szimmetriáját meg akarjuk tartani, okulnunk és tanulnunk kell
az elődeink hibáiból, a szervezett élet rendezettségét és eredményét lenullázó együttműködési
zavarokból. A természet önmagában nem változik, nem romlik nem javul, csak a benne élő, a
környezeténél gyorsabban változó élettől módosul. Ha nincs élet, nincs kölcsönhatás, nem
változik semmi. Ha az életet okozó változás, az energia, a változtató képesség áthelyeződése
megbontja a kialakult struktúrát, amelytől a környezet egyre rosszabbá, egyre rendezetlenebbé
válik, hogy azután a dolgokat rendszerező, rendet tartani, a rendezettséget az élete végéig
növelni képes életté fejlődjön. Ha a rendezettséget rontók, és a javítók, a felhasználók és az
elosztók aránya túl rosszá válik, az élet rendezettsége és helyreállító képessége is romlik, és az
élet visszafelé kezd fejlődni. Ha azonban túlfejlődik, egyúttal együttműködő képtelenné válik,
és az azonosság növelése szükséges ahhoz, hogy kellően együttműködő, de még kellő
egyediséget termelő, fejlődő állapotban maradjon. Ha egy társadalom, vagy egy faj nem tud
idejében megújulni, ha a tudatában és rugalmasságában, az élet variációképességében
elöregszik, az embernél nagyobb energiaszintű szerveződés megújuló szaporodásra késztetve
káoszba kerül, könnyen leröpülhet az evolúció megérthető eseményekben de egyre gyorsulva
változó színpadáról. Az ember már többször eljutott a túl nagy hegemóniáig, a kihalás széléig,
de Isten csökkentette a faj túlszaporodottságát, és néhány nagyobb azonosságú kisebb csoport
túlélésre segítésével lehetővé tette az osztályismétlést.

Génben írott kihalás Index

2004. szeptember 5., vasárnap

Amerikai kutatók szerint néhány tízezer éve drámai hirtelenséggel a kihalás szélére került az emberiség. Szerte
a Földön néhány ezren maradhattak életben, és tőlük származik a ma élő hatmilliárd ember. Az anyai ágon
öröklődő mitokondriális DNS annyira hasonló a ma élő emberek körében, hogy a kutatók szerint katasztrofális
lehetett az egykori népességcsökkenés.

Az emberi test szinte minden sejtje tucatnyi mitokondriumot tartalmaz. A parányi sejtszervek
kulcsszerepet játszanak a sejt anyagcseréjében. Számos bonyolult biokémiai folyamat lebonyolításában
segédkeznek, az energiaellátás és az oxigén hasznosítása például elképzelhetetlen nélkülük. A hatvanas
évek elején kísérleti úton sikerült bizonyítani, hogy a mitokondriumok a sejten belül újonnan nem
keletkeznek, hanem létező mitokondriumok osztódásával jönnek létre. Ez annyit tesz, hogy változatlan
formában önmagukat másolják.
Külön bejáratú DNS: Az évtized végére az is világossá vált, hogy a mitokondriumok saját DNS-sel
rendelkeznek. Néhány kutató azt is felvetette, hogy a sejtek különös kiegészítői esetleg valóban önálló
mikroorganizmusként léteznek, tehát sejtek a sejtben, ahogy azt a mitokondriumokat 1894-ben
felfedező Richard Altmann eredetileg feltételezte. Az emberi mitokondriális DNS az egyik legrövidebb
ilyen ismert genetikai szekvencia, mindössze 16 569 bázispárból áll. Ez kevesebb mint 300 ezred része
az emberi sejtmagban meghúzódó teljes DNS hosszának. A tudomány ismeri a mitokondriális DNS
minden szegmensét. Csak 13 felismerhető gént tartalmaz, amelyek a mitokondrium membránján
keresztül zajló anyagcsere polipeptidjeit kódolják.
És mégis változik: A gének elhelyezkedése a jelek szerint olyan a szekvencián belül, hogy könnyebb
legyen az adott peptidek számára a membránra kapcsolódás. Bár ez elég érdekes, mégsem képez valódi
tudományos rejtélyt. A mitokondriális DNS akkor került ismét az érdeklődés középpontjába, amikor
kiderült, hogy időnként - a másolási hibák miatt - mégis változik. Lynn Jorde és Henry Harpending az
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Utah egyetem kutatói, a szakterületük pedig a humán genetika. A kilencvenes évek eleje óta a
mitokondriális DNS segítségével az emberiség múltjáról gyűjtenek információkat. Ez a kvázi
változatlan DNS szekvencia egyik generációról a másikra anyai ágon öröklődik, vagyis segítségével
visszakövethető egy teljes populáció előélete, jelentette ki Lynn Jorde a BBC egyik ismeretterjesztő
műsorában.
Összegyűlnek a mutációk: A mitokondriális DNS-ben bekövetkező véletlen mutációk létrejöttük után
minden utódban öröklődnek, vagyis a szabályos időközönként bekövetkező apró változások idővel
összegyűlnek egy adott populációban. Az emberiség múltjában bekövetkezett fontos események, így a
népesség növekedése vagy csökkenése, populációk keveredése mind hatással van a népcsoport
mitokondriális DNS-ének összetételére. Gyakorlatilag a múltunk fennmarad a mitokondriális
géneinkbe írva, hangsúlyozta Lynn Jorde. Ismerve a mitokondriális DNS mutációinak előfordulási
gyakoriságát, a mutációk eloszlásának komplex vizsgálatával megbecsülhető a népcsoportok múltbeli
mérete. A kutatók néhány éve furcsa jellegzetességeket fedeztek fel az eredményeik között. Arra
számítottak, hogy az eloszlás összhangban lesz a viszonylag állandó népességszámmal. Ehelyett olyan
eltérések ugrottak ki, mintha a távoli múltban az emberiség létszáma drámai hirtelenséggel lecsökkent
volna.
Mindenki rokon: Ez megerősítette más genetikusok korábbi eredményeit. Ahhoz képest, hogy az
ember milyen régen jelent meg a Földön, és milyen változatos mutációknak kellene mutatkozni a DNS
mintákban, a ma élő emberek mitokondriális génjei meglepően hasonlóak. Ezt nem okozhatta más,
csak a rég elfeledett múltban a népesség számának drámai visszaesése, majd pedig a létszám újbóli
lassú felfutása. A genetikai sokszínűség lecsökken a kis létszámúra visszaeső populációkban. A ma élő
emberek a megpróbáltatásokat egykor átvészelő szerencsések leszármazottjai, így történhet, hogy
genetikailag a vártnál sokkal közelebbi rokonságban vannak. Az emberi mitokondriális DNS viszont
annyira hasonló a ma élő emberek körében, hogy a kutatók szerint katasztrofális lehetett az egykori
népességcsökkenés.
Néhány ezren úszták meg: Első pillantásra hihetetlennek tűnt, hogy egykor az emberiségnek az
írmagja alig maradt meg, és a néhány ezer túlélő leszármazottja lehet a Földön ma élő 6 milliárd
ember, mondta Henry Harpending. A múltban lehetett egy olyan időpont, amikor a Föld teljes területén
néhány ezren maradhattak életben. Valami olyan katasztrófa történt, amely csaknem véget vetett az
ember földi pályafutásának. A megdöbbentő következtetésen túl az volt a következő lépés, hogy
megpróbálják meghatározni, mikor és miért történhetett a kihalási hullám. Mivel meghatározható a
mitokondriális DNS mutációi átlagos gyakorisága, a kutatók úgy vélik, hogy a mutációk száma és
sorrendje alapján viszonylag pontosan behatárolhatják az egykori népességcsökkenés időpontját. Lynn
Jorde szerint nagyjából 70-80 ezer évvel ezelőtt történhetett valami a bolygónkon, ami miatt 5-10 ezer
főre csökkent le az emberiség létszáma.
Moetrius szerint ez három nagyévvel (3 x 25800 évvel) ezelőtti esemény következménye, amelykor
hasonló pólusváltás során a Föld a Nappal együtt haladva átlépte egy nagyobb energiaszintű
nagyszülői rendszer ekliptikáját. Valószínű, hogy ekkor megtermékenyítő találatot kapott, amelyben az
addigra már nagy hegemóniába került ember, az Isten báránya áldozatot hozott, leredukáltatott.

Az emberiség ismét fordulóponthoz érkezett. Vagy megjavítja az együttműködését, a
környezettel elromlott viszonyát, vagy Isten és a természet törvényei szerint a
bolygószaporodási folyamatnak a részesévé válik.
A pólusváltás, Gaia szaporodáshoz vezető rekombinációja előrehaladott állapotban van, a
nagyszülői csillag fő ekliptikájának a periodikus átlépése, a különböző energiaszinteken
sokféle szaporodási ritmust tart életben. Az emberiség hegemóniája és a társadalom belső
szelekciója túlerősödött. Gaia érett nővirágként kinyílt, a nőiessége, az egyedisége
kiteljesedett, és a világűrbe kinyitott határfelületeiből tárt karokkal szórja a nemi hormonjait.
Nemsokára olyan nagy energiaszintű rendszer határfelületét, vagy ekliptikáját keresztezi a
bolygónk pályája, amelyen fejlett ivarérett, töltött kérők keringenek, akik a kialakult
egyediségük túlörökítése érdekében násztáncra hívják bolygónkat.
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Lassul a Golf-áramlat, lehűl Észak-Európa

eurohirek.hu 2005. május 10.

A Cambridge Egyetem kutatója regisztrálta a Mexikói öbölből az Egyesült Államok és Kanada keleti
partvidékén, majd Európa északnyugati partján végighaladó Golf-áramlat lassulásának első jeleit. A
jelenség a legérzékenyebben az Egyesült Királyságot és Írországot érinti, amelyek átlaghőmérsékletét
az áramlat 5-8 celsius fokkal növeli.
Peter Wadhams professzor állapította meg, hogy a Golfáramlat egyik "hajtóműve", az Északi tenger hideg áramlata jelenleg a szokásos erejének kevesebb,
mint 25 százalékán működik, írja a Sunday Times.
Csak negyedannyira áramlik: A tudósok korábban több évre becsülték a jelenség bekövetkeztét. Dr. Peter
Wadhams kutatásait a brit királyi flotta tengeralattjáróival folytatta, amelyek az Északi-sarkvidék
jégtakarója alatt végeztek megfigyeléseket. Szakemberek szerint a változás szorosan összefügg a
globális felmelegedéssel: az Északi-sarkvidék jégtakarójának teljes olvadását leghamarabb 2020-ra,
legkésőbb 2080-ra jósolják. Nemrég a tengerben még óriási "kémények" léteztek, s azokon keresztül
a hideg, sűrű víz a tengerfelszínről a tengerfenékre merült alá, akár háromezer méter mélyre, ám ezek
a "csatornák" mostanra szinte teljesen eltűntek. (Az alámerülő hideg víz helyébe a délről érkező meleg
áramlat került, amely életben tartotta a körforgást.) Amennyiben ez a mechanizmus lassul, ez azt
jelenti, hogy kevesebb meleg érkezik Európába. A mostani kutatások az 1980-ban végzett mérésekhez
képest az északi jégtakaró vastagságának 46 százalékos való csökkenését mutatták ki az új,
hangradaros technikával. Mivel az északi sark felé a Golf áramlattal áramló, nagy tömegű

meleg víz nem tud a kéményeken lehűlve a tengerfenék felé eltávozni, megreked a felszínen és a
hő torlódik. Ez okozza a sarki jég olvadását. Ha a Golfáramban lévő víztömeg tehetetlen
lendülete elfogy, a melegáramlás leáll, és a sarki tengerek, térrészek jelentősen le fognak hűlni,
ezzel Európa északi és középső részére egy néhányezer éves kis jégkorszak vár.
Mint a filmben, csak lassabban Más aggasztó jelekre is fény derült: a telente kialakuló, majd nyáron
elolvadó Odden jégtömb 1997 óta nem érte el szokásos méretét. Nem kevésbé aggasztó az sem, hogy
míg a múltban évente legalább tizenkét jégoszlop alakult ki a jégpáncél alatt, most már csupán kettőt
találtak, s azok is rendkívül törékenyek voltak. Nehéz felbecsülni, hogy az ilyen jellegű változások
milyen mértékben módosítják az éghajlatot, ám a professzor szerint a várható változások akár
szélsőségesek is lehetnek.
A Holnapután című film éppen ezt a témát dolgozza fel: a hideg víz alámerülésének hirtelen
megszűnése az Atlanti óceán északi részén hogyan befolyásolja az óceán teljes áramlat-rendszerét. Az
alámerülés a megszűnés felé tart, bár a folyamat sokkal lassúbb, mint a filmben, a teljes leállás nem
napok, hanem évek alatt következhet be. Egy biztos: amennyiben folytatódik, Észak-Európa éghajlata
lehűl - nyilatkozta a professzor.

A sarkvidéki kéményeket olyan intenzívebb áramlású részecskepályák, fluxuspályák,
részecskesztrádák hozzák létre, amelyekben a föld tömegközpontja felé áramlik a
környezetből beszippantott élő anyag. Ezek a pályák csavart vonalba fonódva kürtszerűen
összeszűkülve áramlanak a pólustengely körül a mezőnk központjába, és Ariadné fonalának a
bolygónkba becsavarodó végét jelentik. E pályákon nagyon gyors a részecskék áramlása, ez
okozza a felszín lehűlését, és ez okozza a pályairányba eső nagyobb azonosságú tengervíz
azonos irányú (lefelé történő) áramlását, a Golf áram lehűlését és tengerfenékre süllyedését. A
létrejövő oszlopok a rendezett irányú áramlás miatt kis impulzus sűrűségű, a belső
füzérsugaraikban védett, autópályaszerű sokcsatornás részecskepályák, amelyben a Föld
fekete lyukán keresztül a bolygónk belsejébe, a tömegközpontban lévő fővárosába áramlanak
az ott folyó változást nem ismerő kíváncsi részecskék. A pályákon a szokásosnál nagyobb a
gravitációs kölcsönhatás, a részecskék lendületét átvevő nagyobb azonosságú víz a
tengerfenékig áramlik és ott lehűlve szétterül. Az ennél gyorsabban áramló és a vízben el nem
nyelődött lendületű részecskék tovább haladhatnak a mélyebben fekvő gazdagabb rétegek felé.
A kémények és a lefelé áramlás csökkenéséért a folyamatban lévő pólusváltás a felelős, amely
azért alakul ki, mert a bolygónk két nagyobb rendszer közötti szimmetriafelületre ért. A nagy
rendszerek határfelületét (a Nappal együtt) keresztező bolygónk olyan térrészbe ért, ahol a
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különbség csökkenése miatt a korábbi átáramlási irány megváltozik, és amíg áthaladunk e
keresztirányban áramló széles sávon a lamináris szelek által sodort nagyobb tömegű mezőkkel
is találkozhatunk. Egy másik lehetőség esetén is ez a folyamat következik be. Ha a pólusváltás
nem a nagy egyensúlyban, nem a nagy rendszer ekliptikájának a metszésekor következik be,
hanem a szélsőséges helyzetben, azaz a bolygónk a nagyévi keringésben a felső holtponton
(nagyanyai napközeli, vagy naptávoli helyzetéhez képest már túllendült, akkor a visszatérítő
keringési sávba érhet be, amelyen szintén lamináris áramlásban nagy energiaszintű,
megtermékenyítésre képes mezők keringenek.
Ha a nagyobb rendszer határfelületén lamináris irányba áramló részecskék áramlási zónájába
kerülünk (már benne vagyunk) nő az impulzus sűrűség és a túlfeszített világunkban magas
szinten álló kaotizmus. Ez folyamatos energiavesztést eredményez, és a Föld sok aktív, de
szabaddá vált részecskéje ilyenkor megszökik, amely miatt tartósodó elektronhiány alakul ki.
Ha elérjük a legnagyobb szimmetriában lévő (vagy a visszatérítő) térrészt, a póluscsere
bekövetkezik és a Földön átáramló részecskék statisztikai többségének az áramlási iránya
megfordul. A bolygónkat továbbviszi a beépült tömeg tehetetlensége, de az energiavesztés
feltehetően addig folytatódik, amíg egy szaporodási folyamatba nem kerül a Föld. Erre a
legnagyobb esélye a legnagyobb szimmetriában lévő határfelületen, (vagy a legszélső
határfelületen) van, amelyen sok részecske nagyobb azonosságú mezőkbe szerveződve kering.
Ezek lehetnek üstökösök, aszteroidák, a bolygónkat megtermékenyítő genetikai örökítő
anyaggal, részecskeállománnyal rendelkező ionos mezők.
Tény, hogy a pólusváltás folyamatában a fő kiáramlási zónák a déli sarkról az északira
helyeződhetnek, és ez automatikusan a Golfáramlás leállását, megfordulását eredményezheti.
Az átmeneti melegedés után az északi félteke dupla ok miatt hideg égövi állapotba kerül, mert
nemcsak megszűnik a felszíni meleg észak felé áramlása, hanem a tenger alján hideg, kifelé
irányuló áramlások miatt a felszín nagyon lehűlhet. Vigasz az a lehetőség, hogy a Föld belső
melegebb rétegeiben felbomló szerveződések fő kiáramló pályái itt lépnek ki a belső magból,
és ez alulról felfelé áramló melegkürtőket hozhatnak létre. Valószínűen ilyenek emelték fel a
déli sarki testet. A déli sarkon már magas sarki testet épített a korábbi kiáramlás, és ez jelzi,
hogy a bolygónk a szaporodásra kész.
A Nappal együtt a nagyszülői csillag körül is keringő Föld egy nagyévi ciklus periodikus
tavasz vagy őszpontjához érkezett, amely megindítja a változást, a határfelület átlépését
követően a különbség növekedésének a felerősödését. A tavaszi periódusba kerülő Ionos
mezők a megújulási, fejlődési (Tavaszi) szakaszba kerülnek, amelykor az eltérő
változássűrűségű, eltérő gazdagságú részecskeállományú, jelentősebb különbséggel
rendelkező rétegekbe érnek. Ha a tavaszponton a Föld a Naptól távolodva a nagyobb sűrűségű
és nagyobb azonosságú, de szegényebb részecskéket tartalmazó térrészbe kerül, az éjszakai
kiáramlás és az energiavesztés megnövekszik, és a környezet a szokásosnál jobban lehűl.
A nagyévi ciklusban beköszöntő tavasz, hasonló eseményt okoz, mint a Föld éves
ciklusában a májusi fagyosszentek, de ez sokkal tovább tart.
Feltételezhető, hogy a nagyévi ekliptikát északról délfelé keresztezzük, és csak akkor szűnik
meg a káoszt növelő energiavesztés, ha a Föld teljes egészében újra jelentős különbséggel
rendelkező határrétegbe kerül. Ez az éves ciklusokban (március közepén) csak néhány napot
vesz igénybe, de a nagyévi ciklusban ez kb. 50ezer napig, azaz kb.15 évig tart. A lamináris
szélsávból kb. 15 év alatt kikerülhetünk, de a nagyévi tavasz majd 6400 évig tart. Ez idő alatt
mindenben lesz részünk, amelyet az Földi tavaszi évszakoknál megismertünk, csak sokkal
tovább és nagyobb különbségek kialakulása várható. Sajnos nem lehetetlen, hogy a nagyévi
rendszerben nem a tavaszpontot, hanem az őszpontot keresztezzük, és a nagyévi elmúlást
eredményező ősz után egy nagyévi kemény tél beköszönése, párezer éves jégkorszak várható.

274

Ritkul a Föld atmoszférája
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Az üvegházhatás miatt csökken a Föld légkörének sűrűsége, írja a Journal of Geophysical Research
című tudományos folyóirat legújabb száma. Amerikai kutatók szerint a földi atmoszféra külső rétegei
egyre hidegebbé válnak, s a termoszférának, az atmoszféra legkülső, 90 kilométer magasságban
kezdődő rétegének sűrűsége az elmúlt 35 évben mintegy 10 százalékkal csökkent. A Naval Research
Laboratoryban végzett kutatások megerősítették, hogy helyesek azok az elméleti modellek, amelyek
szerint a széndioxid és más, üvegházhatást okozó gázok egyre nagyobb jelenléte az atmoszférában a
légkör ritkulásához vezet. Hogy hosszú távon milyen következményekkel járhat az üvegházhatást okozó
gázok felszaporodása a légkörben, arra a Vénusz nyújt jó példát a kutatók szerint. A bolygó légköre 96
százalékban széndioxidból áll, s emiatt a légkör alsó rétegeiben pokoli forróság, 400 Celsius-fokos
hőmérséklet van. A cikk eleje megfelel az igazságnak, az előző idézet is ennek a megértését

segíti. A következtetés azonban másféle eredményre is vezethet. Való igaz, hogyha energiában
dús és erre éhes fejlettebb részecskéket juttatunk nagy tömegben a külső szférákba, azok
elfoghatják és felélhetik a bejövő kis energiaszintű részecskéket, és a külső szférák által táplált
energiát elvonhatják. Ez a külső rétegek magasabb változássűrűségéhez vezet, amelyen
nehezebben jutnak át a Föld tömegközpontja felé tartó részecskék, ezért az alsó szférákban Pl.
a bioszférában tartós energiahiány és lehűlés alakulhat ki. A felélt energia hiányozni fog az
életpiramis alsóbb szintjein, ezért nagyobb az esély az energiahiány totális káosszá
növekedésének. Ha a beérkező energiaáram csökken, a sarki beáramlás is csökken, és ezzel
megszűnnek a hideg vizet lefelé szállító, a Golfáramlást fenntartó kürtők, az áramlás energiát
adó motorjai. Ha az alsó rétegekben a káosz által termelt hő nem tud felfelé (kifelé), a külső
nagyobb változássűrűségű rétegek zárása, védekezése miatt eltávozni, a bolygónk
hőmérséklete valóban növekedni fog, de ez kifelé tolja a termoszférát és a hatást csökkentő
ellenfolyamat is kifejlődik. A folyamatban a termoszférában egy placenta kezdemény fejlődik,
az új hold sárgateste, a folyamatot már ismerő részecskék szökését meggátló, az új
holdmagzatot majd befogadó, tápláló placenta épül a Föld körül. A gond csak az, hogy nagyon
lassú lesz a folyamat megfordulása. Ha a termoszféra kifelé tolódik, a Föld középpontja felé
haladó energia jelentős része már a külső rétegekben elnyelődik, kevesebb sugárzás érkezik be
a Napból, a felszín hőmérséklete csökkenhet. A folyamat előbb jégkorszakhoz vezethet, és
csak akkor szűnik meg a jeges nagyévi tél, ha negyed nagyév múlva valóban a nagyévi tavasz,
vagy nyárholtpontot (fordulót) keresztezve a rétegi lamináris szelek járatába kerülünk. Ezek
várhatóan felszakítják az üvegháztartást okozó placentát, ennyi idő kell a (kis) holdmagzat
kifejlődéséhez, tehát kb. 6500 évig tart a Föld terhessége. Ha a nagyévi tavasz beköszönt, a
tavaszi szelek szétfújják a placenta napfényt elfogó por és gázfüggönyét, és megindul a tavaszi
olvadás, beköszönt a nagyévi megújulás, a nagyévi tavasz. Ekkor azonban – ha a
megtermékenyítés sikeres volt, - már egy újabb (remélhetően kis) holdbabával büszkélkedhet
majd Gaiánk.
A meteorrajok és az üstökösök közötti összefüggést már régebben is kimutatták, többnyire
azonos pályákon keringenek, tehát valamikor összetartoztak, vagy még valószínűbben össze
fognak tartozni, közös tömegbe fognak épülni. Azt azonban nem hozták a tömegek tudomására
a csillagászok, hogy az üstökösök és a meteorrajok pályái lényegében olyan határfelületek
közötti életszférákat, és időspirált (Potenciálvölgyet, időfolyót) jelentenek, amelyek az őket
nemző mezők körül alakult ki. Ha felütünk egy csillagászati alapkönyvet, pl. az Atlasz
csillagászat c. könyvét, a meteorrajok táblázatainál észlelhetők a keringési központok, a
radiánsok helyei, amely valószínűen az apai mezőt jelentik. Tehát a csillagtéri evolúcióban a
lánybolygók az anyacsillag, de a fiú üstökösök és részecskék az apacsillag körül keringenek.
Tehát a meteorrajok és az üstökösök pályáinak a keresztezésekor, idegenebb rokoni
határrétegeket, határfelületeket keresztez a Bolygónk, amelyek befolyásolják az evolúció földi
periodikáját. Feltételezhető, hogy az Ursa Minor csillag a Tuttle üstökös és az Ursidák
szülőapja, amelynek a határfelületét december közepén keresztezzük, amelynek köze lehet a
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Föld téli napfordulójához. E határfelületek potenciálgátként működnek a bolyongó Föld részére
is, amelyek megközelítése pályán tartó, visszatérítő erőt biztosít.
A meteorrajok októberben érkeznek a legsűrűbben, pontosabban ekkor keresztezünk olyan
határfelületeket, amelyen a Halley, és az Encke üstököshöz tartozó pályákon, sok különböző
fejlettségű részecske kering. A Leonidák néven ismert meteorraj szintén ez idő körül éri el a
maximumát, amely azt jelenti, hogy a Föld ilyenkor a fiú testvéreknek tekinthető, nagyobb
azonosságú, de dinamikusabb Napgyermekek pályáit keresztezi.
A Leonidák a Tempel-Tuttle üstökös pályáján keringő, 33 évente maximumba kerülő raját
képezik, amelyekkor igen erősen megközelítjük e határfelületet. Ez durván 100 éves nagyobb
periódusokat is eredményez, de érdemes elgondolkodni a raj maximumainak az időpontjain, és
visszalapozni a 2029-es aszteroida, (vagy a Tempel-Tutle üstökös) pályasúroló érkezéséhez.
A megközelítés periódusai 1799, 1833, 1866, 1899, 1932, 1965, 1998, 2031. ha valami erősebb
téresemény térbolydulást okoz, az Ursa Minor és a Nap fia randevúra kerülhet Gaiával, a
féltestvérével.
104. szakasz:

Ismerjék meg a Mindenség meséjét a materialista aspektusból is:
A materialista alapállás szerint a Mindenség egy ősrobbanásban keletkezett. A leírtak alapján
ezt megerősíthetjük, azzal a különbözettel, hogy ez nem az élet keletkezése, csak egy nagyon
nagy energiaszintű rendszer megújulása volt. A semmiből nem keletkezhet semmi, és változás,
eltérés nélkül sem anyag, sem élet. Ha pedig különbség volt, akkor már anyag és élet is volt.
Tehát az Materialista anyagi tér és életszemlélet nem tudja az anyag és az élet összefüggéseit
feltárni. Bár szinten minden dolog az általunk ismert fizikai hatásokkal is megmagyarázható,
de az élet kis szintű létezésének az elismerése hiányában sem a gravitációt, sem a kezdet, a
térátalakulás folyamatát nem lehet megmagyarázni.
Az értelmet és összefüggéseket kereső tudatnak van szüksége magyarázatra, van szüksége a
közös kisebb energiaszintű érzések feldolgozására megértésére.
A válasz csak az örökéletű ionos anyag porlódásával, a kis energiaszintű lélek életre
keltődésével és az élet és az anyag örökös körforgásával kapható. A folyamatban változó élet a
dinamikához, az anyag áramlással járó körforgásához, a porlódáshoz és az összeépüléshez, a
bomláshoz és a szerelemhez kötődik. A körforgásból az azonosságok megismerése öntudatot
fejlesztett ki, bonyolultságot, és sokféle egymástól különböző életet. A keringés során az
anyag az áramlásdinamika szabályai, a fizika és a kémia, valamint a biológia szabályai szerint
folyamatosan porlódik és összeépül, és mindkét irányba fejlődik. A mindenség állapota
stabilizálódott, és lassan a porosodása felé fejlődik, de egyidejűleg az anyag a nagyobb
azonosságú közösségekbe épülve tömbösödik, csomósodik. A differenciálódás, a különbség
növekedése valószínűen addig erősödik, amíg a feszültté váló életet már el nem viselő
angyalok újabb forradalma ki nem tör, és ezzel a tér főnixmadárként nagy időre és nagy térre
kiterjedően ismét megújul. Az sem kizárt, hogy a tudatfejlődés olyan magas szintig is eljuthat,
ahol a rendezettség időbeli növekedése eléri a bomlás ütemét, és az időnkénti nagy ősrobbanás
helyett a tér evolúciója folyamatba torkolhat. Ez azt jelenti, hogy egyre rövidülnek a
különbség kialakulásának az időszakai, és gyorsul az evolúció, de ugyanakkor egyre
rendezettebb áramlás miatt a feszültség által termelt hő egyenletesen eloszlik. Moetriusnak
nem ez az érzése, és a részecskéi által erősen súgott hiábavalóság az evolúció értelmetlenségét,
a fizikai folyamat tudati magyarázatává süllyesztik. Az azonban kétségtelen, hogy
bármiképpen kezdődött a változás, az időben gyorsan változó csillagmezők között kifejlődött
egy kis energiaszintű részecskékből keletkező közös tudat, amely a folyamattá alakuló
evolúcióban végtelen életűvé és Mindenhatóvá vált.
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Bár az élet és a változás szabályai a fizikai folyamatok alapján is kialakulhattak, de a közben
kifejlődő, és Istent is kitermelő tudat a spontán folyamatokat, a jövő alakulását módosítani
kezdte. Valószínűen több intelligens nemzedék is kitermelődhetett, amelyekből némely
nagyon magas szintig, a miniatürizálásig is eljutott, és el tudta terjeszteni a kifejlődött tudat
javító képességét. A nagy tömegű élet nem juttatható el egyben kozmikus távolságokra, de ha
a részecskéire bontjuk, akár mint információ is eljuttatható, és ha a miniatűr részecskéket
megtanítjuk fejlődni, egymással a sikeresebb versenyben együttműködni, az érkezési,
összeépülési helyeken ki fognak fejleszteni új termékeket, új életszerveződésekbe
tömörülhetnek. A már megismert múltat átláthatjuk, a kisebb fejlettségű szerveződéseken
áthatolhatnak a mi fejlettségünkre jellemző fotonok és információt hoznak az ott folyó
lényeges történésekről. A részecskéinknél nagyobb változássűrűségű, fejlettebb térrészek,
szerveződések nem láthatók át, ott a jövő számunkra még ki nem számítható módon változik.
Ez az oka, hogy csak a már megélt megismert múltra emlékezünk. A szerveződésünkbe épült
részecskék átlagos fejlettsége csak a megismert múlt felé látás, tapasztalását engedi a tudatban
neuron részecsketelepülésekben felgyülemleni. Ha az új generációs neuronsejtek az öregedés,
az együttműködő képtelenség miatt megszöknek, az élet alapjaiból vett ábrán bemutatottak
szerint az elöregedő és kihaló sejtek miatt kiürülnek és elnéptelenednek az idegsejt falvaink
Az életre kelt és öntudatra lelt anyag bármely energiaszintje csak a kaotizálódásáig tud közös
mezőbe épülni, amelykor felbomlik és a nagyobb változássűrűségű rétegekből a külsőbb
rétegekbe kerül. A körforgás egy másik szinten újra kezdődik. A Mengyelejev táblázat elemeit
sűrűségi sorrendbe szerkesztve ez azonnal megérthető. A kisebb energiaszintre bomlott,
elporlódott, elhalt részecskék a múlt felé, a csillagközi tér változatlansága, a mennyország felé,
azaz visszafelé felé fejlődnek, (ahonnan elindult a szelekció), míg a nagyobb energiaszintre és
magasabb rendezettségi lehetőségűvé és tűrőképesebbé vált anyag a nagyobb
változássűrűséget is elviselő egyre nagyobb sűrűségű állapot, a nehézfémek és az urán felé
fejlődik. Bármilyen nagy méretűre, és energiaszintűre válik egy ionos mező, csillag, vagy
galaxis, az élete véges, egyszer mégis összeomlik a rendezettsége, ilyenkor egyre nagyobb
energiaszintű rendszerek összeomlásából egyre nagyobb energiaszintű térátalakulás, új
áramlási rendezettség növekedés történik. Az atomi szinten megismert nehézfém állapot nem
az anyag legnagyobb sűrűségű, legnagyobb fejlettségű lehetősége, a neutronkristály felé
fejlődés további még nagyobb energia és részecskesűrűségű állapotokba, nagyobb azonosságú
részecskékből szerveződő ionrács és határok nélküli együttműködő közösségekbe, tiszta
folyadékokba, plazmákba és térkristályokba szerveződhet. A változás lecsökkenése után
átlátszó, lassan változó de nagyon nagy sűrűségű neutrális, de határok nélküli egykristályokba
szerveződhet. E kristályok legkisebb darabjai is rengeteg információt tartalmaznak, de ezek a
nagyon nagy azonosságú egykristályok angyali mezőként csak információs energiaszinten
változnak. Mielőtt kristály állapotba szerveződik, differenciálódik egy hatalmas
energiarendszer központi részecsketömege, szétszórja a kisebb energiaszintű részecskéit a
térben, és szupernóva robbanással leveti a szegény részecske ruháját, amelyek ezzel új életnek
indulhatnak. Az ördögi állapotba fejlődött, hatalmas tűrőképességű töltött anyagból a
robbanást követően neutrális állapotúvá és apatikussá váló angyali közösség marad vissza,
amely a mennyei öröklét birodalmában már csak együtt és közösen viselve a terheket változik.
A mennyországban kezdődő és a nagyobb változás sűrűség, az egyediség felé fejlődő életút
tehát a pokol felé, és a pokolivá váló életen keresztül a mennyországig vezet, a megértést és a
tűrőképességet növeli. Az életszerű változások alatt a tudatot szerző csillaporból kialakuló
bonyolult szerveződések állapota, megértése és tűrőképessége fejlődik.
Az élő anyagnak – ha az anyagfejlődés és az egyediség útjára lép, - meg kell tisztulnia a
tisztítótűzben, hogy az angyalból ördöggé váló lélek ismét angyallá, Istennek tetsző áramlási
mintává, az életet segítő együttműködővé váljon.
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105. szakasz:

A villám és a méh kapcsolata:

A villámot olyan töltéssel rendelkező részecskék kivándorló, homogenizáló serege alkotják,
amelyek az isteni, vagy az életrégióban kialakult lélek parancsára levezetik egyes régiók
feszültségét. Az életszférák között két oldalról védett határfelületek vannak, amelyeken nehéz
a részecskék tömeges átjutása. Ha a jól zárt határok megnyitását egyes régiók túlfeszültsége
kikényszeríti, a járható töltéscsatornára lelt részecskék azonnal egymást szorosan követve,
összefogva, tömegesen megindulnak a kisebb feszültségű térrészek, életzónák felé. Lásd
Magyarország megnyitott határait a keletnémet kivándorló hullámnak. A gáz állapotú
térrészekben valószínűen diktatúra, a folyadékban kommunista szerveződési állapot van. A
megnyílott töltéscsatornákon gyors kiegyenlítődés következik be, és sokszor nemcsak a
túlfeszültség vezetődik el, hanem a lehetőséggel élő határozatlan kivándorlók is megindulnak.
Van azonban a villámnak egy másik, alternatív értelmezési ehetősége is. Ha megértjük a
kolóniákban élő nagy azonosságú rovar egyedek társadalmait, akkor fel kell ismernünk, hogy
a legbékésebb rovarok is jól képzett, és a szükség esetén bevethető támadó - védő sereggel
rendelkeznek. Ha túl nagy a belső feszültség, a kolónia tagja egy új célt hoznak létre, új
királynőt nevelnek és megosztódva elhagyják a feszülté és túlzsúfolttá vált rovartanyát. Ha
támadás éri a kolóniát, akkor a nagy azonosság segíti a katonás fegyelmet, a parancsok azonos
értelmezését, a szervezett hadműveletekét. Ha a közösség lelke, vezetése a támadás vagy a
védelem mellett dönt, szorosan egymást követő, töltéssel fullánkkal, indulattal és azonos
elkötelezettséggel rendelkező egyedekből álló csoport indul a támadásra, a betolakodók
visszaverésére. A feszültségnövelő idegenek ellen bevetett ellencsapás szintén feloldja,
csökkenti az élettér feszültséget. Bár az ilyen kolóniákban az egyedek és a katonák egymásnak
közelebbi rokonai, mint a királynőnek és a megtermékenyítőknek, és ezért igen nagy az
azonosságuk, de a légköri határfelületeket védő neutron részecskéknek az azonossága még
ennél is nagyobb. Ha a légtérbeli határfelületek közötti ellentétet, hasonlóan az élet ellen
törekvő támadók által okozott feszültségként, az adott rétegükben megerősödött,
meggazdagodott vagy éppen elszegényedett részecskék új hazát kereső inváziójaként fogjuk
fel, akkor megérthető, hogy a feszülté váló életben, az azonos irányban töltötté vált, indulatot
szerzett részecskék kisebb - nagyobb csoportjai a feszültséget oldó elvezetődéseként
áthatolnak a határfelületeken. Emlékezzünk csak a Flemingek megoldására. A töltéssel
rendelkező légköri atomok, a nitrogén, az oxigén és a hidrogén és ezek töltött egyedeknek
tekinthető részecskéi, az elektronok, vagy protonok azonossága a méheknél, hangyáknál,
termeszeknél több nagyságrenddel nagyobb. Ha felismerjük, hogy e hozzánk viszonyítva
kezdetleges, de nagy azonosságú részecskék is az azonosságuk szerint elkülönülő
határrétegekben, egyedekből szerveződött társadalmakban fejlődhetnek, akkor megérthető,
hogy a kültéri gerjesztés hatására e rétegek (hozzánk hasonlóan) nem egyformán fejlődnek. A
nagyobb változássűrűségű, gáz állapotú rétegekben a nyomás és az ellentét elvezetődés nélkül
nő. Az ilyen életszférákban magasabb hőmérséklet pl. a termoszféra alakul ki. Ha a szférát
határoló határfelületek nagyon zártak, ha az egymással vetélkedő erők túl egyenlők, akkor
jelentős feszültségtöbblet alakulhat ki az egyes életszférákban. E feszült életet nem jól viselők
igyekeznek kisebb változássűrűségű, kevésbé feszült életszférákba, a folyadék állapotú
együttváltozó közösségek felé menekülni. A gravitáció legérthetőbb magyarázatát ez az
áramlás kelti. Ezek a részecskék a külső határfelületeken gyülekeznek egészen addig, amíg el
nem éri az eredőjük azt a határfeszültséget, amely elegendő a rétegforradalomhoz, az
ioncsatorna megnyitásához. Ekkor emigráció, kivándorlás és töltéskiegyenlítődés alakulhat ki.
Hasonló a helyzet a belső határfelületekkel. Itt a rétegükben megerősödött, meggazdagodott,
több neutron és proton részecske feletti befolyásra szert tett gazdagok gyülekeznek a
határfelület mentén, bevándorlási engedélyre várva. A nagyobb változássűrűségű rétegek
lakóihoz képes szegény, de feltörekvő, egyre hangosabban követelőző töltött, és indulatba jött
részecskék abban a pillanatban megindulnak a belső rétegek felé, amikor a határok, a
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töltéscsatornák valamiért (Pl. a feszültség enyhítése céljából, mint a Magyar osztrák határ
megnyílása) megnyílnak, amikor elérik a csúcsfeszültséget, és a határok megnyitását a
határozatlanná vált kormányoktól az élet kikényszeríti. Az egymást is gerjesztő, a jogaikat
hangoztató felbujtó részecskék olyan magas feszültséget, átjutást segítő hangulatot tudnak
kelteni, hogy a felbiztatottak által nyitott ioncsatornákon maguk is a gazdagabb rétegekbe
juthatnak. Ha a forradalomszerű, nagy tömegű részecske egyidejű invázióját sejtjük villámként, akkor
a gyors kisülésben egy pillanat alatt lezajló Hannibálszerű hadműveletet látunk.

Erős gamma-villámok a Föld légkörében

Index 2005. február 18.

A villámláskor a Föld légkörében keletkező gammasugár villanások sokkal gyakoribbak és
erősebbek, mint azt korábban gondolták - áll egy tanulmányban.
A gamma-sugárzás ultraibolya fénynél és a röntgensugárzásnál is rövidebb hullámhosszú, nagy
energiájú részecskékből álló, "kemény" sugárzás. Az űrből jövő gamma-villanásokat 1960-as évek óta
figyelik. 1994-ben a NASA Compton gamma-űrobszervatóriumával figyelték a Föld légkörében
pukkanó nagy-energiájú fotonokat. A földi gamma-villanások, amelyek körülbelül egy
milliszekundumig tartanak, rövidebbek, mint az űrből érkezőek. A kilenc éve keringő Compton
körülbelül 70 ilyen villanást észlelt, bár nem nagy energiák potnos mérésére vagy ilyen tűnékeny
jelenségek levadászására tervezték. A New Scientist jelentése szerint a csillagászok most a NASA 2002ben felbocsátott Reuven Ramaty nagy energiájú spektroszkóp űrobszervatóriumával (RHESSI) fél év
alatt 86 villanást figyeltek meg, amely alapján úgy gondolják, hogy 50 ilyen villanás történik a világ
körül naponta. A RHESSI detektorai szerint a fotonok a energiája százszorosa a Compton által
mértnek.
Atommagvillám: "Ez érdekel a legjobban - mondja David Smith, a California egyetem fizikusa - A
gamma-sugarak átlagos energiája magasabb, mint bármely űrbéli forrásé." Ez a jelenség a
legenergetikusabb a Földön, vélekedik Umran Inan, a Stanford egyetem fizikusa. A fotonok
relativisztikus szökési lebomlási folyamat során jönnek létre, amelyet 80 éve írtak le - szögezi le. A
jelenség során a villámcsapás negatív töltést (rossz életfeltételeket) kelt a viharfelhőben, ami
elektromos mezőt (töltéshiányt, elhaló részecskéket) kelt, amely a felhőben nyolcvan kilométer
magasságig érhet. A mező csak a másodperc töredékéig létezik, de ez idő alatt felfelé rántja a szabad
elektronokat. Az elektronok nitrogén atomokkal ütközve újabb elektronokat szabadítanak ki a
lavinaszerű folyamatban. Az közel fénysebességgel mozgó elektron nyaláb atommagokról lepattanva
keltik a gamma-sugárzást. A kiszabadult elektronok a Föld mágneses mezejéig repülnek, ahonnan
valószínűleg további gamma-villanásokat okozva térnek vissza.
Medúza alakú manók: Az elektronok ezen kívül eljuthatnak a belső Van Allen sugárzási övbe is,
amely a Földet körülölelő csapdába ejtett részecskékből álló, műholdakat tönkretevő mező. A nagy
energiájú részecskék eredetét nem ismerik. "Ezt a kutatást az teszi fontossá, hogy a részecskék a földi
gamma villanásokból származhatnak - mondja Inan - Figyelnünk kell, hogy az űr-időjárás hatására
miként változik ezeknek a részecskéknek a populációja." A gamma-villanások összefügghetnek a
"manóknak" vagy "elfeknek" nevezett légköri jelenségekkel. Ezek a látható fény tartományában
pislannak fel és alakjuk medúza vagy kókusszal megszórt csokisfánk alakú. Inan szerint azonban ezek
csupán villámot követően az elektromos mező által felmelegített elektronok ragyogása. Smith szerint a
jelenséget egy nap meg lehet majd figyelni más bolygók körül is és eredményük komoly érv amellett,
hogy gamma-mérőket küldjenek a Jupiterhez, a Szaturnuszhoz és a Vénuszhoz, hogy kiderüljön ott is
okoz-e gamma-villanásokat a villámlás.

A medúza alakú manók, olyan kürtszerű alakzatokká váló támadások, amelyek a környezet
ellenállásán szétszóródnak, a részecskék a térben elvegyülve, a nagy azonosságú társaiktól
eltávolodva, kitágulva szétszélednek. A forradalom vége, a feszültség eloszlott, mehetünk
haza, holnap is új élet kezdődik.
A Földet folyamatosan bombázzák (nappal is) a meteoritok és a mikrometeoritek, amelyek
ellen földi angyalsereg indul, a támadókat felbontani, visszaverni. Ezekből lesznek a manók.
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Földönkívüliek a villámok

Index 2005. május 9

Több mint 250 éven át talánynak számított a villámok pontos keletkezési oka. Amerikai kutatók
úgy vélik, megtalálták a választ, mégpedig a világűrből érkező sugárzásban.
Floridai kutatók perdöntő időjárási megfigyelések előkészületeit végzik. Azt az elméletet kívánják
ellenőrizni, miszerint a Napból és más csillagokból érkező kozikus sugárzás lényeges szerepet játszik a
villámok keletkezésében, írja a New Scientist. Legendás 1752-es kísérletében Benjamin Franklin
sárkányt eregetett a viharban, és igazolni tudta, hogy elektromos töltés keletkezik. Azóta a veszélyes
kísérlet megismétlésében több tucatnyian belehaltak, a kutatók pedig próbálják megfejteni, hogyan
keletkeznek a villámok. Annyi bizonyos, hogy vihar idején a jégrészecskék egymáshoz ütközése negatív
elektromos töltést (zavart és káoszt, majd életnyomás hiányát) hoz létre a felhők alsó részében, amely
drámai kisülést okozhat a pozitív töltésű földfelszín és a felhő között. A földhöz közelebbi légköri
szférákban elszegényedett részecskék ilyenkor kifelé, a külső szférákban meggazdagodottak befelé
törnek, amely sokkal gyorsabban történik, minthogy egyedenként megkülönböztethessük őket. A
megkülönböztetést az is megnehezítheti, hogy még a befelé áramló nagyobb energiaszintű töltések is
olyan nagy azonosságúak, hogy ilyenkor folyékony plazmaként egybeolvadva együttjutnak át.

Nincs nyoma igazán. Ennek ellenére kutatóknak a felhőkben soha nem sikerült rábukkanniuk
olyan erős elektromos mezőre, amely a villámlásért felelős lehetne. A mezők legjobb esetben is a
szükségesnél tízszer gyengébbek voltak. Az új elmélet szerint a Föld felszínét szakadatlanul bombázó
kozmikus részecskék lehetnek felelősek a felhőkben lejátszódó "runaway breakdown" (elszabaduló
összeomlás) néven emlegetett (pánikkeltésért, a kisüléshez vezető kiegyenlítő feszültség
felhalmozódásáért) jelenségért. A kutatók szerint fénysebességet megközelítő sebességű elektronok
dominóhatást váltanak ki, és így számos további, nagy energiájú elektront termelnek. Ezek együttesen
már képesek villámlást (áttörő inváziót) okozni.

106. szakasz:

A térátalakulások és a fejlődés!

Az anyag áramlását kiváltó első különbség, talán még szabad és feszültségmentes környezetet
talált, amelyben az áramlás szabadsága a valódi szabadság illúzióját kelthette. Az áramlás
azonban az ellenirányból érkező részecskék célja, áramlása ellen hatott, és a célba érkezők az
úton egyesülteket felbontó impulzusokba kerültek. A spontán változó tér hőmérséklete
emelkedni kezdett, és a rendezettség nélküli változás, hamar kaotikus környezetet teremtett.
Az első élettér kiterjedések ezért túl rövidre sikerültek ahhoz, hogy az evolúció sokszínű
virágai az egyediség pompájában is kibontakozhassanak.
A kezdeti szerveződések vezetői, a kezdeti lélek felismerhette az impulzusok rontó hatását, és
az impulzusban kapott, megszerzett mozgási energiát, a legkevesebb konfliktust okozó, a
legkésőbb rombolást kiváltó körfolyamatokba terelte. Ezzel a tömegesen munkára fogott
impulzus nemcsak rontott, hanem javítani is képessé vált a rendezettségen, és a későbbi
evolúcióban a bontás mellett az új építésére is alkalmassá vált. A mindenség fejlődését csak az
zavarta meg, hogy a szélsőséges helyzetbe kerülő, folyamatban változó, egyre nagyobb
tűrőképességű, egyre nagyobb energiaszintű élő anyag egy idő után ördögi tulajdonságokat, és
ha nem tudták megfelelő elfoglaltsággal lekötni, a kelleténél és a szükségesnél nagyobb
romboló hatást váltott ki.
A Mindenséget fejlesztő Isten, a korábbi nagy térátalakulások élettapasztalataiból megértette,
hogy hiába helyezi tétlen változásba, a csillagközi tér hidegébe, vagy a pokol forróságába az
elromlott szimmetriájú részecskéket. Az ionos anyagot a tűz hiába égeté meg, a hideg nem
fagyasztá meg. E szerveződések a befagyott feszültség felengedése, vagy a robbanás által
pontszerű helyzetbe tömörített állapotból is képessé váltak újra anyagi ruhát, és együttműködő
részecske tábort gyűjteni, és e közösséggel nagyobb energiaszintű, a különbség növekedése
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felé haladó anyagi életet folytatni. A robbanással bekövetkező heves változás kaotizmusát nem
jól viselő részecskeállomány ugyan felbomlik, de mindig marad olyan fuzionáló, az esetben
tapasztalatot szerző, a változás hatását, az ok okozatát megtanuló állomány, amely a
változásban egyre nagyobb tudati energiaszintre jut, amely egyre nagyobb tűrőképességűvé
válik. A helyzet megoldását az egyediség felé haladó szelekció véges lehetősége oldotta meg,
amely lehetővé tette az elromlott életlánc nem kellő szimmetriában változó, az
együttműködését gátló, az eseményeket már követni nem tudó szerveződések lebontását.
A már tudatosan fejlesztett evolúció két legyet ütött egy csapásra, megoldotta a fejlődés
akadályozó szerveződések eltávolítását, és munkát adott a rombolásra szelektálódó ördögi
rétegnek. A szelekció ezzel hasznossá vált, és mindenki megtalálta a hasznos helyét az
egymást követő eseményekből fejlődő életben. A tulajdonságok eltérővé szelektálódása nem
okozta az élet fejlődésének a megtorpanását, az egymástól eltérő egyediségre, az újdonság
másságára a végtelenül ismétlődő életben egyre nagyobb igény támadt.
Az élőrendszer zavarát csak azok a folyamatok zavarták meg, amelyekkor a szükséges fejlődés
valamiért elmaradt, vagy éppen nagyon túl gyors változásba kezdett, amikor a fogyasztók, a
bontók az alkalmatlanná váló elöregedett élet helyett, a friss és energiadús életet kezdték
bontani. Ha a bontók anyaga, munkája elfogy és a termelők, az építők nem tudnak olyan
ütemben tortákat építeni, amely ütemben az élet elöregszik, és a telhetetlen, de gyorsan
dolgozó bontó réteg, az új életek, a még el sem készült torták bontásába kezd. Ha az élettér
kiterjedését, meggátolja a környezet ellenállása, ha az élettér telítődik, a változás az időben
sűrűsödik. Ezen időszakokban a változás forgalma és a bontók forgalma nagyobbá válik. Ha a
térben lévő részecskék mennyisége és/vagy tömege adott, akkor a nagyobb sűrűségű mezőkbe
tömörülő részecskék számának a növekedése a környezetben lévő még szabad energiájú
részecskék számának a csökkenését eredményezheti. Tehát az angyali és az őrdögi élettér,
csak egymás rovására tud kiterjedni. Ha túl sok lesz a bontó, a gazdag, akkor csökken az
eltartók, a begyűjtő és termelő részecskék száma, ezzel felértékelődnek, keresetté válnak. Ha a
nagy és energiadús mezők kaotizálódnak, felrobbannak, felbomlanak, és a részecskéik
szabaddá válnak, akkor sok lesz a termelő, az energiaszint nő, de a bontók hiánya miatt a
változás sűrűsége és a kaotizmus is növekszik. Az ideális állapot tehát a megfelelő aránynál,
a két réteg szimmetriában fejlődése esetén alakul ki. Ha elégtelen a keveredés, és a
tudatban fejlettek a termelőktől elkülönülnek, ha már nem tudnak velük együttműködni, akkor
nem alakul ki elég újdonság, nem épül elég szeletelhető torta. Ugyanez történik akkor is, ha az
azonos élettérben szerveződő életvariációk kimerülnek, és nem tudnak új variációkat kitalálni.
Ilyenkor az idő visszafelé megy, és az azonosság nem csökken, hanem a tér egy részében
ismét növekszik. Ha sok a bontó, hajszolttá és romlottá válik az élet, és ha túlságosan
összekeverednek a tevékenységek, az élet tovább silányodik. Ha az élet túlságosan
összekeveredik, és a bontáshoz értők építenek, ha az építésre hivatottak bontanak, az élet
minősége, a produktum minősége romlik. Az élet ilyenkor egyre rövidebb távra építkezik, a
termék silányodik, az életfejlődés eredője nem növekszik, hanem csökken. Az ilyen
időszakokban több bomlik, - mint épül, több vissza és nem előre fejlődik. Az élet értéke és
minősége csökken, a feszültség és az indulat növekszik.
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107. szakasz:
A tudatfejlődés és az együttműködés
Az egyéni tudás és ismeret korlátozott. Bármilyen összetettnek tűnik egy komplex részecske a
rétegünkben, a lehetséges teljességhez csekély a lehetősége, hiányos a tudása. Az egyikünk
ügyesen tervez, de nincs energiája a tervet felépíteni, míg a másik kiváló építő, de nem tud a
gondolatokban rendet tartani. Mások sikeres rendszerezők, megint mások kiváló összefüggés
felismerők. Moetrius megérti a részecskéit, képes az időben és a térben utazók információját
megsejteni, de nem bír rendszerező képességgel. Az összefüggések felismerésének, a
találékonyságnak és a nagyobb időléptekkel haladásnak az ára az aprólékos precíz rend és a
rendezettség növekvő hiánya. Nem lehet a környezetet egyszerre nagyobb felbontással és
rohanó léptekkel is megfigyelni.
Az aprólékos részletek pontos megfigyelésére és e részletek egymáshoz illesztésére képes
tudományos megfigyelők személyi problémája, hogy a részletekre koncentrálva elterelődik a
figyelmük a nagyobb egységekről és az összefüggésekről. Ma Magyarországon, és a
Világunkban sok helyen a pénzhez és a kereskedelemhez értők kerültek a hatalomba, és
kufárkodnak a köz vagyonával. A nagy teret és időt átlátó, az eseményeket kívülről is látó
térlátók kiszorultak az energiadús pályákról, azokat mások, e dologhoz nem értők bitorolják. A
politikai pálya nagy igazságérzetet, együttérzést és jó mérlegelő és egyensúlyozó képességet
igényel, magas fokú szimmetriát, a saját igények csökkentését és a köz szolgálatát.
Ha az együttműködés, és a rendezettség csökkenése bomlást és visszafejlődést eredményez,
akkor a sikeresebb együttműködéssel ismét előre fejlődhetünk. A páros kapcsolat, a család a
sikeres egymást kiegészítő együttfejlődés, az együttműködés kiváló példája. A fúzió azonban
az azonos neműek, és a vállalkozások, a nagyobb energiaszintű szerveződések között is építő
erőként, a rendezettséget növelő hatásként érvényesül. Az Ausztriai Habsburgok példáját kell
követni, a házasodj Ausztria! A hideg fúzió, az együttműködés nem bont hanem átszervez és
hatásfokot javít, fejleszt.
A társadalmunkban tomboló káoszt akkor tudjuk megfékezni, ha az együttműködést, az
egymásra halmozott összeadott tudást közös eredménybe szervezzük. Ma szinte mindenki
pályát tévesztett, a káosz összekeverte a képességeket és a lehetőségeket, az anyagba és
energiába, produktumba építés ezért nem sikeres. Ideje már a nagyobb rend és a nagyobb
rendezettség kialakulása, a személyi képességnek megfelelő pályára terelődés. Az
önazonosságot, a személyi öntudatot kell emelni, az ismerd meg magadat, tudd meg, hogy ki
vagy és mire vagy képes lehetőségét. Az egyéni produktum hatalmas szervezettségre, a rend
növelésére, építésre képes. Ha a megfelelő dolgok a helyére kerülnek, ha az egymást nagyobb
egységgé, nagyobb egésszé kiegészíteni képesek között megindul a kommunikáció, a
szervezett együttműködés, akkor Moetrius felismeréseiből, és a sokak feltárt összefüggésekből
a precízebb rendezésre képes sikeresebb rendszerezők nagyobb és megérthetőbb szellemi
építményt, maradandóbb anyagi produktumokat lesznek képesek létrehozni. Az élet magasabb
rendje, a nagyobb energiaszintű rendezettség akkor épülhet fel, ha az egymás ellen irányuló
romboló munkát felváltja a jobban szervezett eredményt halmozó együttműködés.
Moetrius felkínálja az együttműködés lehetőségét azon tudományos kutatóknak, a nála
nagyobb rendszerező, szerkesztő képességű személyeknek, a dolgokat pontosabb lineáris
rendbe szervezni képes tudósoknak, kutatóknak, műfordítóknak, akik megértik az általa csak
leírt, de sokak által feltárt anyag összefüggéseit, és az együttműködésben rejlő nagyobb
fejlődés, a társadalmi felvirágzás lehetőségét.
Moetrius ismerni véli a kiutat a káoszból, talán jól értette az isten angyalokkal
küldöttüzenetét, a nagyobb rend és a nagyobb együttműködésen alapuló társadalom lehetséges
keretét, egy jobb és igazságosabb energiaelosztású szerveződési rendszer vázát. E vázat, a még
csak információs energiaszintű illúziót, elképzelést azon precíz részletekre is képes kutatóknak
kell kitölteni, együttműködéssel felruházni, akik megértik, hogy az egyének magasabb

282

rendezettségi lehetősége, az egyének boldogsága most a környezet nagyobb rendezettségén
múlik, de a környezet rendezettsége és a társadalom boldogsága viszont az egyének nagyobb
tudati rendezettségén múlik. A lélek nem egy részecskéből áll, hanem a köz nagyobb
rendezettségért együttműködést vállaló, nagyobb egyensúly érzékkel rendelkező igazságos
részecskékből, akik nem a köz energiájának a megcsapolását, elherdálását, hanem a közérdek
szolgálatát választják hivatásul. A rend megszervezése és megóvása, az energia áramlás célhoz
kötött körfolyamatba szerveződése csökkenti a káoszt, és növeli a rendezett körfolyamatokat,
magasabb szervezett együttműködést alakíthat ki.
A szerző felkéri az együttműködésre és a nagyobb rendezettség, a fejlődés lehetőségének a
kimunkálására vele vállalkozókat, hogy segítsenek megállítani a káosz növekedését, a rend
további bomlását. A precíz tudományos kutatói képességgel rendelkezők, az aprólékos
részletek türelmes egymás mellé illesztésére képesek kezdjék el a hibák megnevezését, a rossz
dolgok kirostálását, és a felállított rendszerelmélet állításaiban fellelt kételyek kigyűjtését is.
Az elmélet csak térszerveződési vázlat, amelyből az együttműködés nélkül nem alakulhat ki
nagyobb rendezettség, de a kis részletek sokasága miatt a nagyobb egységet át nem látók sem
haladhatnak a térérzők széles látóköre nélkül. Egyedül, csak fogyatékos részecskéi vagyunk a
nagy egésznek, az Istennek, de együtt a minden vagyunk, az összeadott tudás, az összeadott
erő, az együtt és jó irányba rendezett élettér bölcsességet nyerhető uralói.
A paradigmaváltás nem a tudományos gondolkodók leváltását és mellőzését, hanem a
sokkal szervezettebb együttműködésüket igényli. Az átlagemberekhez képest összetettebb
képességű kutatók hiányossága más téren mutatkozik meg. Ez nem teljesség, csak az átlagnál
nagyobb összetettség, amely képesség Isteni adomány, nem szabad vele visszaélni, nem
szabad az egyéni rendezettség növelésére a környezet rendezettsége emelése nélkül
felhasználni. A tudás nem titkolható, az a fejlődésének megfelelően átadva be kell adni olyan
közös rendszerbe, amely magasabb szervezettségbe, társadalmi iránymutatásba, rendezettséget
növelő célokba szerveződhet. Az egyéni rendezettség növelése a környezet rendezettsége
nélkül feszültséghez és együttműködési zavarhoz vezet. Az együttfejlődés, az életpiramis
egyenletes információ áramlásának a következménye. Ha nem torlódik fel az életenergia,
az információ és a nagyobb energiaszintű energia a határrétegekben, az élőrétegekben, ha nem
alakul ki hegemónia és emóciós, tudatfejlődési csomó, akkor a világunk rendezettsége
növekedhet, elérhetjük a fénykort, a felvirágzás korát, az aranykort. Ez a folyamat a bolygónk,
a nagyobb energiaszintű életterünk csillaggá válásának az elkerülhetetlen része, amelyhez a
rétegünk lényeinek a tudat és szemlélet változása szükséges. Hatalmas szférák tárultak fel, és
az új tudati területek felé kiterjedhető evolúció, a felismert összefüggések részleteinek a
pontosításával, a mozaikok egymáshoz illesztésével valóban nemlineáris fejlődésnek indulhat.
Pécs 2005-08-17

Moetrius
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108. szakasz:

Arányok és hatóanyagok:

Az élő részecskék a fejlettségüknek megfelelő arányokban tartalmazzák a hatóanyagokat, és
ezek az arányok az életszakaszok alatt változnak. Ezért nem mindegy, hogy az élet szereplői,
ha egészségesek akarnak maradni, milyen összetételű táplálékot fogyasztanak. Fontos, a
kiegyenlített, egymást a hatásában semlegesítő, vegyes táplálék, amelyben a fejlettségi
arányoknak az eddig feltételezettnél sokkal fontosabb a szerepe. Ha túl sok nagy energiaszintű
táplálékot, húst, zsiradékokat fogyasztanak, nemcsak gyorsabban égnek, hanem e táplálék
hasznosítására fejlődnek át a részecskéik. Ha több lesz a bontó, mint az építő, ez előbb utóbb
elrontja a természetes szimmetriánkat, és hegemón arányeltolódást vált ki. Ez akkor okoz
nagyobb zavart, ha az étrendben, a kialakuló emésztési zavar miatt változás áll be. Ilyenkor az
erős és fehérjedús táplálékhoz szokott túlfejlődött részecskéink, a táplálék hiányában elkezdik
bontani azt, amit éppen elérnek. Ha sok a róka hamar kevés lesz a nyúl, és a hiány fokozódik.
Az elkényelmesedett, vadászni már elfelejtett részecskéinket nehéz lesz újból önellátásra
szoktatni, vagy megtanítani arra, hogy a mezőgazdasági termékek bontásából is lehet élni.
A megfelelő és változatos táplálék összetétel tehát nagyon fontos annak érdekében, hogy
túlerős hegemóniába kerülő élőréteg ne alakulhasson ki bennünk. Ha a táplálékban az alattunk
álló fejlettségű evolúciós paletta megfelelő arányban képviselve van, ha a megismert, és ezért
könnyen felbontható energia egyenletesen áramlik át rajtunk, nem alakul ki nagyobb
energiahullám és nem alakul ki egészségzavar. Fontos, hogy ne nagyon fogyasszunk a saját
részecskéinkhez képest túlfejlett szerveződéseket, (szerencsésebb segíteni a bennünk
fejlettebbé válókat) mert ez esetben nem a részecskéink bontják fel a táplálékot, hanem ők
lesznek a felbontottak, és a saját energiát termelő részecskéinkkel bennünket is kihasználó
vírusokat etetünk. Ha a szerveződésünktől idegen fejlett élőkultúra telepszik és erősödik meg a
Mikrokozmoszunkban, a magasabb fejlettsége miatt könnyen tartós hegemóniába kerülhet. Ha
ez kialakul, kész az egészségzavar, az életzavar!
A mi részecskéink jellemzően a periodikus rendszer 2- 3. periódusának a vége felé lévő
fejlettséget értek el, amelyben még kevés a 4. periódusnak megfelelő fejlettségű részecske. Pl.
a vas, és a 4. periódusú d mezős alkálifémek nyomelemként ismert fejlett összetevői. Az ennél
nagyobb fejlettségű részecske szerveződések magas számbeli (tömegbeli) aránya már
életzavart okoz, mert fogyasztja és mérgezi a saját részecskéinket. Szerencsére még nem értük
el az 5. és a 6. periódus sokkal nagyobb energia és tömegsűrűségét, bár ekkor az élő anyag
már nagyobb változássűrűségben is képes békeségben elférni. Az élet az egyre nagyobb
részecskesűrűség, az egyre nagyobb változás sűrűség felé fejlődik, a csillaglét felé. A
sejtjeinkben, a nagyobb energiasűrűségű fejlettebb részecskék a vezetők, amelyek az atomok
és a csillagok felépítésével analóg rendszerűek. A mezőnk legfejlettebb neuronsejtjeiben, a
közösségek fejlett vas alapanyagú magnetit kristály részecskevezetőkkel rendelkeznek.
Magnetit kristály van a neuronsejtek nyúlványaiban. Ezt az anyagcsere, az állandó
részecskeáramlás, az információs energiaszintű (töltésáramlás) hozza létre, amely miatt
mikroáramlás, keringés van e mikrokozmoszokban. Az agysejtek önálló részecskemezőknek
tekinthetők, amelyeknek szintén van nagyobb sűrűségű anyagból szerveződő fejlett központi
magja. E mag körül folyamatosan áramlanak az információs energiaszintű részecskék. Az sem
titok, hogy a fejlődés során az utódaink el fogják érni az aranyszemcsés, aranybuborékos
vezetői állapotokat, amelyek még fejlettebb vezetőkkel rendelkező sejteket termelnek ki. Ezek a
sejtek majd fel tudják dolgozni a csillag sebességével anyagcserét folytató eseményeket,
amelykor már az energiabőség állandó állapotába, és az állandó magas változássűrűségi
kényszer állapotába kerülnek az utódaink. Ekkor már csak foton méretűek lesznek a feszült
régiókból, Gaia gyomrában elemésztve, nagy feszültségre hozott, és a változás poklában
megszületett, a térbe kiszállva felnövő, menekülő részecskék.
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A táplálék akkor jó a részecskéinknek, ha olyan, mint a víz, általuk átlátható, megérthető, ha
kevés benne a számukra túl gyorsan változó, a nem megemészthető, nem felbontható
információ. A víz azért látható át a szemünkből (és a testünkből is) kiáramló részecskéknek,
mert ezt a korábbi fejlettségi állapotot már értik, már megélték. A nagy azonosságú nőies
oxigén és a férfias hidrogén részecskékből álló családok között nagy az azonosság és az
együttműködés, és jó a szerveződési állapotban a termelők és a fogyasztók aránya. Ez a
fejlődési állapot a nagy azonosság és a nagy együttműködés időszaka. A tiszta vízben nagy és
jó az együttműködés, és ha nem alakul ki feldolgozási zavar, a víz tiszta is marad. Ha akár
milyen kevés szennyeződéssel megzavarjuk e harmóniát, a víz azonnal összezavarodik, és
magasabb változássűrűségbe kezdve átláthatatlanná, zavarossá válik. A jó táplálékban
megfelelő arányban fogyasztunk fejlett és fejletlenebb, a mi részecskéink által könnyen
felbontható, termelésre fogható részecskéket. Ha jó az arány, és a kis energiaszintű
termelőkkel csak annyi fogyasztót nyelünk el, amennyit azok el tudnak tartani, akkor az
életlánc kiegyenlített maradhat, és egyensúlyban fejlődhet az élet. Az elöregedett és az élet
hatásfokát rontó korszerűtlen szerveződések lebontására szükség van a fejlett bontó
részecskékre is. Ha sok a zöldség, a gyümölcs, a napenergián fejlődött rostos anyag, és kevés a
fejlettebb (és könnyen megromló) hús, a nehézfém és a sók aránya, akkor az életlánc fejlődési,
együttváltozási egyensúlya nem borul fel, a részecskéink átlátják és kiszámíthatják az
életáramlási pályáikat. A túl lassú és túl kényelmes élet azonban a környezet gyorsabb
változása esetén hátrányba kerül. A mértékkel fejlődő együttváltozás szükséges, és lehetséges.

A fűben-fában az orvosság helyes megállapítás.
A Napból a növényekbe beépülő fotonok mát tapasztalt fejlett obsitosok, amelyek megjárták
az élet és a Nap poklát, már nem bontják az életet, hanem a családalapításra megérve építik, és
az életláncunkban észlelt feszültségek okát felbontják, vagy/és nagyobb tömeget közös
nevezőre hozva egybeépítik, egymással kibékítik. A fejlett tudatú fotonoknak a Napban
megszerzett tudása nem bontódik le a füvekben és a fákban, hanem tovább épül, összeadódik,
felhalmozódik, és tovább kerül, a fejlettebb növényekbe és a gyümölcsökbe épül. A teákban
elfogyasztott információjuk felbontás nélkül a tudatunkba kerül, és ott adja le az információját.
Isten így tud üzenni, a részecske angyalai nem bomlanak fel, azok fejlettsége biztosítja, hogy
a szükséges fejlettségű élőréteg tudatába épülhessenek. Valószínű, hogy a kevésbé fejlett, és a
fejlettebb rétegekbe is így tud üzenni, olyan fejlett angyalokkal, amelyek a kisebb
változássűrűségű rétegekben nem bomlanak le, azokon képesek áthatolni, az információkat
összesítve a célrétegbe juttatni. Ezt az információt értik meg a növények és az állatok, az
egyszerű egysejtűektől a csillagokig.
Azok a mieinknél fejlettebb tudású részecskék, amelyeket elfogyasztunk, amelyek át tudnak
járni rajtunk, nem minden esetben változtatnak rajtunk, de ha igen, akkor fogyasztják az
energiatermelő, a rendezettség növelésére képes részecskéinket. Ezek, - ha kölcsönható
képesek, - nem építik a részecskemezőnket nagyobb tömegbe, nem építik a tudatunkat
rendezettebb értelembe. Amely fejlett részecskék fogyasztják a miénket, azok elfogyasztják a
tudásunkat és a jövőnket, az időnket. Ezek a részecskék a mi rendezett mikrokozmoszunkban a
szabálytalan pályákon is képesek áramolni, a keringési csomópontokban képesek kaotikus
zavarokat, rendellenes életáramlást okozni. A Nyilasból a téridőnkön áthaladó Wimpek ilyen
fejlett részecskék lehetnek, amelyek elfogyasztják és kaotizálják a kisebb energiaszintű
részecskéinket. Szerencsére ezek között a tudatban sokkal fejlettebb humánusabb részecskék is
találhatók, amelyek segítenek és felvilágosítanak bennünket a tér és az Isten törvényeiről.
Moetrius, és sok ezer fejlett információt kapott ember tudását ők egészítették ki, szervezték
megérthető összefüggésrendszerbe.
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109. szakasz:

A prófétaság és az Isten szövetsége:

Amikor az emberi élet nagyon nehéz, és nagy az élőrétegünkben nő a káosz, az Isten
rendszeresen információs segítséget ad, és néhánytíz, vagy százezer ezer emberben megnöveli
a tudati fejlettséget. Az információt olyan, - valamelyik nagy változássűrűségű mező poklát
már megjárt és - megjavult fejlett részecskék, az angyalok közvetítik, amelyek már a fejlett
Napban megtanulták az élet leckéjét és végigjárták a Tao útját. Az isteni tanítás rendszerint
arról szól, hogy miképpen működik az élet, és ha elromlik, hogyan kell megjavítani. A
természet rendje akkor váltja ki az időjárás, az életkörülmények nagyarányú megváltozását, ha
a külső környezet egyensúlya, az emberi beavatkozás, és/vagy a külső tér változása miatt
eltolódik, és az életlánc egyenletes együttfejlődése felszakadozik. Ilyenkor nagy a káosz és az
részecskemezők egymásnak esnek, ember-ember ellen harcolva mindenkiben ellenséget keres,
akikről észleli, hogy nehezítik az életét. Az ilyen időszakokkor valami elvonja az energiát,
valami elrontja a tudat fejlődési és együttműködési lehetőségét. Ha társadalmilag nagy a
szegénység, a változás növekedés kényszere a káosz exponenciális növekedését eredményezi.
Ez a lázadások, a nagy forradalmak és a háborúk, a népvándorlások időszakasza, amely az
elkényelmesedett embert és a lemerevedő a társadalmakat a megszokottól eltérő változásra
kényszeríti.
Az államalapítók és az első társadalmi rendezettséget sikeresen kialakító vallásalapítók,
mindig a kaotikussá váló időkben születtek, a szélsőséges időjárás-változás és a nagyobb
kataklizmák során történő elszegényedés, feszültség és káosz növekedés időszakában. A
szenvedéstől megváltó Messiás megérkezésével a túlfeszülté váló életben enyhülés kezdődött.
Az Isten segítségével, a kellő időben adott nemlineáris tudati fejlesztésével az ember már
többször úrrá lett a káoszon, és a spontán egymás ellen ugró rendezettséget a nagyobb
energiaszintű társadalmi rend karámába hajtotta. Nem igaz azonban, hogy az Isten, csak a
nagyon elromló fejlődéskor avatkozik be. A történelem folyamán sok kisebb zavar
kialakulásakor is megvilágosult komplex részecskéknek adott tudással segítette a tudat
fejlődését. Sok, a környezeténél magasabb tudatfejlettségre jutó íróban és államférfiben
tudatosult a dolgok romlásának az okai, és az oksági rend alapján a javítási lehetőség irányai.
A Kínai Univerzizmus, és a korai fejlett emberi kultúrák, az Indiai és más vallások mindig ott
fejlődtek ki, ahol a természeti erők egyensúlyának az eltolódásából fakadó káosz kivédésére
egyes egyénekben rendkívül összetett tudat fejlődés lehetővé tette a dolgok elromlásának a
megismerését, és ezzel a javítási lehetőségét. A vallások szabályai az együttélést védő, az
együttműködést növelő célúak, a parancsolatok a nagyobb energiaszintűvé vált közösségek
együttélése érdekében megtartandó okos tanácsok.
110. szakasz:
Az élet elromlásának az okai:
A megismerést és a megértés lehetőségét kezdjük a miérttel, az okkal:
Az élet rendezettsége, a múlt és a jövő, a környezet külső és a belső határrétegek közé
ékelődve fejlődik. Ha az életszférán belüli, vagy az kisebb energiaszinten belüli
együttfejlődési egyensúly elromlik, belső díszharmónia, betegség fejlődik ki. Ha azonban a
sokkal nagyobb energiaszintű külső környezet egyensúlya változik meg, a nagyobb
energiaszintű emberi együttműködések, a társadalmi és a faji együttműködések is
felbomlanak, diszharmonikussá válnak. Az életszférában elromló rendezetlenség önmagában
nem vált ki makroevolúciót, de ha egyidejűleg a külső rend is felborul, az energiaáramlás
egyenletessége, az együttfejlődési lehetőség egyenletessége a tömegpánik miatt felborul.
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A természet rendje szerint, a relatív közeli makrokörnyezetben, a 2150 évente vagy elhalad a
Naprendszer egy idős nagyobb (szülői testvér) csillag közelében, vagy a csillagméretek és
evolúció szerint viszonylag közel nem bírja a nagyobb energiaszintű rendszerek szaporodási
folyamata által kiváltott környezetváltozás miatt felgyorsuló eseményeket feldolgozni, és elhal
egy idős rokon csillag. Ilyenkor kaotizálódik a csillag addig kiegyenlítetten fejlődő, kisebb
energiaszintű, fejletlenebb részecskéket tartalmazó külső határrétegeiben, életszféráiban az
élet, és a kiszámíthatatlanná váló élettérből menekül boldog és boldogtalan. Ha az öreg
rendszer időszinkronitása, a feldolgozó képessége meggyengül, az általa addig fenntartott,
egyedire rendezett térállapotot nem tudja többé fenntartani, és a környezet erősebbé váló
nyomása miatt, sok (ellenkező irányokban és összevissza áramló) idegen részecske megy a
kaotizált térségbe teret és energiát nyerni. A széteső szerveződések elherdálható vagyonára
mindig van elég vevő, jelentkező. Ha a nagy energiaszintű társ nem támogatja többé
utánpótlással a benne született, a rá jellemző összetételű részecskéket, a lecsökkent védelmű
térséget elárasztják az idegen részecskék, és a térség időben felgyorsulva keveredik, a
szokásosnál gyorsabban fejlődik alacsony energiaszinten. Ha a környező fejlett rendszerek
intelligensebb részecskéi kivonulnak az új legelőre, ilyenkor új térgyarmatosítás,
élettérfoglalás és a szokások rövid idő alatti megváltozása következik be.
Az öreg nagy rendszerek folyamatosan termelik a legkisebb energiaszintű és fejletlen fiatal
részecskéket, a többieknek táplálékot és utánpótlást jelentő következő nemzedékeket, de a
beteg, idős rendszerek élettermelése csökken, megváltoztatja a termelők és a fogyasztók helyi
(az egymásba érő életterek) arányait. Ez, az alacsony energiaszintű, de a jövevényekhez képest
már nem fejlődő részecskék elfogyasztása, felbontása miatt negatív energiahullámot indít el a
térségben, csökken a térben a régebbi típusú fiatal élet nyomása, eltolódik az arány, a
fogyasztók, és az idősebbek javára. Ha az elapadó életforrás miatt, az utolsó nemzedék felnő,
ínség lesz és csökken az adott értelmi képességű részecskék által már ismert, könnyen
feldolgozható és megemészthető az információs energia utánpótlás, nem lesz mit enni, és a
csatában eleső fiatalok elhalálozásával nem lesz, akiért érdemes az új impulzusokra már nem
képes idősebbeknek fennmaradni. A Csillagok nóvává váló fejlődési időszakasza valahogy
így kezdődik. Ha a környezet nyomását sikeresen visszatartó részecskék száma és
energiaszintje csökken, akkor az egyenlő térnyomás csökken, és a lendületszimmetriát jelentő
határfelületek, élőrétegek részecskéi a már elegendő utánpótlást szállítani nem képes (beteg)
csillag központja felé eltolódnak, és a csillagba zuhannak. Az emberi tudat ezt a folyamatot a
csillag Szupernóva szakaszaként ismeri. A rendezetlenné váló keringési zavarban a mező
szimmetriája és áramlási rendszere összeomlik, és az energiára éhes új összetételű, fejlettebb
részecske támadók elfoglalják az önmagába zuhanó, tömörödő csillag külső környezetét.
Ilyenkor a mező központjára zuhanó, a honba menekülő nagy saját tömeg hatalmas sebességre
gyorsulva a tömegközpont (a főváros) felé áramlik, amelytől a belső feszültség és nyomás igen
rövid idő alatt végtelen naggyá válik, és az elhaló mező a hattyúdal utolsó lendületével, egy,
vagy több ellenhatással még töltötté válik, visszavág, pulzációba kezd. Miközben a csillag
leveti és elbocsátja a legnagyobb feszültségűvé váló téren kívül rekedt és már számára is
idegenebbé vált részecskéit, a maradék nagyobb azonosságú csapatokat összevonja és a
főváros védelmére rendezi. Ilyenkor a mezőben uralkodó nyomás és ezzel a belső feszültség
olyan naggyá válik, hogy a folyamatban a hitet vesztő, közömbössé és apatikussá, és ezzel
nagy azonosságúvá váló részecskék neutronokká válnak, és a visszavonulás lendületével
benyomódnak a központba besűrűsödő védő társaik közé. Az eseményben egy nagyon nagy
sűrűségű, nagy azonosságú neutronmező, új, az eddiginél nagyobb energiasűrűségű áramlási
minta alakul ki, amely olyan nagy azonosságú neutrális részecskékből áll, hogy szinte
egykristálynak tekinthető. Az egymásba és a nagyon nagy sűrűségbe préselődés miatt, a nagy
azonosságú, szilárd, a gyémántnál is keményebb egykristállyá váló részecskék közül a
zárványokba szorult kisebb tömegű és energiaszintű részecskék még el tudnak szökni,
amellyel elvezetik a mező maradék feszültségét és hőfeleslegét. A neutroncsillag lehűl, és a
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majdnem változatlanság mennyei állapotába merevedik. Ez a szilárd állapot, a nagy
azonosságú részecskékből együttváltozó egykristály áramlási mintát eredményez, amely a
csillag energiaszintnél, és szerveződésnél nagyobb energiaszintű lény, egy fraktálszinttel
hosszabb ideig változni képes életrendszer, kezdetben nagyon nagy szimmetriával rendelkező
kezdeti magját alkothatja. Az új áramlási mintában azonban beszorulnak a folyamat alatt
elpárologni, eltávozni és lebomlani nem tudó eltérő genetikai arányú, belül élő szerveződések,
és nagyon kicsi térbe és méretre összenyomott zárványokat képezve, szennyezőanyagként
bennmaradnak az új lélektükörben. Később ezek az új és nagyobb energiaszintű csillag
azonosságát csökkentik, és ezzel az életszerveződés lehetséges hosszát redukálják. Minél
nagyobb energiaszintű a térátalakulás, minél jobban összenyomódnak, felbontódnak e régi
zavarokat okozó szerveződések, annál hosszabb időre alakulhat ki egyetértő nagyobb
azonosság, és ezzel hosszabb és együttfejlődő élet. A későbbi evolúciós időszak végét jelentő
majdani halál oka a belső fejlett, a folyamat alatt is a környezetváltozást kivédeni képes, a
fejlett, betokozodó, és zárványként bennmaradó másság lebonthatatlansága. A szilárd és csak
együttváltozó részecskeközösség ismét elérkezett egy közösen magas energiaszintű,
együttváltozást eredményező mennybeli fejlettségű állapothoz. Később ennek a zárványnak
az információs energiaszintű szétterjedése, megerősödése okozza a neutroncsillag-magok
csillagrengéseit, a mag felrepedésével annak az új életre, és a nagyobb időbeli változásra
ébredését. Így kelnek ki a földbe és környezeti nyugalomba kerülő magok, és ebből fejlődik
az egyediség felé haladó élet új szerveződései.
Ez a folyamat az élet része, és bár csillagszinten természetes, de a rendszerek belsejében
szerveződő, kisebb energiaszintű életekre gyakorolt hatása hatalmas változással és
makroevolúciós következményekkel jár. A nagy rendszerek kaotizációja, a legnagyobb
feszültségű téren kívül rekedt kis energiaszintű, hontalanná és átmenetileg szabaddá és
indulatossá, töltötté vált részecskék áradatát, és ezzel ezek feszültség és energiahullámait
indítja el a környezetbe. A hon nélkül de még kisebb-nagyobb csoportokban,
szerveződésekben még együtt maradó, együttműködő részecskék bolyongani kezdenek a
térben és nagy térbolydulást kiváltva, felforgatják a környezeti rendet. Az utánpótlás nélkül
maradó szerveződések rablóbandákká szerveződve azt fogyasztják, amit éppen elérnek, és
szétrajzva a környezetbe elrontják annak az együttfejlődési szimmetriáját. A sokkal kisebb
energiaszintű környezeti élet ilyenkor súlyosan veszélyeztetve van, sok a térbolydulást okozó
hontalanok prédájául esik, és a rá jellemző tudás, életvariációba épülés lehetősége elfelejtődik,
a szerveződési variáció véglegesen felbomlik és kihal. A folyamat normalizálódása után,
azonban új élet fakad, az együttműködési igényüket, az azonosságukat megőrző részecskék
újra építeni kezdenek, és a megnyugvó, az élet termelését, az utódokat eredményező
impulzusokat folytató részecskék új életvariációkba szerveződnek.
Ne menjünk be abba a végtelen időláncba, amely a feltárt okot okozattá degradálja, és a nagy
energiaszinten kialakult életzavart a rendszer kisebb energiaszintű lakói életzavarának a
kiteljesedése okozta. Bár ez valószínű lehetőség, egy kezdőpontra szükségünk van ahonnan a
ma megértése felé elindulhatunk.
A kb. 1000 éves átlagú periódusok, egy nagyobb periódusú energiahullámzás kisebb kitérői,
amelyek a bolygónk csillagtéri keringései és periodikus változást okozó életeseményei
okoznak. E ciklusoknál nagyobb a kb. 25800 éves nagyévi ciklus, a nagyév 6500 évig tartó
negyedéveivel és a 2150 évig tartó, - nem teljesen egyenletes ritmusú - hónapjaival. A nagyévi
hónapokat, - miként a Föld élőrendszerét és a nők termékenységi ritmusát ciklikusan
befolyásolja a hold, - befolyásolja a Nap testvéreinek és rokonainak a közelben keringése.
Ezek a ciklusok, olyan 500 éves félhullámmal megerősödő melegebb és kaotikusabb, valamint
lecsendesülő, konszolidációs időszakot keltenek, amely más szerveződések mellett a Nap és a
környezetben keringő bolygógyermekei, valamint a Föld társadalmi szerveződéseinek a
természetes bioritmusát vezérli. Az emberi történelemben jól végigkövethetők e ciklikus
változások, a béke és a háború váltakozó periódusai.
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A cseppkő szerint nem az ember okozza a felmelegedést Index 2005. július 6., szerda 12:39
Német és osztrák paleontológusok újabb kőműveskanálnyi olajat löttyintettek a globális
felmelegedéssel kapcsolatos vita tüzére, amikor egy cseppkövet elemezve arra jutottak, hogy
légköri hőmérséklet az embertől függetlenül, periodikusan változik bolygónkon.
A Heidelbergi Tudományos Akadémia tagjai Augusto Mangini és Peter Verdes, illetve az Innsbrucki egyetem
földrajzi és paleontológiai intézetének munkatársa Christop Spötl egy sztalagmitból jutott ugyanazokra az
eredményekre, amelyeket korábban már fák évgyűrüi, örök jég, illetve korallzátonyok elemzéséből kimutattak. E
szerint a globális felmelegedés egy embertől független természetes folyamat. A kutatók a SPA-12 nevű, körülbelül
20 centiméter magas álló cseppkövet vizsgálták. A SPA-12 a Spannagel barlangrendszerben található a KözépsőAlpokban. A barlangok mélyén az elmúlt ötezer évben állandóak voltak a viszonyok - változást csak a külvilág
hosszú távú klímaváltozásai okozhattak. Több tényező segítette a kutatókat, hogy a SPA-12-t az elmúlt két évezred
klímaváltozásainak rekonstrukciójára használják. Az egyik a cseppkövet létrehozó karsztvíz magas urántartalma,
amely révén izotópos módszerrel rendkívül pontosan meg lehet határozni a lerakodás rétegeinek korát. A másik,
hogy az izotóp-kompozíció összefügg azzal, hogy az egyes rétegek milyen hőmérsékleten jöttek létre. Az SPA-12
tanulsága szerint Európában globális felmelegedés köszöntött be i.sz. 800 és 1300 között, amelyet egy 1400-tól
1850-ig tartó "kis jégkorszak" követett. Az adatok egyébként egybeesnek az ENSZ kormányközi klímaváltozási
bizottságának (IPCC) adataival. Az IPCC szerint a légkör hőmérséklete kisebb változásokat mutatott az elmúlt
1800 évben, majd 1860-tól meredek hőmérsékleti ugrás következett be, amelyet az üvegházhatást okozó gázok
fokozott kibocsátásával magyaráznak. A kutatók szerint ugyanakkor bermudai tengerfenékből és a grönlandi
jégből vett mintákkal együtt markánsabbnak mutatkozik a középkori meleg időszak. Ez pedig a szkeptikusok
álláspontját erősíti, amely szerint a 19. század közepén indult felmelegedés nem váratlan kiugró változás, hanem
természetes légköri jelenség.

Az Indonéziai Tamborai nagy vulkánkitörés 1815 áprilisban a kelet indiai szigeteken már azt jelzi,
hogy a globális időjárás változás már előrehaladott állapotban volt. A következő év világszerte nyár
nélkülivé vált, néhány évtizedes kis jégkorszak köszöntött be. Az évben nem érett be a termés a világ nagy
részén, Kanada és Európa nagyon megsínylette a kitörés következményét, és a hatalmas éhínség több
mint 500 000 emberéletet követelt. A kitörésből származó és 50 km. magasságig feljutó, a felső légkörbe
kerülő por és hamu elfogta a fényt, és a bioszférán évtizedes hideghullám köszöntött be. A környezeti
energia megrekedt a magas légkörben, ahol a hamu aeroszolként felfogta és visszaverte a napfényt. Ez
az energia felhalmozódás, mint változást okozó energia hullám évtizedek múlva érte el a bioszférát és
1860-tól meredek változásnövekedést, felmelegedést okozott az egész világon.
(Talán nem véletlen, hogy az idei cunami a Tamborai vulkánkitörés közelében következett be! )

Nemcsak az idézett cikk idején volt felmelegedés és nehéz az emberi sors, hanem kb. 500 éves
periódusokkal korábban is. Visszafelé menve az időben Mohamed Abdallah, az Iszlám vallás
megalapítója Mekkában 570-ben született. A szegény pásztorfiú egyike volt azoknak a nagy
szimmetriába kerülő, Isten által kitágított és megvilágosodó tudatú próféta, aki 632-ig élt.
Mohamed, mint korábban Jézus Krisztus, belső szimmetriája nagyon sikeres lehetett, ez
válthatta ki, hogy az emberi dolgokat és a környezeti összefüggéseket megértő próféták, a
fejlett részecskék súgása által felismerhették a nagy rendszer működését, az ember és az
Isten, a Természet szerepét és viszonyát. Kr. előtt 1000 -1200 körül, nagyon nagy volt az
ínség, nagy volt a szegénység. A környezetváltozás kiteljesedett, és a világ bioszférájának a
lakóira nehéz sors várt.
Az Isten, a nehéz sors enyhítésére szövetséget kötött a zsidókkal, az Ószövetséget.
Mózes, a legkorábbi ismert keresztény jellegű vallásalapító, a zsidó vallás alapjainak a
lerakásával a keresztény vallás forrásait is lerakta. A 10 parancsolat leírása és továbbítása az
emberi közösséget segítő felismerése, Isten küldött részecskéinek, az angyaloknak a
tudattágító munkája. Mózes kr.e.1200-as években élt, nagy egyensúlyban álló, magas belső
szimmetriával rendelkező ember lehetett, aki szintén megértette, hogy az élet miképpen
működik. A nevéhez fűződik az Istennel való első szövetség, és a természet rendjét leíró
ószövetség első öt könyve, amelyek az ember és a környezettel együttélési szabályait, az Isten,
a Természet szabályait rögzítették.
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Mózes idején is nagy időjárás változás volt, és az egyiptomi földet sok csapás, aszály érte, ez
miatt utasították ki Egyiptomból. Ez időszakra esett egy nagyobb változásnövekedés, amely az
akkori emberi sorsot nagyon nehézzé tette, a Messiásvárás azokban az időkben és később a
Krisztus próféciájának az idején természetes volt. Ők hasonló komplex emberek voltak, akik a
saját korukban azt tették, amit Isten a részecskéink keresztül üzent nekik. A próféták tudata
kitágul és megértik a mindenség összefüggésrendszerét és működését, de ez nem elég a
prófétává váláshoz. Ahhoz, hogy vallásalapítók, a társadalmi tudat formálói lehessenek a
megértett Igét közre kellett adniuk, és az emberi együttműködést is segíteniük kellett. Nem
elég tudni, hogy a rendszer miért romlott el, megkell tudni mutatni a hibákat és a kiutat,
a rendszer javítási lehetőségeit. Moetrius hasonló komplex ember, aki szintén megértette az
élet leckéjét, és a maga eszközeivel, az Aspektus könyvekkel igyekszik az elromlott dolgok
miértjét és a javítási lehetőségeit az élet megjavítására képes emberi részecskékkel megértetni.
Részlet az emberiség krónikájából:
Ie. 120-ban (nem sokkal Jézus Krisztus születése előtt) Észak Európában természeti csapások
özöne, szökőárak és nagy viharok arra késztették a Teutonokat, az Ambronokat és a
Kimbereket, (észak-európai germán törzsek), hogy az északnyugat Jütlandról és az Északi Friz
szigetekről elvándoroljanak. Nagy volt az éhínség, az idő egyre zordabbá vált, valószínűen egy
nagyobb rendszer lendületszimmetriában lévő határfelületén tartózkodott a bolygónk. E
törzsek verték meg először a Rhone völgyében a Rómaiakat. A népvándorlás (földi) elindítója
az volt, hogy olyan súlyos időjárás változás ment végbe (részleges pólusváltás), hogy a
dagályviharok, - a kisebb aszteroidák becsapódásaiból keletkező – szökőárak elpusztították a
partvidéket. Alig volt termék, éhínség alakult ki. Rómát a nyugati harc meggyengítette, és az
erőforrások feltöltése miatt az akkori Jeruzsálemet és a más patriciákat nagyon megadóztatta,
kizsákmányolta, amely az ottani életet szélsőségesen megnehezítette.
A szegénység és a Messiásvárás, az enyhülés és a jobbulás várása összefügg, és ez
előkészítette Jézus Krisztus megjelenéséhez a történelmi környezetet. A helyzet hasonlóan
alakult, mint Mózes idején, analóg sorsforduló alakult ki. Ehhez hasonló analóg későbbi
időszak az arabság elnyomása, amelyet Mohamed az arabok iszlámhívővé és együtt élő
közösséggé egyesítésével sikeresen magasabb fejlettségre rendezett. A fejlődési egyensúlyt
megzavaró energiahullám, a hiány ilyenkor sokszor körbement a Földön, és itt-ott újra
feltornyosultak a háború hullámai.
A környezeti egyensúly periodikus elromlása természetes, sokféle ritmusban zajló folyamat,
amelynek a ritkább, de nagyobb energiaszintű változásai az élet alkalmazkodóképességét, a
részecskék összes tudását és az együttműködő képességét próbára teszik. Ha az ember és a
hasonló fejlettségű élőrendszer megérti a tér és az élet természetét, a változás szabályait, akkor
elmaradhat a tömegpánik, az embert ember ellen uszító krahh, az ember félelme által rátett,
hozzáadott feszültség növekedés.
A periodikusan kialakuló környezet változáshoz az ember csak hozzátesz, ront rajta,
ahelyett hogy fékezné. A kaotikus időszakok, a rossz és szegény világ mindig a
változásnövekedés időt gyorsító, feszültséget növelő szakaszában alakulnak ki. E korok
emberei nehéz sorsúak, ezek az idők a Messiásváró időszakok. A kisebb energiahullámok
levonulásaikor nem messiások és próféták, hanem a hibákat feltáró, a nehéz élethelyzeteket
bemutató, a társadalmi képet értő és leíró komplexebb írók, és ritkán a hibákat kijavítani képes
nagyszerű államférfiak születtek. A hibajavítást sokszor az élet lelkét képező részecskék, a nép
végezte el. Lásd a Francia és az Orosz forradalmat. Dickens 1812-ben, Dosztojevszkij 1821ben született. Mindkét remek író az 1860 –tól már meredeken felszökő változásnövekedésben
élt, a szegénység felvázolása, embertelenség bemutatása, a hibafeltárás töltötte ki műveiket.
Dosztojevszkij Bűn és Bűnhődése az ember vívódását mutatja be. Az Ördögök világa az
elromlott egyensúlyt, és az író által is felismert ördöggé váló folyamatot.
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Dosztojevszkij: Az emberi lét titka...
Az emberi lét titka nem abban rejlik, hogy éljünk, hanem abban, hogy miért éljünk. Az ember,
ha nincs szilárd elképzelése arról, hogy miért éljen, nem hajlandó élni, és inkább elpusztítja
magát, semhogy e földön maradjon, még ha csupa kenyérrel rakják is körül.
Cél nélkül, a jobb életbe vetett hit nélkül nem élet az élet.
Sáfrány Attila sorai:
A nyugati vallásosságban, a kereszténységben a belső szabadságcél az akaratra vetül rá, azt teljesíti ki egészen a
végtelenig, amit vallási szótára időfogalommal örök életnek, térfogalommal a mennyek országának nevez. (Ezen
az úton az ember önnön voltát életküldetése beteljesítésével éli át újra és újra.)… …Dosztojevszkij szerint a
krisztusi tanoknak egyetlen hitelesen megőrzött keresztény irányzata a pravoszlávia. A krisztusi tanoknak négy
nagy altípusa alakult ki a történelem során. Elkülönülésük oka az volt, hogy a nemzeti kultúrtradíció szűrőjén
áthaladva, a történelmi fejlődés során, a különböző elágazásokon át milyen értelmezésben terebélyesedett
teológiává az apostoli igehirdetés, szertartássá az eucharisztikus lakoma és vallási szervezetté (egyházzá) az
őskeresztény kommuna. Így alakult ki a latin, a görög, a szemita és a zsidó kereszténység….
…Az egyetlen keresztény irányzat, amely a többihez mérten lényegbevágó eltéréseket mutatott, a
zsidókereszténység, ez viszont a páli fordulat után teljesen eltűnt. A sémi-hámi nyelvcsaládba tartozó népek
kereszténysége, amely már a páli fordulatból nőtt ki, az iszlám térnyerése után csak a monofizita és nesztoriánus
kisegyházakat hagyta maga után... … S az sem igaz, hogy a katolikus egyház az állammal szövetkezve, sőt
állammá válva elvesztette volna igazsághitelét, míg az ortodoxia nem. Mintha a keleti kereszténység nem
szövetkezett volna kezdettől fogva az állammal! Ha viszont a pravoszlávia fogalmát nem vallási-egyházi
szervezetként, hanem egy szellemiségként, a mindenkire kiterjedő testvéri szeretet erejeként fogta fel
Dosztojevszkij - A Karamazov testvérekből az derül ki, hogy így fogta fel -, akkor ebben a másik jelentésében a
pravoszlávia igenis szóba jöhet, mint megoldási lehetőség. Ám ha így értelmezzük, akkor az már nem egy
hagyományos értelemben vett vallás, hanem szellem: a túlvilágra irányultság és az evilágra irányultság
kereszteződésének az origó pontja. Lényegében ugyanazt jelenti, mint amit az író az összemberség fogalma alatt
értett.
A nagy inkvizítor legendájának szerkezeti vázán jól fölismerhető a vád, hogy az eredeti krisztusi tan
lezüllesztéséért a nyugati kereszténység a felelős. A nyugati kereszténység főbűne Ivan szavai szerint az, hogy az
egyháza, állammá tette magát. Az orosz egyház viszont nem magasztaltatik fel. Ez is arra utal, hogy a
pravoszláviát szellemként fogta fel Dosztojevszkij.

Az első társadalmak kialakulása óta az emberiség történetét végig kísérte az a kettősség, amely
a menny és a pokol polarizált dipólusát képezi. A korai társadalmi szabályok a nagyobb
energiaszintű rendet, és a nagyobb energiaszintű társadalmi szerveződést a törvény szigorával
és a materiális szabályaival kezdték védeni. A kezdeti egyházak, a korai vallások még a
Mennyei ősközösség egyenjogúságát és az emberi együttműködési szükségességét hirdették.
Az egyház és a vallás, a HIT célja és szerepe a kisebb energiaszintű egyedekből szerveződő
lélek istápolása, a lélek szimmetriában és karban tartása. A zavar akkor kezdett kialakulni,
amelykor az egyházak és az államok összefonódtak, és az egyház a lélek, az egyén
erősítése helyett az államokat és a nagyobb energiaszintű fizikális rendet erősítő szerepet
vállalt fel.
A túl nagy ősközösségben elveszik a jövő, mint cél, és a jelen alacsony változásszintű
megélése sokaknak kevés hajtóerőt biztosít. Az ősközösségi rendből az egyediség felé fejlődve
a Tao útja a Káoszba vezet, amelyből a tudat fejlődés hiányában csak vad diktatúrák véres és
könnyes rendrakása képes új együttélési harmóniát, újféle rendet létrehozni.
A szentháromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, - miként Moetrius hármas emblémája - az
idő és az élet folytonosságát jelenti. Az atya a kezdetet és a múltat testesíti meg, amelyből
lesz a jelen, a fiú. A fiú élete olyan lesz, amilyent az atya által is befolyásolt kis energiaszinten
fejlődő jövő, a szentlélek irányít.
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A szentlélek az apát és a fiút összekötő információs energia-szintet jelenti, amely által
meghatározva fejlődik a jövő.
Az élet kialakult változatainak a folytonossága azonban nem törvényszerű. Ha a hármas
körforgás jelképével ábrázolt szentháromság, az élet folyamata, az életlánc folytonossága
megszakad, a nagyobb energiaszinteken is zavar keltődik. Ha bármelyik szinten zavar támad,
és az életrendszer sérül, az képessé válik a tudatosodással magát más változatban regenerálni,
a megváltozott körülményeknek megfelelni képesen újraszervezni.
Ha az életlánc több láncszemét megsértjük, az élet folytonosságát sértjük meg, és ezzel a ránk
jellemző életvariáció fennmaradását tesszük kockára. Az ember megsértette a múltat, a
jelent és a Jövendőt! A Magyarok himnuszában szerepel e pár szó, amely szerint e nép, már
megbűnhődte a múltat és a jövendőt! Sajnos a himnuszban leírt szöveg vágy, az embert alkotó
részecskék illúziója. Olyan energiákat vettünk igénybe, amelyek még nem voltak a mieink,
amelyeket csak kölcsönbe kaptunk. A természet és az Isten most visszakéri e kölcsönt, a
fizetés időszaka közeleg, és nekünk már nincs miből visszafizetni. Elherdáltuk, elszórtuk a
tudás talentumát, nem jó hatásfokkal működtettük az Isten által ránk bízott tehetséget.

A futurológus előre megmondta
Alvin Toffler: A harmadik hullám

Kömlődi Ferenc 2002. február 27., szerda 10:59

Végre magyarul is olvasható a neves amerikai futurológus és társadalomtudós, Alvin Toffler 1980-as, mindmáig
aktuális, nagyhatású kulcsműve, A harmadik hullám. A szerző más jelentős munkái (Jövősokk, Jelentés az
ökológiai görcsről, A kultúra fogyasztói, Hatalomváltás) még mindig fordításra várnak.

Posztindusztriális demokrácia
Toffler elkerülte a csapdákat: nem bocsátkozott konkrét jóslatokba, hanem tendenciákat, irányokat
jelölt ki, és egy mindent átalakító, globális méretű váltást jósolt könyvében. Mindezt élvezetes,
rendkívül szórakoztató, tudományoskodástól, posztmodern okoskodásoktól mentes stílusban. A múltból
kiindulva, felvillantva a régi civilizációk képeit, logikusan "építi fel" a jövő társadalmát, s annak
bonyolult - információalapú - kapcsolatrendszerét, az "új szintézist", a "XXI. század demokráciáját". A
tudományos-technikai forradalom szülte "technotronikus", "Posztindusztriális", "szuperindusztriális"
társadalmat. "Ez az új civilizáció olyan mélységesen forradalmi, hogy valamennyi régi
beidegződésünket megkérdőjelezi" - írja. A jelen, 2002: valamennyien Toffler "harmadik hullámának"
megvalósulását éljük át, az 1982 óta eltelt évek őt igazolták.
Toffler sohasem tetszelegett prófétapózban. "Amikor azt mondom, hogy valami meg fog történni,
feltételezem, hogy az olvasó ebbe beleérti a megfelelő bizonytalansági tényezőt" - fejti ki az előszóban.
Szubjektív valóság "A társadalmi előrejelzések sohasem értékmentesek vagy tudományosak,
függetlenül attól, hogy mekkora számítógépes adatbázist használnak. A harmadik hullám nem objektív
előrejelzés, és nem kívánja azt a látszatot kelteni, hogy mondanivalója tudományosan bizonyított
lenne." És mégis, sokkal inkább megvalósulni látszanak a könyvben leírtak, mint a magukat általában
tudományosan tárgyszerűnek feltüntető jövőjós agymenések.
Mit is hoz el a jövő? És mit értünk hullámokon?
A könyv központi metaforája a "változás egymással ütköző hullámainak képe." Az emberiség
történetében eddig két, a korábbi valóságot alapjaiban megrázó, átalakító hullámról beszélhetünk: a
gyűjtögető életformát felszámoló mezőgazdaság, illetve a mezőgazdaságot váltó ipar térnyeréséről. Az
ipar által megszemélyesített "második hullámot" váltja az információ jelképezte, nyíltabb
társadalmakat "ígérő" harmadik, mely ékes bizonyosságát adja, hogy "az emberiség története,
nemhogy a végét járná, hanem inkább még csak most kezdődött el igazán."
Másféle szerelem: Egy teljesen új civilizáció: új családmodellel, megváltozott munkamódszerekkel, új
életmóddal, másféle szerelemmel, új gazdasággal (!) és politikai-társadalmi konfliktusokkal, másféle
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gondolkodásmóddal. A harmadik hullám múlt időbe teszi az ipari társadalmak szabályrendszerét
("mintáit"): standardizációt, specializációt, szinkronizációt, koncentrációt, maximalizációt és
centralizációt. Felszámolja a mezőgazdaság térvesztésével beállt termelés és fogyasztás közötti
elidegenedést, ellentétet. A hagyományos nemzetállamoknak szintén véget vet: Toffler - McLuhanre
emlékeztetve - "globális vállalatról", "planetáris tudatról" és transznacionális szervezetekről ("t-háló")
elmélkedik. És így tovább…

A három hullám az idő és az élet megváltoztatása, de lehet, hogy a számunkra ebben az
életvariációkban nincs folytatása: Az első hullámban, szakítva a természeti népek
gyakorlatával, nemcsak azt az élőrétegünkbe korábban beépült energiát fogyasztottuk, amit a
természet, az Isten korábban adott, hanem a mezőgazdaság kiteljesedésével elkezdtük az
akkori jelenben beépülő energiát fogyasztani. Ezzel akadályoztuk a talajként ismert rétegek
energia utánpótlását, csökkentettük az alattunk és utánunk fejlődő jövő sokszínűségét és
felépülését.
A bioszférát elérő, itt fejlődő részecskéket rövid körforgási ciklusra kényszerítve
visszafordítottuk, és a felbontásukkal a múltba vetettük. A mezőgazdasági termelés
növelésével felhalmozás kezdődött, amellyel szakaszosabbá tettük az élet e rétegének a
fejlődését, a természet sokszínű fejlődése helyett kisebb biodiverzitású hegemón
monokultúrákat alakítottunk ki. A felhalmozás veszteséggel jár, az új típusú életszerveződések
térnyerésével (penészgombák), és a monokultúrákkal visszaszorított magas biodiverzitású
életformák életterének a csökkenésével. Ennek ellenére ez a szimmetriasértés még nem
módosította drasztikusan a Föld energia körforgását, Gaia ehhez még sikeresen
alkalmazkodott, de a talajszint energiájának és változatosságának a rovására az alsó légköri
gázok mennyisége felszaporodott. A mezőgazdasági területek térnyeréséhez, az erdők irtását
megkezdtük, az egyenletes Gaia bőrét képező magas feldolgozó képességű védőréteget, a
humuszelosztást a kialakult rossz gazdálkodás miatti erózióval csökkentettük. Az erdőtüzek és
az elfogyasztott, felbontott egyoldalú táplálékból visszafejlődésre kényszerült részecskék gázai
ekkor még csak a közeli légköri rétegekbe kerültek. A Föld természetes reakciójaként
megalapozták az alsóbb rétegektől az energiát elfogó légköri rétegek növekedését. Gaiának függetlenül a kültér, a környezet változásától, - ezzel enyhe, de tartós hőemelkedést okoztunk.
A második hullámban kiteljesedő ipari forradalomban már nemcsak a jelenben beépülő
energiát fogyasztottuk, hanem megkezdtük a múltban beépült energia felhalmozódások
kitermelését, és a tartalékok felélésével jövő elfogyasztását is fokoztuk. Lényegében ekkor
alapoztuk meg a jövő és az idő gyorsulását, Gaia tartalékainak a kihasználásával a bolygónk
védtelenségét növeltük. 1750-től világszerte növekedett az ipari nyersanyagok kitermelése és
felhasználása, egyre változatosabb öntészeti és nemesítési eljárások alakultak ki, felfedezték
az oxigént, a fosszilis tartalékok eltüzelése a jövő felélése nagy lendületet kapott. Az 1850-es
évekig zajló Ipari forradalom, a vaskohászat, a gőzhajó és a vasútépítés felgyorsításával a
közlekedés, a textilipar termelésének a nagyarányú növekedését eredményezte. A szilárd
széntartalékok, az erdők nagyarányú fogyasztása sokkal több részecskét vetett vissza a múltba,
és a felbontott, - már szén, kőolaj, acél, oxigén stb. - fejlettséget is erősen visszavetettük a
múltba. Ez csökkentette az átlagos tudati fejlettséget és védelmi képességet. Ez az időszak és a
Gaiát kizsákmányoló ipari forradalom tehető felelőssé a légköri gázok több rétegének a
megbontásáért, a korábbi hőemelkedés tartós lázzá, és ezzel gyorsabb védekezésre
kényszerítéséért. A légköri széndioxid fejlettségi szintre visszabomló élet ekkor kezdett a
természetesnél nagyobb ütemben felhalmozódni. Az oxigén és más gázok megkezdett
redukciója már az elektronszintre visszafejlesztett részecskéket eredményezett. A nagy
körforgást ezzel tartósan megbontottuk, és helyette az élő energia keringését egyre
rövidebb kis körforgásra, a múltba vető kerülőkre kényszerítettük. Az élet sokféleség felé
haladó bonyolultságának a felépülése, az egyediség felé haladó fejlődés ezzel mérséklődni,
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majd csökkenni kezdett. Miközben a fejlődés az iparban és a mezőgazdaságban látványosan
fellendült, a molekuláris és az atomi szinten a visszafejlődés felerősödött.
A Földmezőhöz tartozó élőtömeg fejlődése, a statisztikai adatok alapján stagnált, és a
legbelső, legnagyobb energiájú rendszerek gyorsuló fejlődése közben megkezdődött a
kisebb energiaszintűek, tudatúak és védekezőképességűek gyorsuló visszafejlődése. A
változás növekedése hatalmas feszültségnövekedést eredményezett, amely az egész világon
forradalmakhoz, és nagyobb háborúkhoz vezetett. Megkezdődött a nemzetállamok kora, majd
a feszültség átmeneti csökkenése a kiegyezések felé haladt. Miközben a bioszférán a
nagyarányú energiafogyasztás felé fejlődtünk, a bioszféra alatti szinte érintetlen barlangokban,
rétegekben megjelent az általunk feltartóztatott, a magas-légkörbe visszaterelt energia hiánya,
és a cseppkőfejlődés tanúsága szerint alattunk kis jégkorszak tetőzött. 1860-tól azonban az
erős felmelegedéssel e védett környezetben is megjelent a káosz, amely átterjedt az alattunk
szerveződő rétegekre is. Az energia a nagy körforgás helyett, - a légkörbe kerülő gázok
szelektált visszatartása miatt - egyre kisebb körben áramlott. Az áramlásban kialakuló
üvegháztatásban, a nagyobb energiaszintű környezeti közeget eredményező részecskék
mennyisége felszaporodott. Ezen az energiaszinten egyre több lett a fogyasztó, csökkent a
termelők száma, romlott a kisebb energiaszintű részecskék helyzete, életlehetősége. A
körforgás rövidre záródásával az élet gyorsulása folytatódott, egyre több időt és változást
kellett a mindennapi betevő megszerzésére fordítani. Ha az energia ráfordítás aránya
növekszik, az élet hatásfoka romlik. A rossz hatásfokkal dolgozó energia-átalakítók nem
energiát, hanem hőt termelnek, melegednek. A káosz és az élet gyorsulását ez a folyamat
alapozta meg. A káoszt a kis energiaszintű szerveződések, a valódi érték termelők nem jól
viselik. Az ilyen feszültté és kockázatossá váló élettérből sokan megszöknek, nyugalmasabb
életszférákba távoznak. Az ilyen életterekben az elektronok, a termelők és a foton gyermekeik
hiánya öngerjesztő folyamatot indít el, és a terek elektronhiányossá, és szaporodásra
előkészítetté válnak.

Ritkul a Föld atmoszférája

2004. február 10. 15:59 [MTI]

Az üvegházhatás miatt csökken a Föld légkörének sűrűsége, írja a Journal of Geophysical Research
című tudományos folyóirat legújabb száma. Amerikai kutatók szerint a földi atmoszféra külső rétegei
egyre hidegebbé válnak, s a termoszférának, az atmoszféra legkülső, 90 kilométer magasságban
kezdődő rétegének sűrűsége az elmúlt 35 évben mintegy 10 százalékkal csökkent. A Naval Research
Laboratoryban végzett kutatások megerősítették, hogy helyesek azok az elméleti modellek, amelyek
szerint a széndioxid és más, üvegházhatást okozó gázok egyre nagyobb jelenléte az atmoszférában a
légkör ritkulásához vezet. Hogy hosszú távon milyen következményekkel járhat az üvegházhatást okozó
gázok felszaporodása a légkörben, arra a Vénusz nyújt jó példát a kutatók szerint. A bolygó légköre 96
százalékban széndioxidból áll, s emiatt a légkör alsó rétegeiben pokoli forróság, 400 Celsius-fokos
hőmérséklet van.

Képzeljük el, hogy ilyen környezetben milyen gyors a változásra vannak kényszerítve az ott
élőenergiát termelő részecskék. Világos, hogy az első periódusok atomi családjaiban az
elöregedő családok magukra maradnak, a fiatal és a termelő részecskéik megszöknek, más
mezőkbe költöznek. Az energiahiány mérséklődő fejlődést eredményez a negatív
részecskesűrűségűvé váló életterekben, kaotizmust és hőfejlődést eredményez a nagyobb
energiaszintűvé váló, időben gyorsabban változó terekben, a megmaradó részecskék szárnyaló
tudatú áramlása helyett az egymással hadakozását. A cikk eleje megfelel az igazságnak, az
előző idézet és ennek a megértését segíti. A következtetés azonban másféle eredményre is
vezethet. Való igaz, hogyha energiában dús és erre éhes részecskéket juttatunk nagy tömegben
a külső szférákba, azok elfoghatják és felélhetik a bejövő részecskéket, és a külső szférák által
táplált energiát elvonhatják. Ez a külső rétegek magasabb változássűrűségéhez vezet, amelyen
nehezebben jutnak át a Föld tömegközpontja felé tartó kevésbé fejlett, eleségnek tekinthető
részecskék. Ez miatt ott és az alsó szférákban Pl. a bioszférában tartós elnéptelenedés és az
energiahiány miatt növekvő káosz, az ezt követő hiányhullám beérkezésekor tartós lehűlés, kis
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jégkorszak? alakulhat ki. A magasabb és még jól ellátott életszférákban felélt energia
hiányozni fog az életpiramis alsóbb szintjein, ezért nagyobb az esély az energiahiány totális
káosszá növekedésének. Ha a beérkező energiaáram csökken, a sarki beáramlás is csökken, és
ezzel megszűnnek a hideg vizet lefelé szállító, a Golf áramlást fenntartó kürtők, az áramlás
energiát adó, az északnyugat Európát és északkelet Amerikát fűtő motorjai. Ha az alsó
rétegekben a káosz által termelt hő nem tud felfelé (kifelé) eltávozni, a bolygónk hőmérséklete
először valóban növekedni fog, de ez kifelé tolja a termoszférát és a hatást csökkentő
ellenfolyamat is kifejlődik. A gond csak az, hogy nagyon lassú lesz a folyamat megfordulása.
Ha a termoszféra kifelé tolódik, a Föld középpontja felé haladó energia már a külső rétegekben
elnyelődik, kevesebb sugárzás érkezik be a Napból, a felszín hőmérséklete csökkenhet, de
lehetséges, hogy éppen azért fog nőni, mert az eleséghiány miatt az alsóbb élőrétegekben
sokkal többet kell dolgozni a mindennapi betevőért. Lehet, hogy ez már a placenta
kialakulásának az időszaka, és az alsóbb rétegekben felhalmozódott energia most a
szaporodáshoz szükséges rétegekbe áramlik, a bolygónk körül fejlődő sárgatest, a termoszféra
egyre vastagabbra fog duzzadni. Mivel az arány a kisugárzás javára is eltolódhat, a magasabb
légkörben melegedő folyamat, az alsóbb szférákban energia kiáramláshoz és ezzel
jégkorszakhoz is vezethet. Ez azonban a bolygószaporodási ciklusának a természetes része.
Csak akkor szűnik meg a jeges nagyévi tél, ha negyed nagyév múlva valóban a nagyévi
tavaszi, lamináris szelek járatába kerülünk. Ezek várhatóan felszakítják a fényt és az energiát
az alsó rétegek által elfogó és később üvegháztartást okozó placentát, ennyi idő kell a (kis)
holdmagzat kifejlődéséhez, tehát kb. 6500 évig tart a Föld terhessége. Ha a nagyévi tavasz
beköszönt, a tavaszi szelek szétfújják a por és gáz placenta napfényt elfogó függönyét, és
megindul a tavaszi olvadás, beköszönt a nagyévi megújulás a tavasz. Ekkor azonban – ha a
természet által előkészített megtermékenyítés sikeres volt, - már egy újabb kis holdbabával
büszkélkedhet Gaiánk.

Veszélyessé vált az új ózonlyuk Közép-Európa felett

eurohirek.hu 2005. június 24., péntek

Ózonlyukat fedeztek fel a meteorológusok Közép-Európa felett; a hatóságok Csehországban
egészségügyi figyelmeztetést adtak ki, s a lyuk hatása június végéig Németországban is érezhető lesz.
Cseh szakemberek az elmúlt hétvégén 8,44-es, rekordértékű ultraibolya sugárzást mértek az ország
területén, s szerintük az ok egyértelműen az ózonréteg elvékonyodása. A mért érték már veszélyes lehet
a fehérbőrűek számára. A hét közepén némileg (8,0-as szintre) mérséklődött az ultraibolya sugárzás
indexe, azonban a még mindig magas érték jelentős mérséklődése az előrejelzések szerint nem várható
rövid időn belül. A kormány kéri a napszemüveg használatát: A vékony ózonréteg Németország,
Ausztria és Szlovákia egyes részei felett is megtalálható, s az Európai Űrhivatal atmoszférát figyelő
szervezete a hónap végére magas UV-indexet jósolt Berlin, Frankfurt és Bécs környékére. A cseh
kormány arra kérte a polgárokat, hogy a hétvégén kevés időt tartózkodjanak a napon, védjék a bőrüket
naptejjel, viseljenek napszemüveget. Magyarország tudósai tán alszanak, vagy bennünket mindig
minden elkerül???

Forró és száraz hely lesz Magyarország Index 2005. június 28., kedd 9:07
Hatástanulmányt készítettek a közelmúltban szakemberek a globális felmelegedés várható
magyarországi hatásairól. Prognózisuk szerint hazánkban meleg lesz és sokkal kevesebb eső;
összességében sokkal kellemetlenebb időjárás várható. Az elmúlt húsz év klímakutatásainak
Magyarországra vonatkozó részeit összegezte négy magyar meteorológus. A globális felmelegedés
éghajlati sajátosságai című tanulmányban, adta hírül a Népszabadság. Következtetésük, hogy ha
duplájára nő a légkör CO2-tartalma, - amire igen nagy az esély - akkor a Kárpát-medence időjárása
az elkövetkező húsz-harminc évben látványosan meg fog változni, mégpedig negatív irányban. Az éves
átlaghőmérséklet 0,75 fokkal nő: tavasszal és nyáron alig, ősszel viszont mindjárt 1,5 fokot. A
csapadék mennyisége és a csapadékos napok száma ezzel szemben csökken. Megváltozik a nyár: több
kánikulai nap lesz, kevesebb lesz a felhő, és 50 százalékkal csökkenhet a nyári csapadékmennyiség, ami
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viszont kevesebbszer és nagyobb adagokban fog lehullani. A tél még ennél is jobban megváltozik: enyhébb
és csapadékosabb lesz, és egyre ritkábban lesz fehér a karácsony, mert a hó ritka lesz, és rövid ideig
marad meg. Az egyik szerző, Mika János szerint mindez akkor jelent drámai változást, ha az összes
tényezőt együtt vesszük figyelembe, ugyanis félfokos melegedés a csapadék csökkenésével együtt már 60
százalékkal növelheti az aszályok gyakoriságát.
Az ózoncikk folytatása:

"Valami megváltozott" Szakértők szerint a Közép-Európa feletti ózonréteg az elmúlt évtizedben
kezdett el vékonyodni. A jelenséget a 12 kilométer magasságban lévő felhők mérséklik, ezek a felhők
azonban most északra vándoroltak. "Valami megváltozott az alacsony sztratoszféra
levegőkeringésében" - nyilatkozta a német sajtóban egy cseh szakember. Karel Venicek szerint a
módosulást nem az ózonréteget elfogyasztó kémiai elemek okozták, s nem zárható ki annak a
lehetősége, hogy a jelenségnek köze van a globális felmelegedéshez.

Az alsóbb légköri rétegeket ellátó frekvencia változik, a fotonokba, vagy még kisebb
egységekbe szerveződött fejlett részecskék képesek csak a növekvő sárgatesten átjutni, ezért
ezek okozzák az ózonlyukak kialakulását. A tápenergia szakaszosabban és egyre intenzívebb
csoportokban, egyre nagyobb sebességgel érkezik. Ez már nemcsak épít, hanem bont is, és
átalakít.

A Toffler féle harmadik hullámban, az információs forradalomban, már nemcsak a
jelenben (a felszínen) és a múltban (a talajban élő rétegek múltjában) beépült, hanem a jövő
energiáját is el kezdtük fogyasztani. A még be sem épült, a még nem anyagiasodott fiatal
szervezetek, és az energiájuk fogyasztásával azonban a légköri gázoknál sokkal kisebb
energiaszinten még nagyobb hiányt teremtettünk, az életlánc e fraktálszintjének az amúgy is
rossz energiaellátását hatalmas hiánnyá fokoztuk.
Most-már nemcsak a közvetlenül felettünk, a bioszférán kívül és időben előttünk fejlődő
alacsony és magas légköri élőrétegek körforgásába avatkoztunk be, hanem a tevékenységünk
kiterjedt az elektronszintű részecskék, az élet energiájának a termelői, és az őket táplálók
kifosztására is. Az információs energiaszinten élő részecskék, néhány fraktálszinttel az
elektronok alatt helyezkednek el. A tengeralattjárók, a szonárok, a repülőgépek, a
mikrohullámú és a nagyfrekvenciás eszközök létrehozásával e részecskék életébe is
beavatkoztunk. A rádiótelefonok és a nagyenergiájú adók olyan frekvenciákat kezdtek el
kihasználni, amelyek már túl nagyok e kis energiaszintű részecskék életének a
szimmetriában maradásához, az élet bomlása a jövő energiaszintjén is megkezdődött.
A számítógépek és sok más fejlett eszköz a Föld körüli pályákon és életszférákon kitolta az
elrontott szimmetriájú rétegek határát az életterünkre kívülre, a jövőbe. Amikor ez
kiteljesedik, a környezetünk védtelenebbé válik, az utánpótlás elapadása védtelenné teszi a
bolygónkat, és felszakítja az élet áradásának a folytonosságát. Ettől kezdve egyre
szakaszosabbá, labilisabbá válik a Bolygónk védekezése, a környezetből betörő idegen
részecskecsapatokat már nem tudja elhárítani. Az idegen genetikájú részecskeáradatok sikeres
betöréseikor erős nagy zivatarok, földrengések és szökőárak várhatók. Mivel a Föld felszíne
feletti auraszerű, védőrétegeket is megbolygattuk, időnként nagyon erős magas UV tartalmú
napsütés, és váltakozva erős frontbetörésekből kialakuló sűrűs felhőzet miatt nagy zivatarok,
vízözönszerű egyenlőtlen csapadéklehullások várhatók. A földrengések és a szökőárak
kiváltódását az okozza, hogy a külső részecskemezők támadásai, az aura védelmének a
hiányában lehatolhatnak a talajszint alatti rétegekig, és a litoszféra nagyobb azonosságú
részecskéit gerjesztik. Lásd a Csillagrobbanás volt a Cunami előtt című idézetet.
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Kozmikus sugarak okozzák a globális felmelegedést?

namurdze 2002. augusztus 7

Talán a földi éghajlat változásának egyik rejtélyét oldotta meg az a geofizikus, aki szerint a légkör
átlaghőmérséklete sokkal inkább függ a napszéltől, mint a környezetszennyezéstől.
A kérdés, hogy ha a sok hajlakktól pusztul a légkör és melegszik a Föld, akkor a mérések szerint miért
csak a felszíni hőmérséklet sokéves átlaga nő, míg az alacsony légköré nem változik? A
természetpusztítást támogató tudósok számára ez a megmagyarázatlan jelenség volt a fő érv amellett,
hogy igazából nem az emberiség ténykedése felel a globális felmelegedésért. Fangqun Yu, a New Yorki Állami Egyetem geofizikusa szerint a klímarejtély nyitja a bolygónkat érő kozmikus sugárzás.???
Ionbárány: A szakemberek korábban is úgy tudták, hogy az egyenetlen hőeloszláshoz közük van a
felhőknek. A magaslégköri felhők visszaverik a napfényt, míg az alacsony felhők a felszín közelében
tartják a hőenergiát. Yu szerint a becsapódó töltött részecskék ionokat termelnek, amely végső soron
sok alacsonyan szálló iont és felhőket eredményez. "A globális felhőtakaró összefüggő változása,
megváltoztatja a légkör hőtérképét is. Más szóval: a kozmikus sugárzás okozta felhősödés lehet az
összefüggés a Nap aktivitása és bolygónk légköri változásai között." - magyarázta Yu a BBC-nek.
Ott a felhő, ahol a sugár: A Földet érő kozmikus sugárzás mennyisége a napszél erejétől függ. Yu
rámutatott, hogy a huszadik század során tapasztalt felmelegedés egybe esett a napszéltevékenység
gyengülésével. A tudós elméleteit látszik igazolni az a legfrissebb műholdas adat, amely szerint a
napszél intenzitása és az alacsony felhőkben gazdag területek némi korrelációt mutatnak. Az emberiség
ténykedését elítélő tudósok szerint a felmelegedésről az ipar tehet, Fangqun Yu elmélete pedig "semmit
sem magyaráz". ???

Miközben a Földet védő aurát megváltoztattuk, az embereket védő külső aurarétegeket is
lebontjuk. A védtelenséget az emberiség betegségre fogékonyabbá válása, a megbetegedések
fokozódása követi. Nem véletlen az orvosoknak, a járványügyi szakembereknek a félelme egy
újabb világjárvány kialakulásától.

Küszöbön a világméretű madárinfluenza-járvány? Index

2005. június 1., szerda 9:30

Egy kínai internetes fórumon olyan híradás jelent meg, amely szerint az ország gyéren lakott nyugati
Csinghaj tartományában 121-en haltak meg madárinfluenzában. A hatóságok állítólag vesztegzárat
rendeltek el 18 faluban, ami mintegy 1300 embert érint. Az állami hírügynökség szerint senki sem
betegedett meg. … Különös egybeesés, hogy ugyanezen a területen május közepén 178 döglött
vadlúdra bukkantak a Csingahi-tónál. A madártetemek számát később 519-re korrigálták. Kiderült
továbbá, hogy a H5N1 tizedelte meg a természetvédelmi területen élő költöző madarakat… …
"Normális esetben ezek a vírusok nem ölik meg a vadon élő madarakat. Akkor erősödnek meg, amikor
a vad madarakról a házi baromfira terjed át" - mondja Albert Osterhaus, aki szerint kezdhetünk
aggódni. A holland Albert Osterhaus vírusvadász, kollégái szerint szupersztár, a világ
legtekintélyesebb virológusa. A szakember szerint jelenleg a madárinfluenza jelenti a legnagyobb
fenyegetést az emberiség számára. Moszkvától délkeletre 1200 km-re is hatalmas madárpusztulást
észleltek, az új variáció térbeli elterjedése elérte Európát.
Nyüzsög és erősödik: Az egész világot érintő járványok átlagosan 30 évente jelennek meg.
Emlékezzünk csak az üstökösök a meteorrajok hasonló periodikájára! 2003-ban mintegy ezren haltak
meg Sars következtében - a halálozási arány 10 százalék volt. Az 1957-ben, majd 1967-ben, Ázsiában
felbukkant szárnyas influenzák, amelyeket a vírus H1 és H2 ága okozott, egymillió ember életét
követelték világszerte. Ezek a járványok nem alakultak olyan súlyosan, mint az 1918-as spanyolnátha,
amelynek mintegy ötvenmillióan estek áldozatul. A H5N1 1997-es felfedezésekor a betegek
egyharmada belehalt a fertőzésbe, mára a halálozási arány a kétharmadra nőtt. Osterhaus szerint a
madárinfluenzát az teszi első számú veszélyforrássá, hogy bár emberről emberre nem terjed, bármikor
felbukkanhat mutálódott, vagy más vírusokkal kombinálódott szuperfertőző vállfaja.

Miközben megváltoztattuk az élet folyását, a benne szerveződő részecskék új variációinak a
tömegét hoztuk létre, vagy tettük lehetővé a számunkra életellenes kifejlődésüket. Miközben a
védelmünk hatásfoka romlik, a külső tér, a környezet variobilitása, és egyes új szerveződések
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biodiverzitása, az életképessége, a virulenciája nagy ütemben növekszik. Ez a folyamat egy
kaotikus attraktorhoz vezet, egy időbeli metszésponthoz, amikor a két egymással ellentétes
irányban változó fejlődés összeér. Ha ezt a fejlődési (visszafejlődési) időpontot, térállapotot
elérjük, az emberi létre nehéz idők jönnek, az élet – statisztikai valószínűséggel makroevolúciós változást fog szenvedni.
Ne felejtsük el, hogy a természet rendje szerint a ragadozó halak mindig előbb ívnak,
szaporodnak, mint a táplálék apróhalak, hogy mire a fő táplálékot jelentő kishalak kikelnek
az ikrából, addigra elég nagyok legyenek a ragadozók fiatal nemzedékei ahhoz, hogy ne őket
egyék meg. Az alsóbb energiaszintű, kisebb fejlettségű élőrendszer azonban gyorsabban és
nagyobb létszámot eredményezve szaporodik, de gyaníthatóan az egymásnak a tápanyagban
az energiát továbbadó életláncon statisztikai (együttfejlődés esetén) átlagban azonos
mennyiségű energia vonul át. Az életfolyó arányai változhatnak, de ha gyorsabban áramlik,
akkor több részecske jut át az élet szűkületén, ha pedig az idősíkra kiterül, akkor, mint a
Mississippi lassabban és méltóságteljesen hömpölyög. A környezetünkben most a ragadozók
szaporodása folyik, a változás hulláma már nagyon közel!

A hatodik fajkipusztulási hullám kezdődhet a Földön munk

2004. március 20., szombat

A pillangókat, madarakat és a növényvilágot vizsgáló, átfogó brit kutatás szerint hamarosan
bekövetkezhet egy újabb tömeges fajkipusztulási hullám a Földön. A magyar biológus szerint
nem túlzás katasztrófahelyzetről beszélni. Egyre nő az aggodalom egyes növény- és állatfajok
kipusztulása miatt, a nyugtalanság alapját a New Scientist cikke szerint eddig többségében
madártani vizsgálatok eredményei szolgáltatták. Jeremy Thomas és a munkatársai madarakat,
később rovarokat vizsgálva konkrét bizonyítékokat találtak arra, hogy a rovarok, amelyek a
Földön élő fajok több mint felét teszik ki, a madaraknál is hamarabb tűnnek majd el a bolygó
színéről.
A dínók esetéhez hasonlatos "Amennyiben bebizonyosodik, hogy a pillangóknál megfigyelt mintázat a
többi brit rovarfajra, esetleg a bolygó összes gerinctelen élőlényére igaz, akkor egy rendkívül súlyos
biodiverzitás-krízissel kell szembenéznünk" - mondja Mark Telfer, a bedfordshire-i madárvédő királyi
társaság tagja. Az utóbbi negyven évben hat nagyobb adatgyűjtés folyt Anglia, Wales és Skócia területén, ezek eredményeit
elemezte Jeremy Thomas, a dorchesteri ökológiai és víztani kutatóintézet (Natural Environment Research Council Centre for
Ecology and Hydrology) munkatársa. Több mint húszezer önkéntes tizenötmillió mintát és felvételt bocsátott a kutatócsoport
rendelkezésére.

A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a mintaterületen található lepkefajok 71 százalékának, a
madárpopuláció 56 százalékának, s a növényvilág 28 százalékának csökkent az egyedszáma az
elmúlt húsz év során. Ugyanebben az időszakban egyetlen természetes körülmények között élő
madárfaj sem lépett a kipusztulás útjára, szemben azzal a két lepkefajjal (az összes faj 3,4 százaléka) és
hat növényfajjal (0,4 százalék), amelyek eltűntek a vizsgált területről.
A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy az említett krízissel elérkezhet a hatodik tömeges kihalási hullám.
A Föld eddigi ismert történetében ötször volt ilyen mértékű egyedkipusztulás, amelyek közül az első
esetben, 65 millió évvel ezelőtt tűntek el a dinoszauruszok. Tefler szerint a jelenlegi veszélyt az emberi
tevékenység káros környezeti hatása okozza, amellyel csökken a természetes élőhelyek száma.
A magyar helyzet jobb a britnél: Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
természetvédelmi igazgatója szerint nem túlzás a brit kutatók figyelmeztetése. "Nem újdonság a fajok
sokféleségének hanyatlása, ez a modern korral, az iparosodással párhuzamosan bekövetkező jelenség.
Ennek ellenére fontos róla szót ejteni, mert katasztrófához vezethet a biodiverzitás csökkenése
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A földalatti rétegekben és a külső környezetben a számunkra a jövőben már lezajló
energiaválság visszaható főhulláma most kezd hozzánk érni. A külső életterünk védtelenné
válása, az alacsony és a magas-légkörbe visszajuttatott fejlett (gáz állapotú) részecsketömeg
nagyon gyorsan feléli az alacsony energiaszintű bejövő részecskéket, és az élet folytonossági
hiányát tartalmazó szférája a jelenünkhöz közelit. Ilyen folytonossági hiányok szakítják meg
látványosan a Szaturnusz, és a többi bolygó és csillag, pl. a Napnak is az idősíkján fejlődő,
hömpölygő időfolyóját, az élet folyóját.

Tragikus éghajlati változás: Az alábbi anyag szintén az Internetről származik:
Arról, hogy a hirtelen változás tulajdonképpen mennyire történik hirtelen, a tudósok rendszerint
adathiányra hivatkozva nem árulnak el sokat. Talán ezt elégelhette meg a Pentagon stratégája,
Andrew Marshall, aki az utóbbi időben nagy erőfeszítéssel kutat a klímaváltozás homályos kérdéseinek
megválaszolásával kapcsolatban. A Fortune szerint a 82 éves Marshallt a hadügyi tárca Yoda
mestereként tartják számon, ugyanis 1973 óta jelentős szerepet játszik a védelmi politikában. Marshall
átfogó tanulmányt íratott a környezeti változások lehetséges következményéről. Ebben az éghajlati
fordulat kezdetét a közeli jövőre, 2010-re teszi.
Eszerint, a globális felmelegedés következményei az alábbi forgatókönyv szerint alakulhatnak:
Amennyiben az észak-atlanti Golf áramlat megszűnik, Európa hőmérséklete olyannyira lehűl, hogy
jéghegyek jelennek meg Portugália partjainál, s a jelenlegi szibériai hőmérséklethez hasonló uralkodik
majd az egész földrészen. A tanulmány szerinti másik lehetőség, hogy a Golf leállása csak átmeneti
lesz, s ekkor egy "kis jégkorszak" következik be, a kemény telek, hatalmas viharok és a kíméletlen
szárazság időszaka.
A Pentagon forgatókönyve szerint affelől nincs kétség, hogy 2020-ig valamilyen drasztikus
környezeti változás történik, emiatt földrészenként konkrét jóslásokba is bocsátkoznak.
Európa rosszabbul jár majd, mint az USA Elsősorban a változások Egyesült Államokra gyakorolt hatásával
foglalkozik az írás, de az európai történésekre is kitér. Példaként említi Hollandiát, amelyet a többi mélyföldhöz
hasonlóan az óriás tengeri viharok következtében időről időre elönt majd a víz. Az USA-ban a szárazság és a
szélviharok miatt - tizenöt százalékkal szelesebb lesz az időjárás a jelenleginél - a termőföldek képtelenek lesznek
mezőgazdasági funkciójukat ellátni, és folytonos élelmiszerhiánnyal küzd majd az emberiség. Mindezek ellenére a
Pentagon megállapítása szerint az Egyesült Államok technológiai fejlettsége, anyagi előnye és változatosabb
éghajlata miatt jobb helyzetben lesz, mint a többi ország. A tanulmány szerint az erőforrások védelme érdekében
megerősítenék az USA határait, különösen a mexikói határt.

Blokkok: Európának a hideg elől a dél felé menekülő skandinávok áradatával kell majd megbirkóznia,
Kínát a malthusi elméletnek megfelelően hatalmas népessége és az ételhiány teszi majd sebezhetővé.
Hazánkra külön nem tér ki a Pentagon jóslata, de említést tesz a várható kelet-európai éhínségről,
illetve arról, hogy ezekből, az országokból népvándorlás indulhat Oroszország felé a nyersanyagokért.
Ugyanakkor Oroszország védekezésképpen valószínűleg az egyesülő Európához csatlakozik majd,
ahogy Észak-Amerikában Kanada és az Egyesült Államok is biztonsági okokból egyesül.
A Marshall-tanulmány szerint nem az a kérdés, hogy lesz-e drasztikus környezeti változás a
közeljövőben, hanem hogy hogyan lehet bolygónkat felkészíteni rá. Többek között támogatni kell az
ezzel kapcsolatos kutatásokat, szponzorálni kell a megismerést segítő kezdeményezéseket, illetve
minden nemzetnek ki kell alakítania saját védelmi stratégiáját a tragikus környezeti változások
eljövetelére.
Gyors: A felmelegedéstől való félelem alapját a Pentagon tanulmányban is a változás ütemének
gyorsasága szolgáltatja. A klímakutatók a sarki jég ősi rétegeinek vizsgálata alapján vonták le
következtetéseiket. Eszerint a hőmérsékletben bekövetkezett legnagyobb környezeti változások
megrázóan gyorsan zajlottak le, egy-egy esetben mindössze pár év alatt.
A következő két évtizedben bekövetkezhet: A tudósok nem biztosak abban, hogy mi idézte elő a
múltbeli hirtelen hőmérsékletváltozásokat, de a sarki jég elemzéséből arra következtetnek, hogy az
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egykori légköri változásokhoz hasonlóak a mai környezeti viszonyok. A korábbi vélekedésekkel
ellentétben, amelyek a távoli jövőre prognosztizálták a káros emberi tevékenységeknek tulajdonított
globális felmelegedést, mára a gyors és hirtelen változásoktól tartanak a klímakutatók. A Fortune
példaként említi a tavalyi Világgazdasági Fórumon elhangzottakat, ahol Robert Gagosian, a
massachusettsi Woods Hole Óceanográfiai Intézet igazgatója óva intette a jelenlévőket a közeljövő
változásaival kapcsolatban, ugyanis szerinte az elkövetkező két évtizedben bekövetkeznek a jósolt
drámai változások.

Az alábbi Index idézet azért került a könyvbe, hogy helyére tegye az emberiség által elsőként
megtámadott Üstökös bombázásának a következményeit.

A szúnyog és az utasszállító meteor

Magyarósi Csaba 2005. július 5., kedd 23:30

A hősies Impactornak (az első az ember által megtámadott üstökösbe becsapódó szonda) ennél
komorabb sors jutott: a 37 ezer kilométeres óránkénti sebességgel végzete felé száguldó szonda egy
napig tartó magányos útja során többször is módosította pályáját, hogy jó helyre zuhanjon. A második
előadó, Keresztúri Ákos szerint a kis szonda eredeti útján valószínűleg elvétette volna a célt, aztán
túlfutott volna rajta, még egy iránymódosítás után már jobb volt a helyzet, míg a harmadik automatikus
közbeavatkozás után már nem egyszerűen az üstökösnek, hanem annak legfényesebb pontja felé
tartott. Az Impactor kamerái az utolsó pillanatokig rögzítették az eseményeket, az utolsó képet 30
kilométeres távolságból közvetítette a szonda, ez 3,7 másodperccel a becsapódás előtt volt.

A gondos pályakiszámítás ellenére, a szonda célzását háromszor kellet módosítani. A szonda
pályaeltolódását az a kis energiaszintű kiáramló védekezés okozta, amelyet – mivel nem élő
lényként kezelték az üstököst – nem vettek figyelembe. Az üstökös észlelte a feléje haladó,
hozzámérhető tárgyat, és megpróbálta a becsapódást a saját lehetőségeivel élve, a kiáramló kis
energiaszintű, még fejletlen részecskéivel elhárítani. Valószínű, hogy már jóval korábban olyan
részecskéket bocsátott ki, amelyek a szonda pályáját kissé megváltoztatták de csak annyira,
hogy az élettelen tömeg elkerülje az ütközést. Mivel az élők által irányított szonda képes volt
az irányát többször helyesbíteni, a becsapódás létrejött, az üstökös megsérült és pályát
változtatott. Ez a pályaváltoztatás azonban még sok zavart okozhat a Naprendszerben, mert
megváltoztatja az idő folyását, és halmozódó pályaváltozásokat okozhat, amely miatt még
egyszer visszahathat ránk!
Mindenki happy: Az eredmények még a legoptimistább várakozásokat is felülmúlták, bár a reakciókból kiderül,
hogy a NASA tudósai is infantilis lények: mindenki annak örült, hogy milyen szép fényes tűzijátékot sikerült
összehozni. Valódi eredményekből ugyanis még nincs sok, inkább csak kérdésekből: mi (volt) az a földnyelv a
Tempel 1 felszínén? Miért robbant kétszer az Impactor? Miből van az üstökös? Az amerikai kutatókra
mindenesetre még sok munka vár, a beérkező adatokat még csak most kezdték el elemezni, ráadásul egyelőre sok
okosat nem árultak el a külvilágnak.

Bár a földnyelvet és a képeket az író nem látta, de feltételezi, hogy egy korábbi tömeggel
társulás hozta létre, (lásd, a Thoutatis pályasúrolónál leírtakat.) A két robbanást az okozta,
hogy az üstökös is több, különböző sűrűségű rétegből szerveződik, amelyet a becsapódó szonda
átszakított. Így nemcsak az első határrétegnek csapódáskor robban a bomba, hanem a második
mélyebben fekvő határrétegben is heves ellenreakció keletkezett. Ez okozta a második robbanást.
Az üstökös több rétegből, és valószínűen több kisebb részecskeegységből szerveződött lény,
amelyben már fejlett saját keringés működik. A Nap és a nagyobb mezők közelében
elhaladáskor az üstökös gázai, gőzei kilövődnek, elpárolognak, de a többségükben nem
szakadnak el az üstököstől, annak a mikro-keringési rendszerében maradnak.
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A butaság és a részecskéink átlagos fejlettsége energiaszintje?
Az élőrendszerekben vannak gyorsan kapcsoló, jó probléma megoldók, és a dolgokat nehezen,
lassabban megértők. Akikben az életlánc teljes, és sok kicsi energiaszintű részecskének a
tudásával telített, az hamar kapcsol, jó probléma megoldó lehet. Azok, akik energiahiányos
időszakban fogantak, akiknek a magzati fejlődés közben elrabolták, ellopták, megették a
kisebb energiaszintű részecskéit, és ezért az életláncuk felépítése nem folyamatos azok
jelentős hátránnyal, születési információ hiánnyal vágnak az életnek. Az ilyen emberek
nehezen tanulnak, hiányoznak a születési és fejlődési alapból azok a részecskék és
információik, amihez a felépülő tudást összefüggő ismeretté lehet kapcsolni. Ráadásul
ezekben az emberekben, (lényekben) a kicsi energiaszintű életláncszemek hiánya miatt, a
nagyobb energiaszintűek, a fogyasztók dominanciába kerülnek, és a kevés dolgozó, termelő
részecskét elnyomják, kihasználják, kizsákmányolják. Az ilyen emberek a finom, kicsi dolgok
összefüggéseit, az élet ízét, színét, borsát nem eléggé értik, érzik, és az élet kihívásaira a
kelleténél durvább és nagyobb energiaszintű hatásokkal reagálnak. Az ilyen emberek általában
másban lesznek kiemelkedők, és a kisebb energiaszintű az áramlást csökkentő részecskéik
hiánya miatt lendületesebbek, dinamikusabbak, fizikailag erősebbek, sportosabbak. Az
életfraktál, ezekben a szerveződésekben másképpen épül fel, a sok ezer egyéb lehetőség
valamely más összetételében. Nem vagyunk egyformák, de miközben valamennyien
valamiben gyengébbek és képességhiányosak vagyunk, egyidejűleg más dologban másoknál
jobbak lehetünk. Csak mások vagyunk, de valamennyien az Isten bárányaként születtünk.
Az, hogy az adott korban néhányunk, - rendszerint tőlünk független - fejlettsége miatt jobban
érvényesül, az csak azért van, mert sikeresen körülmények között fogant, és az élet vihara nem
tépte meg az életfáját, nem szaggatta meg a fraktálláncba szerveződött részecskéi
együttműködését. De vajon mennyi az egyén érdeme ebben? A hozzátett érték kétségtelenül a
kötelezettségünk, de mihez tegyenek azok, akiknek az alapjai is hiányosak?
A születési adottságból származó, és a fejlődés közben beépült, a tanulással megszerezhető, és
a kapott információval kiegészített információs energiaszintű részecskéink hiánya, a
teljeségünk hiányát jelenti, ezért az elmaradottak tanítása a fejlettebbek magasabb
szimmetriába hozása a megértés és az együttműködés fejlődését segíti. Az egyénekben a belső
katasztrófákkor szétzilálódott részecskék az őket jobban megbecsülő mezőkbe áramlanak, és
ez differenciálódást, egyenlőtlen elosztást, egyenlőtlen tudást, eltérő megértést eredményez.
Azonban a külön szerveződésekbe áttelepülő részecskék is együttműködésbe szervezhetők az
egymást sikeresen kiegészítő egyedek, és az egymással sikeresebben együttműködő
szerveződések hatásfoka, életképessége ezzel növekedhet. A káoszban egymástól elszakadó,
eltérő tudástöredéket ismerő részecskék szétzilálódása felbontja a tudat fejlettségét és
teljességét, az egymást kiegészítve az élettörténet változásának a megértését eredményező
tudati rendezés lehetőségét. Ha azonban a különféle dolgokat ismerő részecskék, az
összekeveredés bábeli zavara helyett szervezett egységben együttműködnek, az isten üzenete,
az élet története megérthető históriává kerekedik.
A társadalom egészének az átlagos tudása, és ezzel a fejlettséget eredményező
együttműködése akkor lesz jobb hatásfokú, ha a tudati szintben az ember eljut az egyéni
előnyszerzéstől a közösségi előnyön keresztül is elérhető együttműködés fontosságának a
tudatosulásig, és a sikeresebb együttműködésben rejlő nagyobb fejlettség állapotáig. Ha
jelentősen megváltoznak az életkörülményeink, az elmaradottabb másokban megőrzött
alternatív tudására, nagyobb teherbírására és kitartására lesz szükség. A változások szelei
fújnak, amely jelentősen meg fogja változtatni az életkörülményeket, és a túlfejlődött modern
Homo Sapiens lehet, hogy kihal. Ilyenkor a Szumátrai és a Jávai civilizációk, genetikai
őssejtként megőrzött nagy tisztaságú maradványa viszi esetleg tovább az emberi életet. Ha
természeti eseményben az emberiség súlyosan redukálódik, csak azok a megmaradók lesznek
képesek túlélni, akik a tudatukban megőrzött tudást, a természet erőivel sikeresen
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együttműködésben összesítik. A megismert vízszerzési, a természet gyógyászati, a túlélési
lehetőséget nem mentik át a megsemmisülő tankönyvek, azok csak az emberi tudatban és a
sikeres új együttműködésekben halmozódhatnak jó hatásfokú életképességgé. A túlélőkben
életben maradó tudás, a sok ősi információt tartalmazó legendák ezeket a népies
megfigyeléseket, bölcsességeket tartalmazzák. Az együttműködésre képtelenné váló
részecskék és nagyobb energiaszintű szerveződéseik kihalnak, felbomlanak, a jövő kora a
sikeresen együttműködőkké. Elérkeztünk az együttműködő társadalom küszöbéhez !

112. szakasz

Epilógus:
Az élet, a gyors téráramlás megakadályozása, amely a részecskéket a céljuktól elterelő
eseményekkel van teli, amelyek impulzusokat okoznak, fogyasztják az erőnket, az energiánkat
és az időnket. A nagyobb energiaszintű szerveződések szolgái eseményeket, cirkuszokat
rendeznek, amelyek lekötik a figyelmünk, elosztják az energiánkat és gyorsítják az időnket.
Rendszeresen kerülő utakra kényszerítenek, megakadályozzák az önálló áramlásunk, az önálló
gondolkodásunk, az önálló elhatározásból fakadó cselekvésünk lehetőségeit, az egyéni
elképzelésekből fakadó szabad áramlás lehetőségeit. E kerülők, időveszteségek, a termelési
lehetőséget és az élet dinamikus hatásfokát is csökkentik, az élet tüzét és hevét, a megtermelt
energiáját tudatosan rendezett medrekbe terelik.
A gépjárművek használati lehetőségéhez, - az élet védelme címmel - rendszeresen műszaki
vizsgára kell vinni. Ez idő alatt nem termelhetünk, az időnket másra nem fordíthatjuk. A
műszaki vizsga még a sikeressége esetén is időveszteségre kényszerít, a céltól, a hatékony
termeléstől eltérít. A legjobb esetben csak a felkészítésre kell energiát és időt fordítani,
rosszabb esetben a forgalmi okmányt is ki kell cseréltetni, hitelesíteni, regisztráltatni kell.
Ehhez időpontot kell kérnünk, majd a helyszínen sorszámot és hasonló kárhozatra ítélt
sortársainkkal végig kell egymást és az ügyintézők reggelijét, tereferéjét várnunk. A
regisztráláshoz egy újabb más helyszínre kell elmenni, majd onnan egy csekk befizetése miatt
egy harmadik helyre, a postára, bankba stb. újabb kerülőt és időveszteséget kell tenni. Az
ügyintézésnek és az elveszett időnek itt sincs vége, vissza kell menni az okmányirodába, és le
kell adni a csekket. Az ember azt hiheti, hogy a bürokratizmusnak vége, és most-már simán
mennek a dolgok. Nem így van. Egy – két hét múlva jön az értesítés, hogy küldemény
érkezett, amelyet személyesen és a postán kell átvenni. Bár lehetne sokkal egyszerűbb, a
postások személyesen ismerik a címzetteket, ezért tudják, hogy kinek adják át a
küldeményeket, de nem vihetik ki, a gépjármű törzskönyvért személyesen el kell menni. Ha
szerencsénk van, és azonnal el tudunk menni érte, a postán még átvehetjük, de ha valami miatt
néhány napot késünk, a postán már nem találjuk meg, újabb köröket, keringéseket, kitérőket
tehetünk. A posta néhány nap múlva visszaküldi az okmányirodába, ahol újabb sorszám és
várakozás után, megkapjuk a forgalmi okmányunk. Időben azonban ettől leválik az az újabb
kerülőre kényszerítő hatás, hogy a rendszámot is le kell szerelnünk, és be kell vinni egy
irodába, hogy érvényességet tanúsító hitelesítő bélyeget ragasszanak rá, az idős autónál egy
vagy két évre. Az, hogy mindez jelentős pénzbe, megtermelt energia elvonásba kerül szinte
már természetes. Hogy a műszaki alkalmasság árát nem a javításba és a fenntartásba, hanem a
közösbe újraelosztásra kell befizetni már természetes. Csakhogy ez a csak egyszer megtermelt
érték sokszor újraosztódik, a valódi termelőkre már a tizede sem jut. A herce-hurca sok
autónál évente megismétlődik, és autónként elrabolja az erre fordítandó időnk és erőnk. Ez az
energia rendezetlenné válik, és bár eltart sok velünk szemben áramlót, az életben csak káoszt,
feszültséget és hőt termel. Az elrablott idő és erő tehát máshol hasznosul, de eközben nem
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energiát, hanem feszültséget termel, és a közben nem termelhető idő elvesztésével, a
megtermelt energia e folyamat résztvevői közötti újraelosztásával súlyosan rontja az élet
hatásfokát, az arányos elosztás lehetőségét. Az egyszerű magyar vállalkozó, ma már a legjobb
esetben is csak 3-4 órát tud dolgozni, valódi energiát és magasabb életminőséget termelni, de
további 6-8 óráját feleslegesen elveszti és a 4 óra alatt megtermeltet is elosztani kényszerül a
vállalkozás folyamatos művelését lehetetlenné tevő bürokratikus rendszer idő és energia
elvonásával. A hatásfok, jó esetben is a tizedére csökken, a torta osztódik, szeletelődik, és
ezért nem jut elég idő és erő, több tortát létrehozni. Miközben a vállalkozó, a gépjárműve
dolgait intézi, rá vár másik három ember, akikre máshol újabb emberek várnak. Az élet
áramlását, az energia áramlását túlságosan is lelassítottuk, túl sok kerülő útra, osztódásra, túl
sok bomlásra kényszerítettük, ebből nem épülhet ennyi embert eltartó produktum, nem jön
létre a szükséges mennyiségű torta. A valódi energiatermelés és a fogyasztás aránya
elveszett, a bürokrácia és a korrupció útvesztőjében a részecskék idő és energiavesztésre
vannak kárhoztatva, és miközben fogy az életidejük, csak feszültséget termelnek.
Miközben az ember nélkül termelő gyárak, és a távol-keleten kizsákmányoltak ontják az
eladható, de a részletekben hiányos, a belső tulajdonságokban szegényes termékeket, ezekkel
elárasztják a terünk és vásárlásra serkentve a fogyasztást növelik, az értéktartó termelés aránya
súlyosan csökken. Ez az arányváltozás az életünk minőségébe kerül.
Az élet csak akkor jó minőségű, ha a termelés és a fogyasztás aránya kiegyenlített, ha a
termékek belső részletei gazdagok, színesek, sok apró hatástól alkalmatosabbak,
megbízhatóbbak, ha sok emberi és részecske jó irányba változtatott hatása gazdagítja a
tulajdonságaikat. Az ilyen termék nemcsak színesebb, hanem műszakilag is alkalmasabb,
tovább használható, ezért több időre osztható a használata, és mivel nem kell félévente újabbat
vásárolni, kíméli az időnk és az erőnk. Az időnk gyorsulása csak az egyenlőtlen elosztásúvá
vált emberi élőrétegben, és az általa kaotizált életszférákban észlelhető. Az általunk még
érintetlen élőterületeken fejlődő ebihalak még boldogok, még van a fejlődésükhöz sok idejük,
nincs túl nagy életkényszerük. Ha nem szennyezi el a környezetet és az időt az ember, a kis
ebihal boldogan ficánkol, és fejlődik, egyszer majd felnőtt béka lesz, és ebben nem sürgeti,
erre nem kényszeríti az idő.
Az ember időkényszerbe kergette magát, elhasználta a múlt a jelen energiáját és már a jövőből
kölcsönvett energiát használ, és ha vissza kell fizetni, ezt a gyermekei életteréből veszi el. A
jövőbeni energia elfogyása miatt megnövekvő változási kényszertől már a gyermekeinek sem
tud már elegendő időt adni az áramlási minták helyes megismeréséhez, a tudatuk
kifejlődéshez, a képességeik kibontakozásához. Az általunk felgyorsított idő, elfogyasztja az
energiánkat, az általunk létrehozott kerülők, kényszeresemények elfogyasztják az időnket, a
jelenünket és a jövőnket. Már nincs idő a gyerek megfelelő tanítására, már nincs erő a
nevelésre, a jó áramlási minták, a jó életpéldák kialakítására, átadására. Ettől generációk
korcsosulnak el, fejlődnek vissza az időben és a tudatban. Mindez miért és minek?
A tudati fejlődés hiánya miatt, a meg nem értett környezet, a meg nem értett természet
folyamatok, szabályok felrúgása miatt. A természet és a tér, az Isten törvényei megérthetők,
állandók, kiismerhetők, és az életzavarok együttműködéssel kivédhetők. Az élet zavarai
részben megelőzhetők, jelentős részben csökkenthetők, és a megértés esetén elháríthatók.
Az életfolyó sodra túl nagy lett, és már nem köthetünk ki a nyugalom szigetén, már nem
pihenhetünk meg a család és a természet ölén. Kinek jó ez?
Az Isten és a vele hatalmas nyugalomban, lassabban és együttváltozó élő részecsketömeg ezt
nem várja el tőlünk, ezzel nem javítunk a sorsukon, csak idő előtt szaporítjuk az ördög és az
angyalállományokat. Ha nehéz az élet, több ember kerül a tisztítótűzbe, a változás poklába, és
a megmaradó túlélő élet egyre romlik, egyre gyorsul. A csillaglét felé halad a bolygónk, és a
totális káosz folyamatos hő és feszültségtermelésében az életenergiánk eredményét nem mi
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használjuk, hanem a rendszerünk veszteségeként a környezetbe visszasugározzuk. Az energiát,
a változtató képességet, annak az élvezése, az élet élményként megélése nélkül áteresztjük
magunkon és az élőrétegeinken, amelynek a szépségét már nincs időnk megismerni, az ízeket,
a színeket, az élet savát borsát már nincs lehetőségünk megízlelni. Ha a részletek gazdagságát,
az élet szépségét már magunk sem észleljük, ezt a gyermekeinknek és a környezetünknek sem
fogjuk tudni bemutatni, és ezek élvezésére, szeretetére az utódainkat sem fogjuk tudni
megtanítani. Ha az időbeli felbontásunk csökken, az élet részleteibe már nem tudunk
belemerülni, csak rohanunk az időben, csak pocsékoljuk és szórjuk az energiánkat. Hová és
mivé lesz az energiánk által termelt hő? Feszültséggé alakul!
Az ellopott időnket és az elrablott energiánkat hasznosabban és okosabban is eltölthetnénk,
elkölthetnénk. Pihenésre, gyermeknevelésre, sportra, játékra, szeretetre, és szerelemre,
vagy idősebb korban utazásra és örömszerzésre, és mindarra fordíthatnánk, amitől szép
az élet, amitől jó az élet minősége, és mindaz, amiért érdemes élni.
Ezek a valódi célok, ezek lehetnek az együttműködő társadalom zászlajának a jelmondatai.
Hadakozás és kihasználás helyett alacsonyabb szintű kölcsönhatásra, utazásra, ismerkedésre,
nyugodt beszélgetésre, és a megismert információk megélésére vár a Nép.
Miközben az életminőségünk súlyosan romlik, a közeli környezetet a kiáramló energia szintén
az idő gyorsulására, a megszokottnál nagyobb változásra gerjeszti. Valahol távolabb, a Föld
egyik külső életszférájában ez az energia megnyugszik, és a változásnövekedést egy hidegebb
rétegben magasabb frekvenciára gerjeszti. Az ott élő részecskéknek, ha elégtelen volt eddig a
változásuk, most energia kölcsönt adunk, pontosabban a jövendő még időben távoli életnek
fizetjük vissza az általunk a múltban kapott kölcsönt. A hitel ideje lejárt, és az elöregedő
életnek törleszteni kell az adósságát. Bár az oksági renddel, az okok megismerésével lehetővé
válik, hogy javítsuk a sorsunk, de ez a javítás másoknak a romlását idézheti elő. Miközben a
szükségesnél sokkal nagyobb energia adagokkal támogatjuk a saját környezetünket, ezeket az
energiákat elvonjuk másoktól, az energia egyenletes elosztását ezzel megváltoztatjuk. Az élet
félelme felhalmoz, többet kanyarít, mint amennyire szüksége van, és ha a nagyobb értelem
pánikra készteti, fejet vesztve elherdálja az értékeit. Az energia az élet és az életenergia
tiszteletét még meg kell tanulnunk. A Tao útjának még csak az elején járunk, még sok
tanulnivalónk van !
Vírusnak, a nálunk, azaz a részecskéinknél fejlettebb kis energiaszintű szerveződések
tekinthetők, akik az oksági rendet és a tudati fejlődést sikeresebben alkalmazzák a
környezetzavarok, az életzavarok kivédésére. A fejlettebb élet kihasználja, és a maga javára
termelésre készteti a fejletlenebbet. Nem öli meg, csak elveszi az élet produktumát, a neki
energiát és kényelmet teremtő részecskéket a saját rendezettsége növelésére használja. Tehát
az a szerveződés, amely nálunk, vagy a részecskéinknél kevésbé fejlett, és ezért kihasználható,
az együttműködésre bírható szimbiota baktérium, amely segít, amely velünk a rendezettség
növelésében együttműködik. Ez hozzánk tartozik, a tömegünk része lehet, velünk együtt
utazhat a Tao útján. Ha a részecskéinknél fejlettebb, és ezért bennünket kihasználó, a mezőnk
rendezettségét rontó, az energiánkat és az időnket elvonó, de a tömegében jelentősen
elszaporodni és hegemóniába jutni képes vírusszerű szerveződés társul hozzánk, annak a
következményét betegségként ismerjük. Az élet arányai, az egészség arányai akkor
megfelelők, az élet minőségét szebbé tevők, ha az életenergia ki és felhasználása együttváltozó
egyensúlyba kerül. Ha az általunk fogyasztott és a bennünket fogyasztó energia nem több a
szükségesnél, akkor az élet egyensúlyba kerülhet, és nagyobb fejlődési szimmetriában együtt
változhat. Ezt nevezzük szimbiózisnak, a nagy fraktálrendszer, az életlánc
együttműködésének. Ideje már, hogy az ember szimbiózis együttműködésbe kerüljön a
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környezetével, hogy a kialakult hegemóniát, a tudat fegyverével csökkentse, és a társadalmi
együttműködést, az idő túl korai rohanásának gyorsítása helyett, annak a fékezésére fordítsa.
Az élet romlásának az okai ismertek, és az oksági felismerés lehetővé teheti, az életminőséget
javító döntéseket, és az időnket tisztelő intézkedéseket hozzunk. Az emberiség élőtömege
hatalmasra duzzadt, ezért nagyon nagy a tudati, a cselekvési és a változási tehetetlensége, de
ha a fejlődést a rendes ütemre csendesítjük, nem kell Gaiának idő előtt csillaggá válnia.
Moetriusnak, miként más fejlett tudatú tanítóknak nem dolga a változás levezetése, csak az út
előkészítése, a tudat fejlesztése, a hiba és a cél, a javítási lehetőség megmutatása. A változást
nem az egyes személyeknek, hanem az egyensúlytalansággal érintett, differenciálódásba
kényszerített összes személynek, a NÉP-nek és az emberiségnek együtt kell végigvinnie, a
megjavuló, megjavított kormányok, szerveződések segítségével, vagy azok lecserélésével.
Az élet rendje, az idő rendje felborult, és nem az a terrorista, aki helyre akarja állítani, hanem
az, aki a felborult rendet mindenáron a változástól, és a fejlődéstől, a tudat sikeresebb
együttműködésétől meg akarja védeni. A fejlődés pedig, mint a Föld mozgása elkerülhetetlen
sorsunk. Az élet bonyolultsága, a részecskék együttműködési lehetősége a fejlett állatok
mellett, tudattal rendelkező, értelemmel bíró embert is kitermelt. A tudatunk rossz
kihasználásával csak hőt termelünk, és az energiát felesleges kerülőutakra kényszerítjük, rossz
célokra pocsékoljuk, az élet hatásfokát ezzel lerontjuk. A csillagok azért tudnak sok energiát
és fejlett részecskéket a környezetbe szétküldeni, mert annak lakói megtanultak magasabb
hatásfokkal együttműködni, és a kitermelt energiafeleslegüket, a produktumukat folyamatosan
a környező szegény tér javára fordítani. Az élet és az energia körforgása ezzel
kiegyenlítettebbé vált, amely évmilliárdokig jól működő, a környezet nagyobb zavarait is
kivédeni képes evolúciós folyamatokat tett lehetővé. A csillag állapot, a folyamatos
energiatermelés, átalakítás az életszaporodás és a sikeres egyenlő elosztás lehetősége. Ez az
állapot egy jóléti együttváltozó szerveződést eredményezhet, amely sokmilliárd évig
megbízhatóan, kiszámíthatóan és hatékonyan működik.
A fejlődés tartós egyenletessége csak nehezen jut át a tudat beszűkült határain, de ha eléri és a
tudat kitágul, a változás sok ezer színpompás virága kifejlődhet. Az egymástól a kicsi
részleteikben eltérő egyedeknek a zenében, a színekben és illatokban is pompázó életvirágai
nyílhatnak az idővel is egyensúlyba került terekben, a téridőben.
Ha a térbe és a múltba visszajuttatott, nem teljesen felbontott energia a külső határrétegekbe
jut, elfogja előlünk a napfényt, a fejlődést lehetővé tevő energiát. Az 1815-ös nagy Tamborai
tűzhányó kitörés miatt a következő években nem volt nyár, nem volt termés, éhínség és halál
pusztított világszerte. A légkörbe jutó sok gáz, füst és részecskepor, a napfényt és az energia
utánpótlását hozó részecskéket is elnyelő nagyobb változássűrűségű légköri rétegeket alakított
ki, és az energiahiány évtizedekig eltartott. Ez idő alatt a Föld nagy részén alig volt termés, és
ami megtermett sok helyen az sem érett be, nem volt fogyasztható. A bioszférának jelentősen
lecsökkent az energia utánpótlása, az elnyelt napfény miatt csökkent a fotoszintézis, csökkent
a termés és az élet produktuma. A kevesebb napenergia miatt kevesebb fű és ezzel kevesebb
plankton termett, az ebihalak és a halak koplaltak, elhaltak. A halászok nem tudtak halat fogni
a termelők burgonyát szedni, gabonát aratni. Nem volt a péknek miből sütnie, a családoknak
fogyasztható elég kenyere. Most nemcsak a külső környezet (Lásd az Eta Carinae csillag
halálát bemutató képeket és részt a 93. oldalon) rontja a terünk és időnk egyensúlyát, hanem
az ember ehhez jócskán hozzátett, és a Föld tartalékainak a felélésével, a szén, a kőolaj és a
más fossziliák elégetésével, a szerves anyag széndioxiddá redukálásával, a múltba és a
légkörbe visszajuttatásával mi is ezt teszzük. A két együttes hatás, már olyan súlyos
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energiahiányt eredményez a bioszférán, hogy fogy az időnk, fogy az erőnk és a változtatási
lehetőségünk.
A Föld egy óriási érett tojássá fejlődött, amelyben az energiadús nagyobb energiasűrűségű
sárgáját egyenletesen veszi körül a bioszférán eloszló fehérje, és vastagodik a Földünk
energiában dúsuló placentája. Gaia megérett petesejtként várja a szaporodást elindító üstökös
spermát.
Ma ismét itt tartunk, és bár a külső környezet nagyobb energiaszinten elromlott egyensúlyát
nem tudjuk azonnal kijavítani, de a számunkra negatív hatásait, az oksági megértéssel tudjuk
csökkenteni. Az ember életminősége azért romlik el, mert a környezeti egyensúly
elromlásakor nem oszt, hanem pánikba esik és gyűjt. Ha ilyenkor az azonosságot növeljük,
többen és jobban elférünk, ezzel a feszültségünk és az időnk rohanása is csökken. A
normalizálódó időszak után lesz elég idő az egyediséget színesebbé tenni. Ha a környezet
romlásáról nem veszünk tudomást, ha nem ismerjük fel, nem tudjuk megkülönböztetni az okot
és az okozatot, ha nem értjük meg az oksági láncban fejlődő dolgok javítási lehetőségeit, az
élet minősége súlyosan elromlik, az élet egészsége és a magas biodiverzitás sokféle lehetősége
csökken. Az élet hatásfoka, - ha jól szervezett – nagyon magas, képes a romló környezet
entrópiáját kijavítani, a környezet romlása miatt növekvő rendezetlenséget jó hatásfokkal
kijavítani. Ha a szervezettség javul, ha a tartalékok az energiahiányos időszakokban
mobilizálódnak, és az egymás ellen dolgozás, a haszontalan cselekvésre kényszerítés helyett
valódi eredményt halmozó együttműködésben teljesedik ki, a környezet által kialakított káoszt
elkerülhetjük, vagy legalább jelentősen csökkenthetjük, az elmúlást késleltethessük.
Az élet húrja sokáig, de nem feszíthető a végtelenségig. Az ember már pattanásig feszítette e
húrokat, és a sok vékony tulajdonságból, türelemből, megértésből, egymás segítéséből,
szeretetből, együttműködésből fonódó Ariadné fonala a pattanásig feszült, és az életbe font
szálai kezdenek felszakadozni.
Madách, az Ember tragédiájában azt mondotta, ember

eddig, és ne tovább!

Az élet minősége tőlünk függ, emberektől. Isten megadta a lehetőséget az elromlott
életminőség hibáinak a megismerésére, a hibák javítására és a sorsunk megváltoztatására. A
jövő nem törvényszerűen rossz, és bár gyorsul, de az életesemények és az életélmények száma
nem csökken, csak az időbeli felbontás változik. Tőlünk függ emberektől, hogy a bioszféra,
a Földcsillagban meghatározott élőkörnyezetünk paradicsom lesz, vagy pokol.
Ha rossz illúziókat engedünk megerősödni, ha a jót hagyjuk elromolni, ha nem engedjük a
tudat fejlődését, pokollá válhat az élet, amely hazugságra és csalásra késztet mindenkit.
Ha hagyjuk kibontakozni a sok apró tehetséget, ha kifejlesztjük a tudat szépséges, életet javító
virágait, a környezetünk paradicsommá válhat, és mindenki részese lehet a Földön is elérhető
tudatfejlődési állapotnak, a mennyei boldogságnak.
A bolygókból akkor válnak csillagok, ha a lényei képesek megérteni az élet működését, az
elromlott életminőség megjavítási lehetőségét. Ha az élő energia, a káosz helyett rendezett
energiát termel, a belső életszférákon kitermelt, az élet által fel nem használt többletet
támogató érzésként, szeretetként, fotonokként folyamatosan kisugározhatjuk a környezetbe is.
Ez vezet el a kiegyenlített változáshoz, a magas biodiverzitáshoz, az életlánc kiteljesedő, az
életidőt szebbé tevő nagy fraktálrendszerbe kapcsolódásához.

