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Aspektus, az élet különböző dolgait eltérő, eddig nem ismert nézőpontokból is 
bemutató összefüggés-ismeret és megértésnövelő könyvsorozat 

 

Az Aspektus könyvek nem irodalmi, és nem annyira tudományos tartalmú könyvek, hanem elsősorban 
a világunk és az élet összefüggéseit bemutató ismeretterjesztők. A könyvek azokhoz a fél-válaszokkal 
nem megelégedő, a dolgok lényegére kíváncsi, kutakodó elméjű emberekhez szólnak, akik keresik a 
dolgok és a létezés értelmét, akik kíváncsiak az ismeretlen dolgok rejtelmeire. A tudás egy köztes 
lépcső a megérzés, a megismerés, a meggyőződés az értelem, a megértéséig eljutás között. E könyvek 
nem a részletekben rejlő speciális résztudásról, hanem az észlelhető részletek összefüggéseiről 
szólnak, amely a megismerésen át az univerzális értelem megnyílásához, a megvilágosodáshoz és a 
megértéshez vezet. 

A szív, a lélek lakhelye és 
képződési centruma, a 
Naprendszerben a Föld 

Élettengely, gerinc, közvetlen 
információs csatorna, ekliptikai 
információs tengely a Nap és 
társa, a Szaturnusz között 

Csakra központok és 
fejlődési határok, 

a legfontosabb szervek 
centrumai, 

a Naprendszerben, a 
szerelemé és a 

szaporodásé a Vénusz 
 

a belső csakra a 
Merkúr, 

A Nap, a Földnek Anyai energia-forrás,  

Apai eredőjű neutrálisabb agy, az emlékezet 
tárhelye, memória, a naprend-szerben a 
Jupiter és a kék, hideg Szaturnusz 

A nyakas, harcias Mars 
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Aspektus 28 
 

Az Állandó eredőjű tér, 
az Isteni Univerzum 

 
Könyvismertető: (szimultán írású könyvek) 
 

Az élet szerveződését bemutató Aspektus könyvsorozat a vége felé közeledik. A könyv az élet 
szerveződésével foglalkozik, amely egy közös térben, az életnek helyet adó legnagyobb 
életbuborékban, a közös Isteni térben egy-időben változik, fejlődik, keveredik. 
Az Isteni szervezet nem véletlenül kapta az nr.1-es sorszámot, mert minden másból lehet 
több, azonos, hasonló, de a közös térből, amely helyet és teret ad a benne kifejlődött 
életváltozásnak, csak ez az egy van. A maga nemében páratlan térnek azonban van hozzá 
tartozó aurája, amelyben mindaz belekerül, amelyet az élet magától eltávolít, kidob, és 
minden hiányozni fog az aurából, a közös térből, amit az élet a változása során felhasznál, 
magába és az élettermékeibe épít. Az isteni közös tér, és a benne változó életfolyamat tehát 
csak együtt tartalmaz mindent, ami van, és e térrészben valahol minden megtalálható, amelyet 
az élet, vagy a közös tér kidob magából, amelyet kiközösít, vagy elfogyaszt. A közös térben 
lévő isteni szerveződés azonban nemcsak helyet és teret ad a benne változó életnek, hanem a 
legkisebb, még angyali, nem fogyasztó részecskéivel, mindenben, ami él és változik, benne 
van, tehát kívülről és belülről is, bár más felbontással de figyeli a szervezetében történéseket. 
Az élet keveredése, cserélődése folyamatos, és a térrész lokális részeiben, hol gyorsabban, - 
hol lassabban, de folyton változnak az állapotok, de ezek a helyi eltérésre kikeveredések, 
globálisan azonos eredőben maradnak. Amely információs hatás valamely térrészből, rétegből 
kikerül, annak a részecskéi más rétegekben, a külső vagy a belső környezetben megtalálhatók. 
Az isteni részecskék hol nagyobb sűrűségbe, hol ritkább állapotba kerülnek, de a térben nem 
kötött, radikális pályán kellően szabadon áramlás csak az információs energiaszintű hatások, és a 
DNS egységeknél kisebb részecskék lehetősége. 
A látszólagos szabadság azonban vágy és parancsteljesítések sorozata, információtovábbítás, 
kötelezettség teljesítés, amelyben bármennyi részecske bármely irányba áramlik, a közös tér 
eredője lényegében nem változik. Bár a helyi különbségek, a kezdeti eltérés kifejlődésétől, a 
megérzés kialakulásától folyton módosulnak, ezek csak a nagy és a kicsi különbségek között 
tudnak változni. A duális térben azonban az élet szereplőkhöz olyan tőlük elválaszthatatlan 
környezet is tartozik, amely minden jót és rosszat, amit az élet kivet magából befogad, 
pufferol és tárol, és amikor az élet már nem számít rá, a múlt hagyatékaként visszaad. A kicsi 
szervezetek látszólagos szabadsága, a nagyobbak felé sem csökken, és minél nagyobb egy 
szervezet, minél több holmija, anyaga, jószága keletkezik, annál nagyobb kötöttsége, 
Gondviselői kötelessége, felelősség terheli. A királyok, a nagyok, az életpéldák az élet 
foglyai, és minél nagyobbak egyes szervezetek vezetői, hatalmai, annál páratlanabbak, az 
ilyen szervezetek annál magányosabbak. Az unalmat és a magányt, a hatalom felelősségét, 
kötelmét oldja a szervezeti játékszabályok alkotási, ellenőrzési és számonkérési lehetősége, az 
élet különböző variációinak a kipróbálási lehetősége, de nehezíti a hatalomhoz tartozó 
felelősség, a szimmetria megtartásának a kötelezettsége. 
Bár a közös térben ide-oda áramló életbuborékokat, a közös érzés parancsára az isteni kicsi 
részecskék tologatják, de az értelem, a megértés, a belátás és a bölcsesség lehetőséget ad az 
életjáték szabályait megtartóknak, ha kellően erősen hisznek a ,,jó,, céljukban és az isteni 
gondviselésben, hogy a kezükbe vegyék a sorsukat, és a nagyobb közösség támogatását 
élvezzék. 
 

Az Aspektus könyvek a Maja univerzálisabb információ mintájára készülnek, amelyeknek közös 
jellemzője, hogy egyes azonos értelmű hatásokat, állapotokat, azok eredő fejlődési tendenciától 
függően többféle eltérő érzelmi, hangulati különbséget is érzékeltető szóval is ki lehet fejezni. 
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Aspektus 28 
 

Az Állandó eredőjű tér, 
az Isteni Univerzum 

 
Az életbe szerveződés lehetőségei és a fejlődés következményei: 
 
Az élet három egyidejűleg élő generációt, élőréteget képes életváltozási folyamatban egymás 
mellett, együtt élő szervezett folyamatban, közös szervezettségben megtartani.  
Ha a rétegekre tekintünk, akkor a három egymást követő, egymás mellett lévő réteg, 
egymással időben eltolt együttváltozási folyamatban a közös szervezettség részévé válik. 
Ebből minden réteg, generáció átél a másik kettővel két együttélési időszakot ugyan azon 
háromból kettővel. 
A külső rétegből beérkező hidegfúziós generáció átéli az átlagos középkorú réteggel az életet 
első harmadát, majd a második harmadát már középkorú, teherviselő rétegként éli át, 
miközben a korábbi, de vele együtt továbbfejlődő átlagos réteg a legidősebbé, a 
legtapasztaltabbá, és lassan lebomlóvá, energiát adóvá fejlődik. Az átlagos réteg ekkor átéli a 
legfiatalabb külső réteggel az életet egyharmadát, és miközben a legidősebb generációvá 
fejlődik, átéli a fiatalabb élőréteg felzárkózását, átlagossá fejlődését, az élet terhének az általa 
átvételét. 
 

A három generáció a szent hármas, a lendületesebb genetikai állományt adó, hidegfúziósabb 
külsőbb rétegből érkező, fiatalabb állomány, aki később, amikor átlagossá és középkorúvá, 
apává válik, keveredik és vegyül a belső rétegekben kifejlődő, de kifelé áramló fiatal hozzá 
mérhető fejlettségű állománnyal. A következő az átlagos és kevertebb, rendszerint az életsor, 
élőrétegek közepén található vegyes, már nem olyan nagy lendülettel és eltérő irányban, 
rendszerint lamináris irányban egy adott életfelületen, rétegben áramló, az átlagos, középkorú 
generáció, a fő teherviselő, a farkas, aki keveredik a az átlagos középső élőrétegbe belülről 
kiáramló, vele szimmetriába kerülő, hozzámérhető fejlettségű belülről kifelé áramló anyával, 
míg a legbelső réteg, a legidősebb generációhoz tartozó, már melegfúziós, gazdaságtalan, 
nemsokára eltávozó, szétáramló, az anyagi minőségét feladó szent lélek, a még élő legidősebb  
nagyszülői korosztály a szent lélek, amely már kevésbé gazdaságos, de egyre kevesebbet 
fogyaszt. Más vonatkozásban a szent lélek az idősebb nagyszülői generáció megmaradó, a 
környezetében élőknek az energiáját és az anyagi részecskéit is átadó, az élőrétegből 
nemsokára eltávozó a dominanciát átadó előd tagját jelenti. A melegfúziós értelmezés kettős, 
egyrészt jelenti a gyorsabban fejlődő, belsőbb, de leginkább már gazdaságtalan, túl sok 
életenergiát elhasználó, elpocsékoló, de éppen ezért a környezetben szétosztó, újra 
körforgásba terelő, és az életáramlásban a korábbi irányához visszaforduló, már kifelé és 
szétáramló réteget. Egyszerre jelenti az idősebb és már túlfejlett élőréteget, generációt, amely 
már nem annyira épít, inkább visszaver, eloszt, ha kell bont. 
A három azonos időben együtt élő réteg mellett azonban van egy negyedik, éppen 
átalakulóban lévő, a másik három rétegnek környezetet és életteret biztosító. Lehet hogy a 
szellemként ismert réteg egyszerre jelen van a belső rétegben, amely neki túl durva és túl 
meleg, ezért e rétegből a hidegfúziós állománya lebomlik, van két átlagos szellemi réteg, 
amely átutazóban van a jelen kettős élőrétegén csak az egyik belülről kifelé, a másik kívülről 
befelé halad, és ezen kívül kell lennie egy külső rétegben lebomló, volt melegfúziós szellemi 
rétegnek, amelynek e külső réteg túl rideg, eseménytelen és unalmas, hideg. E lélekállomány 
a külső rétegforduló állapotában fejlődve lebomlóban van a külső hidegfúziós rétegekből, és 
befelé áramló kezdeti állapotban van az átlagos, és a melegfúziósabb, volt szülőhelyi rétegek 
felé. 
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Az élet e hármasa más aspektusból azt jelenti, hogy legkívül van egy szellemi réteg, aura, 
amely nagyon kicsi tömegméretű, könnyed és nagyon érzékeny részecskékből szerveződik. 
Az ilyen részecskék már, vagy még nem bírják a nagy meleget, viszont a kifelé áramló 
elöregedettekből átalakuló lebomló, kiváló fiatalok nagyon gyorsan alkalmazkodók, nagy 
életrugalmasságúak. E szellemi réteg szó szerint átjárja a belsőbb rétegekben élők térrészét és 
szervezetét is, de jellemzően csak rövid ideig és legfeljebb éjjel, a nagyobb energiaszintű 
fotonok takarásba kerülése esetén merészkednek a belső, nekik már kaotikus rétegekbe, 
szervezetekbe. A szellem szárnyaló, áramló, valamennyi rétegen átjárni képes, nagyobb 
áthatoló képességgel rendelkezik. Moetrius fő segítségét a szellemi szinten élő entitás adja, 
amely a könyvek alapjait adó gondolatokat kelti, de az automatikus írásban nem a szellem, 
hanem a lélek segít, amely az anyagi részecskékre nagyobb kölcsönható képességgel bír. 
Moetrius elképzelése szerint a szellemi szint az elektronok és a protonok életszintje, azaz az 
atomi szint, amely az atomi méretű és energiaszintű szervezeti állapotokat adja. Ha a léleknél 
sikeres impulzus születik, megjön az ihlet, szinte kipattan a fotonnyi szikra, a megoldás, az új 
lehetőség. A külső, de a szellem által uralt rétegektől beljebb található élőréteg a léleké, amely 
már az anyagra is kölcsönható képességgel rendelkezik.  
A lélek élőréteg egy kicsit átlagosabb kisebb, az anyagi és a szellemi rétegek között van, de 
míg a szellem, képes valamennyi térdimenziót és a lélek rétegeket is átjárni, áthatni, addig a 
lélek rétege csak a saját rétegében és az anyagi szintű rétegekbe képes tartózkodni. 
Az a mondás, hogy átjárja a lélek szó szerint igaz. Azokra a dolgokra értjük, amelyek nem 
durva, hanem finoman kidolgozott, a részletekben is igen jól elrendezett, minden apró 
dologban a helyére került teremtés, alkotás. Az átjárja az ihlet is ebből fakad, azaz a teremtő 
erő, a múzsa, a lélek mondja meg, hogy mit és hogyan kell tenni, és valószínűen a lélekszintű 
impulzusokban indulnak el a cselekményeink, terjednek ki az anyagi valóság felé. Moetrius 
múzsája is nagy lélek, aki évtizede segít és súg az élet mikéntjére és hogyanra vonatkozó 
érzések, és az automatikus írással, amely a tudatos gondolkodásnál gyorsabban, 
automatikusan, szinte fizikailag követhetetlenül vezetett kézmozgást generál, miközben szinte 
gondolkodás nélkül kerülnek leírásra e sorok. E részecskék keltik az érzéseket, a munkájukból 
és a hatásaikból fakadnak az anyagi hatásokat létrehozó gondolatok, tehát nyugodtan az érzés, 
információs energiaszintű részecskéinek tekinthetjük őket. A lélekréteg, amely már erősebben 
kölcsönhatóképes, befolyással bír az életre, és nagy eséllyel végrehajt, rendez akár irányít, 
épít, egymáshoz halmoz, de még sokszor gondolkodás nélkül és ösztönösen, érzések alapján 
cselekszik. A lélek részecskék uralják a saját élőrétegüket, időnként kilengenek a külső 
szellemi szintekre, és a nyugalmasabb időben rendszeresen átáramlanak az anyagi 
energiaszintű, de már nekik is gyakran kaotikus rétegeken. 
A könnyed légies, lélek rétegen belül található, az ennél nagyobb tömegszámú, már 
egyértelműen anyaginak tekintett részecskék közös szervezetei, amelyek már elérik az 
általunk anyagként megismert atomi és molekuláris térsűrűséget, amelyek már képesek élni az 
időben gyorsabban és kiszámíthatatlanabbul változó anyagibb valóságban. 
 
A középső (lélek) rétegen belül van a nagyobb részecskesűrűségű szervezeti központ a test 
rétege, az anyag, a nagyobb részecskesűrűség, az irányítás, az erő és a szaporodási központ.  
A kéttagú párban, az egyednek tekintett szervezetben az élet körforgása rövidre záródik, és a 
gyengéd lélekhatás, az érzés az éppen nagyobb életnyomású, erőben változó szervezetből a 
másik félszervezetbe áramlik. Ez kölcsönös hatáscserével jár, mert ha az egyik félben sokkal 
több erőre van szükség, akkor a másik fél-részben lévő kellő erővel rendelkező átlagos erős 
szervezetek) átmennek az éppen nekik való munkát kínáló szervezeti fél-részbe, 
(országrészbe, mikrokozmoszba) a munka elvégzésére. Lásd a Nyírségi erős és kitartó, szívós 
munkásokat az útépítéseknél és az építkezéseknél. Ilyenkor ahol túl sok az erős részecske, 
onnan a másik éppen nyugalmasabb, tervezést, gondolkodást kívánó, lehűlő, nyugodtabb 
térrészbe áramlik. 
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A családi egység két napszaknak felel meg az idő ritmusában, amelyben hol a hidegfúziós fél, 
az éjszaki a domináns, hol a melegfúziósabb a nappal aktívabb. A két köztes átmeneti időszak 
dominanciája reggel a fiataloké, este az alkony az idősekké, ez is váltó dominanciában. Míg a 
napi ritmusban a reggel, a legfiatalabbak előkészítése elsőbbséget, hajnalban korán kelést, 
indulást, mozgalmasabb, dinamikus életáramlást igényel, minden mást ez alá rendelődik, de 
este jut idő az öregekre, szóváltásra, a dinamikájában lecsengő, passzívabb alkony a 
megérkezésé, a leállásé, a megpihenés előideje. A napi ritmustól különböző a hetiritmus, 
amely már nemcsak a családi dominancia rendjét, hanem a másokhoz viszonyított 
megtartható, megtartandó rendet, az élet tágabb rendjét is meghatározza. 
 
Az élet legalább e három réteg, e három generáció közös szervezettségének, egymás mellett 
élésének a következménye, de valószínűen valamennyi egyidejűleg és viszonylag közös 
térben és közös szervezettségben él. Ez esetben az általunk ismert élet hét nagyobb, de 
egymás mellett és együttfejlődő réteg, hét egymáshoz képest eltérő, váltakozva domináns 
állapotban változó eltérő tömegszámú, eltérő tudás szintű és eltérő energiaszintű élőréteg 
közös, átfedett, egymásba érő terében a résztvevők által kölcsönösen hatott, halmozott 
gerjesztésű szervezettségét jelenti. Ez lehet hat különböző szintű és egymástól eltérő irányba 
áramló előd, azaz két nemben három generáció, és egy hetedik, az újszülött, a legfiatalabb 
jövevény, aki az elment legidősebb, a nyolcadik lebomló helyére lép.  
 
1+2, 2+3, 3+5, 5+8, ezek az aranymetszés és az életpiramis legbelső rétegének a telítettségi arányai. 
Az 1, az egyed, amely két előd genetikai anyagából szerveződik, a központ, a protonnal analóg 
utódnak is tekinthető egyed körül a külsőbb rétegben, aurában, elektronhéjon) egy melegfúziós előd, 
és vele szemben egy hidegfúziós előd békében egymástól eltakarva változhat. A következő rétegben, 
generációban mindig az alapcsaládhoz képest két egységgel nő a családi létszám, de az egyik belül 
fejlődik, a másik kívül, vele tükrös szimmetriában. A következő rétegben már nyolc egyed tud a 
többieket nem zavarva másfelé szakosodni, míg a következő rétegben már tizenhárom stb. 
 
Ez a heti ciklusban változó időritmus valószínűen az együttélés és a szervezettség alapját, a 
közös genetikai családot jelenti. Az élet törvénye szerint a hét családtag mellett megszülető 
nyolcadik esetén, az egyik idősebbnek el kell menni, azaz le kell bomlani, hogy a közös 
élettér és a környezet téridőbeli egyensúlya túlterhelés nélkül megmaradjon. Amikor a hét nap 
letelik, mindig másik réteg, szellemi, vagy anyagi szint a domináns, a meghatározó, miként 
Brüsszelben lévő Európai szövetségben is már ciklusonként váltott vezető irányít. Amikor 
újra kezdődik a hét, ilyenkor ugyanazon réteg adja a vezetőt, de a személy, az egyediség, és 
ezért a nap eredője is változik. Míg a testi, fizikai jó erőben lévő részecskék hétközben 
alárendeltek, kevésbé dominánsak, erősen terheltek, a hét végén lehetőséget kapnak a 
pihenésre, a dominanciára, és lehetőséget a szerelemre, a regenerálódásra. Vasárnap 
pihenőnap, felüdülés, amikor már a test nem erőlködik, de a szellem már felkészül a jövő 
cikluson belüli teendőkre. Ezek szerint a pihent test hétfőn új erővel és kellő szellemi 
koncentrációval kerül munkába, a szellem ilyenkor felkészül és kikapcsol, az erős hatások 
ellen a nyugalom terébe, az oxigénnel jobban ellátott, klímatizált, megfelelő hőmérsékleti 
határok között tartott agysejtekbe menekül. Valószínűen van valamilyen kiszámítható pontos 
rend az egymást követő napok periodikus dominanciájában. A szerző feltételezi, hogy a testi 
hatóképesség vagy és a szellemi aktivitás egymással fordított rendben halad, és amíg az erő 
hétfőtől a szombat felé fejlődik, addig a szellem szombattól visszafelé halad az aktivitásban. 
A vasárnap a pihenőnap, amikor minden majdnem azonos eredőbe és egymással 
szimmetriában kerül. Ezek szerint a hét közepe a szerda és a csütörtök a két legvegyesebb, 
legjobban keveredő sikeres átlagos, de a hatóképességben kellően eltolt állapot, amikor még 
az erői is kellő mennyiségben jelen van, de már a szellem is elég erős. Ez az állapot tehát a két 
szélsőséges réteget összekötő léleké. Szerdán még dominánsabb az erő, de csütörtökön 
gyengülő, viszont csütörtökön még a lélek erősebb, még hisz, még kitart, dominánsabb, míg 
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szerdán már egy kicsit az erőhöz képest alárendeltebb, engedőbb fáziseredőben van. Ezek 
szerint a péntek és a szombat a szellemé, a vasárnap a heti ünnep, a családi ünnep, a közös 
pihenőnap, amikor az erő és a lélek is pihen, inaktív, ezért a szellemé, az érzéssé a vasárnap 
lehetősége és dominanciája. Ha az egymás mellett lévő generációs rétegeket, a szent hármast 
más aspektusból értelmezzük, akkor az egyik, a külső áramló, lendületes, sokat közlekedő, ő 
az aktuális áramló, az utazó, a szállító, aki mindig jön, akár akarják, és várják, akár nem. A 
másik harmad a mindig jelen lévő, az aktív már nem olyan sokat utazó, aki jelentősen 
lekötött, ő a gyalogos, a közlekedő, de kevesebbet és már megfontoltan utazó. A harmadik 
réteg, vagy anyagibb réteg és idősebb generáció már sokkal helyhez kötöttebb, ő a néző, a 
szemlélő, aki még jelen van és változik, neki már nem kell szaladni, rohanni, gyorsabban 
változni, ő a fiatalabbaknak segít, irányokat, célt és életpéldát mutat, irányít. 
Ha ugyanezt a dinamikus élet közlekedési aspektusából értelmezzük, akkor a külső sáv, a 
kisebb tömegű és lassabban áramlóké, a gyalogosoké, a kézikocsisoké és a bicikliseké, a 
lassabban haladóké. A szimmetriatengely felé haladva a következő sáv a dinamikusabb 
áramlásé, a nagy teherszállításoké,  a belsőbb a sokkal gyorsabban áramló a radikálisabban 
hajtóké, a másokat sokszor szabálytalanul is megelőzőké, míg az ellenkező irányban hajók 
között ott a szimmetriasáv, a nem haladó, a sokkal lassabban változó. Az autópályán, az 
autóutakon az élet közlekedési rendje hasonló szimmetriával bír, mint az életszervezetek és 
rétegek rendje. Ha a városi közlekedésre alkalmazzuk az életáramlás szabályait, akkor a békés 
egymás mellett élés, az együttélés feltétele a három közlekedőréteg egyensúlya, 
együttfejlődése. Az út szélén mindig biztosítani kell a kétirányú, vagy többirányú közlekedési 
lehetőséget a legnagyobb számban a gyalogosan áramlóknak, kell tehát biztonságos járda, 
közlekedésre, életáramlásra alkalmas külső réteg, hogy a járművekkel nem rendelkező 
szegényebbek, egyharmad része megfelelő lehetőséget kaphasson. A járda és az úttest között 
kell egy átlagos réteg, hogy a nem túl gyors járművek is lehetőséget kapjanak az 
életáramlásra, közlekedésre, az úttest és a járda közötti középső, átlagos, átmeneti rétegben 
megfelelő parkolásra. Az élet harmadik harmadának kell az úttest, a gyorsabb áramlásra, a 
melegfúziósabb járművekkel, motorokkal, teherszállításokkal közlekedésre. A lassabban 
haladó, a külső környezethez a legközelebbi réteg, a sokkal lassabban változó, kevésbé áramló 
statikus réteghez kapcsolódik, amely nem a közlekedésre, hanem a lakhatásra, munkára, a 
statikusabb állapotok megtartására, az élet nem nagyon áramló, nyugodtabb állapotára való. A 
tér hasonlóan működik. Az életáramlásra alkalmas részei, az úttestek, az életsávok, életpályák 
között lassabban áramló sávok és melegfúziós körforgalmi csomópontok, az élet izületei 
találhatók. A közlekedésre, éppen életáramlásra alkalmas térrészek között azonban ott a 
sokkal statikusabb, kiszámíthatóbb környezet, és amely részecske, életforma éppen nem 
áramlik valamely rétegben, az a negyedik állapotban, a nyugodtabb környezetben, a köztes 
térrészben mindig megtalálható. Ha a környezetből eltávozik a statikus állapot dinamikusra 
cserélődik, akkor a térben és időben változó állapot életáramlásra kél. A kezdet és a vég 
között valamely állapotában változó, statikusabban, vagy dinamikusabban áramló élet 
azonban nem csak áramlik, nem csak közlekedik, és nemcsak egymás által megváltoztatva, 
makroevolúcióban, gyors balesetekben nem kiszámíthatóan megváltozva, hanem belül, kisebb 
egységekben, kiszámíthatóbban, lineárisabban, megérthetőbben is változik, érez, 
gondolkodik, cselekszik, közben megért másokat és éli az örökkévalóság óta eltérő 
életváltozatokban periodikusan átalakuló állapot és minőségváltozással járó életét.  
 
A három egymás mellett lévő réteg itt is szimmetriát adó felezővonalhoz, a senki földjéhez a 
tiltott határfelülethez, a záróvonalhoz kötődik. Ha a három (kétszer három, mert ha egyszer az 
egyik irányba elmegyünk, akkor később visszafelé is kell jönni) réteg nem megfelelő 
egyensúlyban, nem kellően fejlődik egymással, akkor vagy a gyorsabb teherszállító, terhes, 
melegfúziósabb járművek nem tudnak áramlani, vagy ha a szélsős sáv alkalmatlan a 
megfelelő arányú átbocsátásra, akkor a lassabban haladók, és a parkolók nem tudják 
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megoldani a problémáikat. Ha a járda túl kicsi, hiába alkalmas az úttest és a leállósáv, a 
szélsősáv, ha nem lehet megfelelően közlekedni a járdán, az élet egyharmada kényszerbe és 
elnyomásba, akadályoztatásra kerül.  Éppen ez az életbe szerveződés lényege, hogy mindig 
csak az éppen kisebbségben lévő harmadnak kell tűrnie, a rosszat elviselnie, a többség 
általában a domináns időszaka alatt nyugodtabban élvezheti az életáramlás lényegét. A három 
réteg, és több réteg esetén a többi is, egymásra figyelő váltott demokráciában fejlődik, 
amelyben valamelyik egyharmad rész, előd generáció elöregedésénél mindig a másik kettő 
válik dominánssá, továbbfejlődővé. 
A három együttfejlődő réteg megfelelő együttváltozása, közös egymásra figyelő 
együttfejlődése esetén, a közlekedésre alkalmas életpálya megfelelő átbocsátóképességű 
marad a gyalogosoknak, a már parkoló helyet igénylőknek, és az erősebben törtető 
melegfúziósoknak is. Az élet egyik legfontosabb aránya a megfelelő együttfejlődés, bár ez 
kevésbé látványos, és néha az időben egymáshoz képest jelentősebben eltolt időbeli 
szimmetriában változik. Ha az egyik réteg lehetősége zavart szenved, az életáramlásában 
akadályozott réteg a másik rétegekbe kényszerül, és vagy a forgalommal szemben 
akadályozza mások haladását, vagy nagyon meggyorsítva azt, növekvő balesetveszélyt okoz. 
Hogy mikor melyik a helyes, azt döntse el az olvasó, az élő, az életáramlást igénylő. Ha 
nagyon unalmas a kellő különbséggel nem rendelkező, ezért szinte észre sem vehető 
együttfejlődés, akkor az élet néha felborítja az életáramlás rendjét, hogy az egyik rétegben 
felmutatható gyors, látványos változással azt az illúziót keltse, hogy halad az egész, miközben 
a gyorsabban haladó réteg mellett a másik kettő stagnál, vagy éppen visszafejlődik. 
 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a KÖH, mint az állami szervezettség egyik gyermeke, túl 
dominánssá vált, és miközben erősen hadakozva az érvényesüléséért, egyre több térrészre terjeszti ki a 
jövőnek megőrzendő védettséget, eközben a múltnak a jövőbe átmentése érdekében gyakran 
akadályozza a jelen megmaradási lehetőségét. A Pécsi Zsolnay kulturális negyed épületek túlzott 
védettségének az lehet hamarosan a környezetre és a jelenre nézve rossz következménye, hogy 
miközben a múlt emlékezetes építményeit indokkal, vagy indokolatlanul fenntartjuk, a jövő számára 
meg akarják őrizni, eközben a város jelenlegi közlekedése káoszba kerül. A város fő artériájának 
tekinthető az országban a legforgalmasabb Zsolnay út az áteresztőképesség határát meghaladóan 
túlterhelt, és az átmenő forgalom aránya, a fejlődésben megállt áteresztőképességnél sokkal 
gyorsabban növekszik. Ha nem születik gyors megoldás, Pécs városa hamarosan infarktusban, a fő 
artéria elzáródásában részesül. Ma már túl vagyunk a beavatkozási lehetőség 24. óráján, már csak 
fájdalmas drasztikus műtét segíthet a közlekedési főér elzáródás megakadályozására. Már reggel és 
délután 2-3 órát tart a rendszeres forgalmi dugó, és ha nem történik megoldás, az EKF idejére, a 
városunkat meglátogató, a múlt gyönyörű emlékeinek és a kulturális város szépségeinek a 
megismerése helyett, annak a közlekedési káoszát fogják megtapasztalni. A műtét a vasút mellett, a 
védettségében nem indokolt pajta jellegű EKF. épület lebontását, egy a forgalmat gyorsan elvezető, 
megosztó egérút létesítését igényli. A már félig lebontott, a födémétől megszabadított épület a fő 
fizikai akadálya a városi infarktus elkerülésének. Ehhez kell a fájdalmas műtét, amelyről a betegnek, a 
városnak és a KÖH-nek is meg kellene érteni, hogy a múltat nem a jelen élete árán, hanem a szent 
hármasban együttfejlődve, a jelen létének a biztosításával, egymásra is figyelő együttfejlődésével kell 
megőrizni. Az életakadály nem a fizikai építményekben, hanem a fontosságának a csorbításától félő, 
az élet lényegét elértő fejekben van. A múlt nélkül nincs jelen, tehát a múlt tényleg fontos a jelen és a 
jövő aspektusából, de a jelen nélkül nincs jövő, és aki a jelenét feléli, a jövőhöz szükséges közlekedést 
és az életáramlást megakadályozza, az a jövő érdekében hagyja meghalni a jelent, de mint tudjuk, 
amely szervezetnek nincs jelene, annak jövője és kulturális öröksége sem lesz. 
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Az entrópia, a környezet rendetlensége a természet rendje szerint növekszik. 
 
A környezet állapota akkor sem állandó, ha a változás nagyobb szinten megszűnik, hiszen a 
korábbi változás pora, gravitációs különbség, azaz a külső környezetben meglévő áramlás 
esetén továbbra is ülepíti a lebegő port és szemcséket a felsőbb rétegekbe került részecskéket 
a már nagyobb sűrűségű, nagyobb árnyékoló képességű rétegek, a talaj felé. E por leülepedése 
azonban nem csak addig tart, amíg az adott szervezetben a környezetbe kikerült részecskék 
leülepednek, hanem a nagyobb térség más szervezeteiben elgázosodott, és a köztes 
térrészekben lemorzsolódott, elporlódott részecskék is mindaddig beérkeznek, beépülnek a 
környezetből, amíg a tágabb környezetben lévő áramlásnak az útjába kerül a már 
változatlannak, halottnak feltételezett bolygó. Tehát ahhoz, hogy az életet generáló változás 
elmúljon, nemcsak egy bolygónyi térben kellene megszűnni az áramlásnak, hanem a tágabb 
planetáris és intersztelláris áramlatoknak is el kellene múlnia. Ezek a térközi áramlások nem 
egyenlően hatnak az életbuborékokként is ismert bolygók rétegeire, ezért az áramlás irányából 
direkt behatoló részecskék rakódnak nagyobb nyomással a már változatlannak feltételezett 
régebbi rétegekre. Van azonban a változás megszűnésének egy eddig kevésbé ismertetet 
problémája. Ha a környezeti életnyomás, a részecskeáramlás megszűnik, az e 
nyomástöbblettel egymásnál tartott, nem lég mélyen keveredett, vegyült kovalens életanyag 
valószínűen gyorsan felbomlik, pontosabban a külső gerjesztés esetén megszűnhet a 
szeretetérzésként, azonosságként, a bomlasztó támadás miatt összekapcsoló kohéziós erő. A 
mélyebben egymásba vegyült, keveredett ionos szervezetek nagyobb része valószínűen átélné, 
túlélné, vagy tovább bírná az életnyomás megszűnését, és az életanyag csak sokára hullna szét 
és oszlana el a térben viszonylag egyenletesen. Még ez az elosztódás is áramlásokat és 
további folyamatokat generálnak, tehát az élet kipusztítása az ionos anyag szintjén szinte 
lehetetlen.  
Ha egy élő bolygó környezetében a változás alábbhagy, és az aurában lebegő por és gáz 
idővel leülepedik, ez is változást gerjeszt, és az ellenoldali leülepedés nem azonos 
rétegfelszínen érvényesülése továbbra is fokozná az életnyomást, a tömörödést az életbuborék 
felszínén. Tehát az életet nem egykönnyű kiirtani, a változást nem lehet megszüntetni. Már 
maga a relatív változatlanság is a dolgok rend felé növekedését, az életanyag leülepedését 
segítené, és a túl nagy rend idővel annyira megnövelné az életfelszínre ható nyomást, hogy a 
rétegek ismét tömörödnének, határérték körül összeomlanának, és ez további változásokat 
generálna. A leülepedéshez, a változás folytatódásához azonban a környezetből az 
életbuborék, vagy és a bolygófelszínek felé ható áramlás, gravitációs hatás megmaradása 
szükséges. Ha a gravitációs hatást a bolygó és részecskéi keltenék, ez esetben ez abba 
maradna, de valójában a környezetben áramló, a bolygószervezet által eltakart térből 
kevesebb azonos minőségű, frekvenciájú, fejlettségű ellenhatás érkezése miatt terelődik be, 
fordulnak be a bolygóközpont radiális irányában a hatástérbe kerülő átáramló részecskék. Ha 
a bolygónyi életbuborék továbbra is képes árnyékolni a teret, a térben és a környezetben 
megmaradó áramlás, szükségszerűen a belsőbb rétegekben is lerakódásokat, változást és ezzel 
entrópiát is kelt. 
A rendezetlenség, pontosabban a korábbi állapothoz képest megváltozó másság növekedése a 
változás következménye, a dolgok a helyi változások nélkül is a gravitációs értékrendben a 
sűrűség szerinti leülepedés felé fejlődnek, önmaguktól is rendezett sorrend alakul ki. Csak 
hogy ha a nagyon azonos életanyagok egymásra és közös rétegbe kerülnek, egy bizonyos 
életnyomás felett a helyi ellentét és a változássűrűség nagyon megnövekszik. Az élet 
természet szerint kialakuló rendjébe a környezet, vagy az adott térhely nyomása, pontosabban 
a bárhol kialakuló, megmaradó változás beleavatkozik. Az entrópia, a dolgok megváltozása 
azonban ha nem túl gyors, a tudat által nemcsak követhető. Ha pl. a fiatalok, és a szükséges 
rendet, a rendezettség formáit még kellően nem ismerő, nem gyakorló valamilyen 
képességekben, hatásokban, tulajdonságokban fejletlenebb eredőjűek megváltoztatják, mert 
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nem ismerik még annak a többségre, a körülöttük változókra károsan ható következményeit, 
ezért még nem alakult ki tudati gát, korlát, az elődeik által kialakított rendezettség, állapot a 
rossznak ismert eredő felé megváltozik. Azonban ami keveseknek, vagy többeknek rossz 
hatás, az másoknak lehet éppen jobb hatás, következmény, tehát a tudatlanabbak, az életet 
valahol még csak kezdők, az életszabályok rendjét, az elvárt rendet még kevésbé ismerők, az 
entrópia a rendezetlenség növelésével, relatív rendezettség növelők, lényegében csak 
változtatók, Néha ez a változás több, vagy jobb rendet hoz létra, javítja a megérthetőséget, az 
életváltozás jobb élményekhez jutási lehetőségeit. Ha az elődök által kialakított, vagy 
véletlenszerűen kialakult rend, rendezettség elrendeződését valamilyen változás, hatás, vagy 
és hatásokat hordozó változtató képes részecskék megbontják, mindig kifejlődik közben egy 
idősebb, tapasztaltabb eltérő rendigényű csoport, amely a neki káros rendezettség jelentősebb, 
rossznak ítélt részét restaurálva a korábbi állapotokat helyreállítja. Azonban a spontán 
változások egy része, az adott korban és az adott téridőben valahol mindig felismerten 
hasznossá válik, ezért a rendezetlenség helyreállítása sohasem teljes, tehát mégis mozog a 
Föld, mégis halad a fejlődés. A korábbi rend és rendezettség tehát mindig változik, és 
sohasem lesz teljesen a régi, a változás a természet egyetlen állandója. 
Ha a fiatalok, vagy a még az adott rendben tudatlanok, miközben a változás vágya, a másság, az 
újdonság vágya által hajtva megváltoztatják, differenciálják az élet korábbi rendezettségét, a 
saját igényükre, a saját elképzelésű rendezettségűre átformálják a környezetet, (amely már 
sohasem lesz a régi), azaz az idősebb generáció szemében növelik az entrópiát. Az idősebb, más rendhez 
szokott konzervatívabb, a megismert értékrendhez jobban ragaszkodó generációk, miközben a 
saját eltérő igényükre visszaformálják, restaurálják a korábbi rendezettséget, eközben növelik 
a fiatalabb generációk, az utódok más rendjének a rendezetlenségét. 
 
Mi is az a híres entrópia, amit mi az elmúlók aspektusából évesen a rendezetlenség természetes 
növekedéseként ismerünk? 
Az entrópia a dolgok változása, amelynek a rend felé, vagy attól elfelé megítélése nagyon 
relatív. Amely dolgok valamelyik irányban növelik a másságot, amit mi a felületek és a 
rétegek korábbi állapotának a megváltozásaként ismerünk, azok más irányban, más 
aspektusokból szemlélve nem romló állapotokat, következményeket hoznak létre, csak eltérő 
rendet, pontosabban a korábbitól eltérő környezeti állapotokat. A rend és a sorrend, akár a 
változás rendje sokféle lehet, felcserélhető, valamilyen kiválasztott szempont szerint 
favorizált, privilegizált.  A rendezettség sorolása lehet érkezési sorrendű, esemény sorrendű, 
sűrűségi sorrendű, feszültség sorrendű stb. tehát a tudat és a sorolási rendezettség megértése 
az, amely rangot ad a sokféle rendezettség szerinti változási eseményeknek és a 
következményeiknek. A még nem teljesen fejlett, nem abszolút élettudat legkönnyebben azt a 
lineáris rendet, besorolást képes megjegyezni, amikor az események és a változás dolgait, 
hatásait egy esemény sorrendhez köti, amely a dolgok egymás utáni sorolásával előre és 
visszafelé is követhető rendezettségi lehetőséget, időfolyamat szerint besorolt eseménysort, 
pontosabban akár a spontán változó események e tudati besorolás alapján követhető rendjét 
hozzák létre. Ez az követhető eseménysor, az idő fonala azonban más sorrendet ad egy 
életfelszín megváltozását figyelőnek, ha csak a rajta erősebb nyomot hagyó beérkező 
hatásokra másképpen, eltérően figyel, mint a kiérkezőkre. Ha e közös tudat valamelyik hatást, 
neki jónak, a másikat pedig rossznak tekinti, akkor nagyobb az esély, hogy az élettudata 
aspektusából jó hatásokat, a változás ezen esemény rendjét, a megmaradási lehetőségeit 
javító, növelő rendezettségűnek, míg a másik romló rendezettségűnek, az életlehetőségeit 
rontó entrópiának tekinti. Amelyik hatás azonban valakinek többet adva hozzáad az adott 
észlelő, megfigyelő lehetőségeihez, (pl. a tömegéhez), tehát a saját aspektusából többet és 
jobb hatást ad, az annak a másik megfigyelőnek az aspektusából, aki elvesztette e hatást, vagy 
és hatáshordozót, annak a tudatában azonos megítélés esetén ennek veszteségnek kell 
megjelennie. 
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Az élettudat azonban idővel eltérő értékrendet is képes létrehozni, és szubjektívé válva 
másképpen ítéli meg a rendezettség és a rendetlenség, azaz a jó és a rosszabb 
következmények felé fejlődés lehetőségeit. Ha a kapok, a többlet lehetősége általános 
értékrend szerint fejlődik jóvá, akkor az adás, a hiány keletkezése törvényszerűen rosszá, 
veszteséggé, a lehetőségeket csökkentő rosszá kell, hogy minősüljön. Ha azonban a az azonos 
megítélés, értékrend megváltozik, akkor lehetőség van arra, hogy az azonos dolgokat és az 
élet változásait az esemény hatását, következményét átélők, egymáshoz képest több eltérő 
értékrend szerint másképpen, azaz egyaránt jónak, vagy rossznak ítéljék meg az azonos 
események rájuk más tudati rendezettség alapján ható következményeit.  
Tudjuk, hogy az élet véges jó és rosszként ismert lehetőségeinél nemcsak a rosszból, hanem a 
túl sok jóból is megárt a sok. Ez csak akkor lehet, ha az életnek legjobb lehetőséget nem a 
mennyiség, és nem a minőség legnagyobb értékeihez, hanem az átlagos mennyiséghez, a 
szimmetria legjobb arányához kötjük. Ha például a közös tudat azt fogadja el a legnagyobb 
értékként, legnagyobb egészségként, ha egy szervezetnek mindenből van egy kevese, de 
semmiből sincs számára terhet jelentő túl sok többlete, pl karmikus adóssága, vagy és 
követelése, akkor az ilyen tudat számára az átlagos, a túl sok hatásból leadó állapot a 
legegészségesebb a legjobb. Az ilyen állapot, eredő bár nem jár anyagi tartalékokkal, nem jár 
követelésekkel sem. Az ilyen tudatú életet, megfigyelő szabadsága, lehetősége sokkal 
nagyobb az anyagi tömeg eltartási, szórakoztatási kényszeréhez kötött, vagy és az állandó 
karmikus adósság törlesztésére kötelezettekénél. Ha tehát a szegényedés felé haladó, vagy és 
a karmikus adósságaitól megszabaduló, de még nagyobb birtokolt, uralt és eltartandó 
Ehhez meg kell érteni azt a mondást, hogy akinek túl sok van valamiből, az idővel 
szükségszerűen a túl sok hatása szolgálójává válik. Tehát akinek túl sok a jószága, az anyagi 
birtoka, tulajdon része, azt egyre nagyobb kötelezettség fogja terhelni, a birtokában lévő 
anyagokba, jószágokba épült részecskék fenntartási, karbantartási, és életélménnyel ellátási 
kötelezettségeként. Akinek túl sok a tudása (mindig másokéhoz, a környezetéhez képest) azt 
egyre nagyobb kötelezettség fogja terhelni e számára egyre nyomasztóbb egyedi ismerte, 
tudás átadása érdekében, miközben a sok tudása miatt, anyagiakban, vagy érzőbb lélekben 
elszegényedik. Az ilyen túl nagy tudású élet neutrálissá, érzéketlenebbé, közömbössé válik. 
Akinek túl nagy a lelke, az érzései rabjává válhat, az egyre nagyobb késztetést érez, hogy e 
neki már túl sok érzésből, sok jóságból, szeretetből adjon másoknak, miközben az ilyen lélek 
anyagi értékrendben, vagy és egyedi tudásban elszegényedik. Tehát ha egyenlőtlenül oszlanak 
meg a térben az élet által relatív jóként, vagy rosszként megismert más energiaszinteken 
eltérő értékrendet képező hatások, akkor az élet boldogtalanná, vagy lélekben, vagy és 
anyagiakban túl szegénnyé válik. Tehát az élet összes jó tulajdonságát együtt nem lehet 
egyszerre birtokolni, azaz nem lehet egyszerre sok erős részecskének, sok sokat tudó 
részecskének, vagy és sok sokat érző részecskének a birtokosa, gondviselője lenni. A 
különböző energiaszintű és más értékrend szerint élő, változó szervezetek, bár közös térben 
együtt élnek, nem azonos környezetet, nem azonos körülményeket igényelnek. Míg a lehetre 
is érzékeny, szinte anyagtalan légiesen könnyed lélek részecskék a finom és a gyöngéd 
hatásokat és a kötetlen szabadságot kedvelik, a hozzájuk képes túl erős és túl nagy 
tehetetlenségű anyagi részecskék inkább a nagyobb tömegbe épülést, az anyagiak gyűjtését, a 
tömeg értékrendjét szeretik. Az átlagosabb, elfolyósodottabb, mindenből valamennyit de 
egyik hatásból sem túl sokat birtokló részecskék, a változékonyságot, az alkalmazkodó 
képességet, a változásra felkészültség állapotát preferálják. Tehát az élet Eistein által elsőként 
határozottan felvetett relatívsága azt jelenti, hogy minden dolog jósága, vagy rosszság, esetleg 
átlagos, semleges állapota csak megítélése, és az adott észlelő, megfigyelő aspektusából 
eltérően megítélhető következmény. A jóság és a rosszág relativitása csak azon aspektusát 
jelenti az értelmezés sokféle értékrendi lehetőségének, hogy az a konkrét hatás, tulajdonság, 
következmény, amely valamely előző változás sokkal később máshol kialakuló 
következménye is lehet, az adott megfigyelő, az értékelő értékrendje aspektusából, neki az 
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általa vágyott jobb eredő felé, vagy ettől eltávolítás irányába változtat rajta. Ha valakinek túl 
sok anyagi terhe és eltartási, gondviselő kötelezettsége van, akkor ennek a szervezetnek 
megváltás, ha megszabadítják a neki már terhet jelentő eltartási kötelezettségtől. Hasonlóan, a 
túl sok egyedi, de még nem közismert, még mások által nem ismert, nem elismert 
(fontosságot adó) tudással rendelkező szervezeteknek, már egyre terhesebb, hogy ezt az akár 
végtelen isteni tudást egyedül birtokolják, ezért ők is hatalmas kényszert éreznek a bennük 
termelődő tudás kifelé áramoltatására, másokkal megismerésére, mint élettermékként 
eladására, azaz a személyi egyedi gondolkodásmód fontosságának és a közérdekű 
hasznosságának a környezeti elismerésére. Miként a túl sok anyagi hatással rendelkező 
szervezetekre is hat azon kényszer, hogy a bennük felhalmozódó, nekik egyre inkább a túl sok 
miatt elértéktelenedő, egyre kevésbé becsült anyagiaktól szabaduljanak, és helyette olyan 
más, könnyedebb értékrendű hatásokat, festményeket, műtárgyakat, zenei és egyéb 
élményeket vásároljanak, cseréljenek, amelyekre éppen azért, mert ebből relatív túl kevés 
érzetük van erre vágynak. Ha az élet egyenletes keveredése, a relatív jó és a rossz  térbeli 
eloszlása túl egyenlőtlenné válik, és valahol nagyon felszaporodik az egyik értékrend szerint a 
jó hatás, pl, az anyagi értékrendű pénz és energia, ott a nagy energiaszintű, dagadt részecskék 
kiszorítják a környezetbe a túl könnyed és érzékenyebb légiesebb, kisebb tömegeredővel 
rendelkező hatásokat. Az ilyen környezetből, ha kiszorul a lélek, hiába van túl sok a megítélés 
szerint egyre értéktelenebbé váló anyagiakból, ha a könnyed légies részecskékből, a 
kedvességből, a finomságból, a szerénységből stb, nagyon kevés marad. Hasonlóan a külső 
légies, könnyű részecskékkel telt környezetben az amiből helyben túl sok van 
elértéktelenedik, és azon értékek, értékrend kerül előtérbe, amelyből az adott térrészben , 
környezetben egyre nagyobb hiány van. Az élet mindig és mindenhol megúnja amiből éppen 
túl sok van, jut neki, és tudati, érzeti értékrendet változtatva egyre jobban azon más értékekre, 
más hatásokra vágyik, amelyekből egyre kevesebb, vagy és egyre nehezebben elérhető a 
számára. Tehát az egyéni tudat értékrendje a saját helyzete és megítélése szerint változik, és a 
környezet megítélése is ezzel analóg, mindig az éppen elégtelen felismerten kevés hatás 
értékelődik fel, miközben az amelyből már eladhatatlan, mások által sem keresett túltermelés, 
helyileg túl sok alakul ki az egyéni, és a közös tudatokban is leértékelődik. Mindegy, hogy az 
egyes tulajdonságokat és hatásokat hordozó részecskékből egy adott szervezetben, 
életbuborékban, térrészben mennyien szaporodnak fel, a lényeges az, hogy egyenlőtlen 
elosztás esetén, az adott szervezetben, életbuborékokban egyes hatásokból értékrendből sok 
lesz, másokból éppen elég, és mindig lesznek olyan hatások, életszintek, amelyekben az egyes 
tulajdonságokat értékrendeket, hatásokat képviselőkből nagyon kevés van. Az egyenlőtlen 
elosztás, eltérő tulajdonsági eredőket ad az élet szervezeteinek, amelyekből a valamely 
elismert, felismert hiányokkal rendelkezők, egyre jobban vágynak a hiányaik kielégítésére, és 
szinte mindent képesek odaadni, a szemükben és a tudatukban már elértéktelenedő, 
leértékelődő többleteikből. Ez az értékrend változás a belső és a külső minőségváltozással 
összefügg, tehát ha az élet mikrokozmoszaiban éppen kevés van azon hatásokból, amelyek a 
külső környezetekben összegyűltek, többletbe kerültek, és fordítva, akkor ez lehetővé tesz egy 
tisztességes (és tisztességtelen) egyedi mindenre törekvő érték és hatáscserét. Az egykori 
isteni szervezetet alapító részecske, valószínűen ezen hatást, lehetőséget ismerte fel talán nem 
is elsőként, de valószínűen ő volt aki közismeretre, és közelfogadottságra tudta juttatni, azaz 
éppen neki kedvezett a tér és az idő körülményként ismert lehetősége. Ha az eltérő 
tömegméretű és eltérő hatáseredőjű egységekből mássá szerveződő élet eloszlása, a téridőben 
nagyon rosszá válik, akkor a tudati értékrend változás az, amely képes a mássá fejlődött 
térben ismét kellően keveredő hatáscserét, azaz az élet egészének nagyobb, jobb rendet 
regenerálni. A térben kifejlődött, megválasztott Gondviselői szervezet részecskéi ennek 
megfelelően végzik a dolgukat, az élet lehetséges rossz és jó hatásainak az elosztását, illetve 
ezen változó igények rendszeres, periodikus újraelosztását. Ha változik az igény, változik az 
elosztás is, de az is lehet, hogy a matériát is tartalmazó mindenségben csupán az igény, és a 
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megítélés, a tudat értékrendje változik, és ennek alapján éli át a neki jobb, vagy éppen 
rosszabbként el és megismert hatáskövetkezményeket. Amely hatásokból valahol nagyon 
felszaporodik, ott azok a hatások egymást taszítóvá válnak, együtt egy helyen túl sokan el és 
leértékelődnek. Ha valamiből helyileg túl sok alakul ki, akkor egyre könnyebb egymással, 
analóg hatáshordozókkal helyettesíteni a mind kevésbé értékelt igényeket, ezért a 
mellőzhetővé váló, leértéktelenedő élettömeg, a mind nagyobb minőségi, fejlettségi 
(konkurens) azonossága esetén, egyre nagyobb összeütközésbe, feszültségbe kerül egymással. 
Ez azt eredményezi, hogy ha valamiből helyileg túl sok van, akkor nagyobb az esélye, hogy 
ugyanebből az adott időben mindig véges számú hatásból a környezetben éppen kevés van. 
Ilyenkor az adott fejlettségű, egyedi hatásra, tulajdonság hordozó részecskékre a 
minőségükből kevesebbet tartalmazó környezet felől, mindig kisebb erőhatás hat, mint azon 
térségből, amelyben, az arányaikban túl sokan vannak, túl nagy hatásrész, tulajdonsági eredőt 
töltenek ki. Ez az az erő, a vágy az elismerésre, a fontosságra, az egyedi képességre, a létezés 
nélkülözhetetlenség, a megbecsülés vágya, azaz a becsvágy, amely az életáramlást, a változást 
és a relatív entrópiát is folyamatosan fenntartja. Ez az az alternatív erő, hatás, amely képes az 
energia értékrendű térrészből, a megbecsülés alapján működő, más értékrend alapján 
folytatódó életet fenntartani. Az elanyagiasodott, pénz isten értékrendűvé vált valóságunk 
értékrendje elinflálódott, a pénz, mivel egyre több van belőle, és egyre rosszabb minőségűvé, 
tömeggé fejlődött, felhígult, elértéktelenedett, mint a változást mozgató, a rendezettséget 
fenntartó, szabályozni képes erőhatás elveszti a dominanciáját. 
A Vízöntő jegyébe átkerülő terünk és időnk, tudati értékrendet fog váltani, és a pénz alapú 
értékrend gyors elöregedése, összeomlása, és másik, megbecsülés, a becsvágy, a létezés 
fontosságának a másféle elismerését, a megbecslés és a becsület, a hiúságot és a törvényt 
fontosabbá tevő új értékrendet fog ismét bevezetni. Az Inka rendszeridő erre a változásra utal, 
amelynek fizikai átrendeződést is kiváltó következményei lesznek, de az élettudat 
értékrendjének a változása csak az anyagi valóság leértékelését, és a szellemi valóság, a 
létezés más alapú fontosságának a felértékelődésével, más minőségben folytatódásával jár. 
 

A terünk és az időnk egyre jobban differenciálódik, a jó keveredés helyett a lokális eltérés, a 
különbség növekedése felé fejlődik. Az érték és a hatáscsere normál rendezett lehetősége 
egyre nehezül. Az értékrend változás ideje nagyon közeleg. Ha a különbség növekedése 
eléggé naggyá válik, egyszer el kell, hogy érje azt a feszültséget, átütő képességet, amikor a 
túl nagy különbségek átszakítják az elszigetelődés gátjait, és a túl nagy másság égve a 
sikeresebb keveredés, jobb elosztás, a sikeresebb hatáscsere vágyától egymásba keveredik, és 
ismét megtanul helyesen hatásokat cserélni egymással. 
Az evolúciós ciklusok annál hosszabb kiszámítható időre, fejlődési lehetőségre szólnak, minél 
nagyobb amplitúdóval távolodik el az élet az átlagos, nagy azonosságú állapotától. Ha már kis 
különbség esetén megfordulnának a trendek, akkor az átlagosság állapota körül ide-oda és csak kis 
amplitúdóban változó életfejlődés rövid élet idő után, túl hamar kiszámíthatóvá és átlagossá válik. Az 
élet valószínűen ez miatt vállalja a nagyon szélsőséges állapotok kifejlődését, a nagyon nagy, 
különbség, a mássá fejlődés, a rossz elosztás sokaknak rossz állapotát, mert az idegen térrészekbe 
nagyon mélyen beáramló életbuborékok, a beáramlási lendületnél mindig nagyobb hajtóerőhöz, a 
bajból a közösséget kiemelő, összekovácsoló közös akarathoz, és hozzájuk társuló, a lendületet segítő 
részecskékhez is jutnak, amely végre egyértelmű közös fejlődési irányt határoz meg. Mivel a más 
szervezet területét, szuverenitását megsértő agresszor szervezetek a kellően koncentrált mély 
behatoláskor rosszá, és gyorsabban változóvá teszik az általuk módosított, a szimmetriában és az 
elosztásában elromló, a tudatában megfertőzött szervezetek életterét, ezért a közakaratnak, a mást 
akarásnak el kell érnie egy potenciahatárt, egy feszültséget, hogy az érintettekkel együtt az idegeneket 
kiűzze az életteréből. Eközben azonban az érintetté vált részecskéit is elvesztő szervezetek, miközben 
nagyobb szabadságot és egyértelmübb közakaratot, új fejlődési irányt, új célokat nyernek, eközben 
valójában energiát vesztenek, de a legjobb esetben is hatáshordozó, részben idegen, fogyasztható, 
megosztható, kisebbségben kihasználható részecskéket cserélnek egymással. 
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Az átfedés és az egymásba érés törvénye. 
 
Az élet egyes részei határfelületekkel elválasztottak egymástól, de az együttműködés 
határtalan teret és életváltozást igényel. Az elszigeteltség, meggátolja az együttfejlődést, 
lemaradást és elmaradást hoz létre. A nagyobb szerveződési egységek egymástól kellően 
elszigetelt részei között azonban sokkal kisebb egységek egészséges fraktálrendszere 
biztosítja a folyamatosságot, és az életáramláshoz szükséges hézagok, életrések biztosítják az 
áramlásra alkalmas állapotot. Miként az államhatárok is csak azon emberi szerveződéseknek 
léteznek, akik tudnak róla. Ha nem természetes határokon, folyókon, földválasztókon, 
hegygerinceken, vízválasztókon, tengereken földrészválasztókon, vagy földrészeken az óceánokat egymástól 
elválasztókon helyezkednek el az ember által meghúzott kijelölt határok, az állatok, az emlősök 
és a madarak szabadon járnak kelnek. A kisebb szervezetek nemcsak-hogy nem tudnak e az 
ember által meghúzott, gondolatban megismert, megtartott határfelületekről és a tudat által 
ismert korlátokról, hanem az élet legtermészetesebb lehetőségeként szabadon járnak kelnek a 
számukra nem létező határokon át. Azonban minden szervezetnek vannak természetes 
határfelületei, a saját területét a mások területétől elválasztó, általuk észlelt és tudatban tartott 
megjelölt határok, amelyek éppen olyan tiltott zónákat jelentenek az idegenek számára, mint 
az ember mesterséges határfelületei, a saját fajtársi idegenek távoltartására. 
Az emberi és a természetes felszíni határfelületek azonban a még kisebb egységekből 
szerveződő levegő molekuláinak, a gázoknak és az atomtól lefelé lévő tömegeredőjű 
szervezeteknek észlelhetetlenek, betarthatatlanok. Nekik ezek a hozzájuk képest nagyobb 
szintű szervezetek által áthatolhatatlan tudati gátjai már nem akadályok, nekik más 
határfelületeik és megkerülendő, áthatolhatatlan életakadályaik vannak. A tudat által felépített 
korlátok azonban minden életszinten, minden tömegszinten magakadályozzák a túl nagy 
másságú életterek, szervezetek tartós összekeveredését, egymásba folyását, kivéve, ha az 
azonos fejlettséghez közeli állapot és rétegközi globalizáció alakul ki. Az egymás mellett lévő 
szervezeteknél, a valamiben fejlettebb, vagy és az éppen nagyobb energiaszintű, a 
lendületesebb, a tehetetlenebből áramló azonban behatolhat és átérhet az éppen receszív 
állapotban lévő szervezet rétegeibe, és ugyanezt megtehetik azon kisebb szervezetek is, 
amelyek a nagyobbak természetes élethézagaiban könnyedén át tudnak áramlani. A természet 
rendje nem zárja ki a véletlenszerű átérést, a szabálytalanságot, vagy és az akarat nélküli más 
által segített, meglökött, felgyorsított, vagy csak nagyobb lendületre hozott állapotban a 
fékezésben elégtelen lassulás miatti átéréseket. A természet rendjét azonban az érzés előbb 
megismerte, majd a kifejlődött tudat befolyásolni kezdte. A tudatból azonban nagyobb 
komplexitás, megértés és értelem fejlődött ki, amely már nemcsak befolyásolni, hanem 
teremteni, létrehozni is képessé vált. Az örökkévaló változásban, az élettudatában valahol 
mindig megtartott folyamatosságban már nemcsak hogy a kialakult állapotok módosítására 
volt képes, hanem átment kezdeményező befolyásba, és a természet állapotát, alakításának a 
törvényeit, szabályait a saját kreációjának is alárendelte. Az evolúciós fejlődés valamikor 
mindenhol elérkezett, elérkezik ahhoz az állapothoz, amikor már megértette a környezetében 
történéseket, amikortól a mások által addig létrehozott, befolyásolt, teremtett állapotokba, a 
legfejlettebb tudatú közösség, az élet megtartása, a folytonossága, és az életminőség javítása 
érdekében beavatkozott az addig csak viselt, mások, az elődök által irányított természet 
rendjébe.  
Amikor egy a megértésben is fejletté váló szervezettség eljut a megvilágosodásig, az értelem 
megnyílásáig, akkortól felismeri az életállapotok előzményeit a következményekkel összekötő 
összefüggéseket, megismeri az ok és az okozat útjait, az élet egyidőben és a múltból a jövőbe 
átfejlődő folyamatait. Az élet igyekszik jobbá tenni a saját életét, és amikor felismerte, hogy 
ha túl sok jót koncentrál szűk területre, ettől elromlik a környezet korábban jó állapota, ettől 
kezdve igyekezett e fejlődést egymással folyamatszimmetriában tartani, az együttfejlődés 
lehetőségeit amíg lehet tartósan biztosítani. Az élet eredője nem lehet egyidejűleg és teljes 
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egészében, és nem lehet a teljes térben egyidejűleg mindenhol jó állapotban. Ha nincs kellő 
szignifikáns különbség, a fejlődésre és jobbra vágyó életnek elveszik a hajtóereje, a célja, a 
jobb állapot felé törekvési lehetősége. A szimmetria csak az időben és a térben is eltolva, hol 
itt, hol ott lehetséges, de eközben a tér más részeiben szimmetria hiány és sikeresebb, 
tartósabban kiszámítható, de keveseknek tökéletességet adó életáramlás alakul ki. Az 
általános jólétet felváltotta a differenciált, az időben és a térben eltolt szimmetria, mert a jó 
életet csak a rossz élethez képest, annak az átélése után lehet megbecsülni. A jó a jó élet 
mellett nem ismerhető fel, nem rendelkezik szignifikáns különbséggel, vonzó és húzóerővel. 
A túl jó állapotú térrész, szervezet már csak ezen jó állapotától visszafelé tud fejlődni. Tehát a 
sokak által vágyott jó élet szimbólummá vált, egy olyan mindenki által ismert és megértett, 
elérendő céllá, amelyre törekedhetett minden élő szervezet, amely ezen állapotnál rosszabb 
jelen állapotban volt. A tökéletességet csak egyes részekben elérő életnek lehetősége marad a 
még nem elég jó dolgokat megjavítani, és miközben e nemes cél felé törekedve változtat a 
sorsán, az állapotán, eközben a megjavuló lehetőségek mellett a korábban jó eredőjű 
résztulajdonságai, állapotai a figyelem perifériájára kerülve elromlanak. A térben és az időben 
is eltolt, összekeveredő, egymásban vegyülő, egymással hatásokat, tulajdonságokat és 
képességeket, információkat hordozó részecskéket cserélő nagyobb tömegszámú 
életszervezetek lehetséges eredő állapotai is eltolódtak az egyes tulajdonságokban és más 
fontos dimenziókban. Valószínűen ez az oka annak, hogy végül az összes tulajdonság, 
dimenziós eredő páros, inverz együttváltozási lehetőséget kapott, és ha valamelyik 
résztulajdonság a szervezet belső állapotában javult, növekedett, akkor az a növekmény a 
környezetben csökkentően, rontó eredőn hatott. A páros dimenziók, a páros együttható 
tulajdonságok mindig inverzben változnak. Ha a lokális térészben javul a jó eredője, akkor az 
adott térrészben lévő dimenziópár esetén a lokális hely, szervezet eredője nem nagyon 
változik, de ha a dimenzió párja a környezetben van, akkor a környezetben, azaz a 
mikrokozmoszon kívül törvényszerűen csökkenő tendenciában kell változni mindannak, ami a 
sikeresebb szervezetekbe elvonódik, koncentrálódik. A közös szervezettségben megváltozó 
jó, és rossz aránya, az eltérő koncentráció csak akkor rossz a környezetnek, ha a helyi 
túlkoncentrálás miatt a nagyon rossz környezeti eredőbe kerülő részből megindul a migráció, 
vagy kiárad a térrészbe beszorult rossz. Az isteni szervezet, a környezet statisztikai eredőben 
gondolkodik, érez, és csak akkor avatkozik be a gondviselés szerepében, ha az együttváltozó 
közösség belső differenciálódása negatív következménnyel kihat a környezetre is, vagy és 
veszélyezteti annak az állapotát, szimmetriáját. A valamelyik tulajdonság lokális gyengülése 
azt jelenti, hogy a lokális térrészt vagy elhagyta azon jobb tulajdonsági eredőt, képességet 
birtokló, hordozó részecskék csoportja, vagy olyan idegen ellenhatású, ellenképességű, tehát a 
jóhoz képest rossz eredő tulajdonságú részecskék, csoportok, személyek kerültek be a 
rendszerbe, amelyek ellensúlyozzák, lerontják a térnek, az adott szervezettségnek jó eredőt 
biztosító részecskék hatásait. Egy elhagyott térrésznek, szervezetnek mindig ugyanez 
tulajdonsága romlik le, válik hiányosabbá, gyengébb eredőjűvé, amely tulajdonságú 
részecskék elhagyják, akikből vagy a jobb életlehetőséget biztosító más személyek, vagy és a 
sikeresebb fejlődést biztosító környezet elvon tőle. Jó példa Amerika szürkeállományt 
beszippantó, a máshol kinevelt, kifejlődött tudást elvonó, koncentráló hatása, amire az elvonó 
térrészben sikeresebb fejlődést váltott ki, de ennek az árát azon térségek eltartói fizették meg, 
akiknek a teherviselése lehetővé tette, hogy náluk az ő költségükre mások diplomát, egyedi 
speciális tudást szerezzenek. Az hogy Magyarországon 25 millió Ft-ba kerül egy orvos 
kitanítása a környezetnek, hatalmas karmikus adósságot halmoz fel az ország határain túlra 
eltávozó az itt szerzett képességet, tudást máshol és másnak kamatoztató orvosokra, 
kutatókra. Még az sem lenne elég korrekt, hogy minden eltávozó, a munkássága alatt 
kamatostól fizesse vissza a kitaníttatásának a nem általa viselt, hanem a környezet által belé 
invesztált költségeit, mert ez a befektetés költségét adná csak vissza, de a befektetés hasznát 
és a hozamát, a kiképzés eredményét már nem. 
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Térjünk vissza a fejezet mondanivalójához, az átfedés, az összeérés szükségességére. 
Ha nem érnek össze a térben a szervezete határfelületei, ha közöttük életrés alakul ki, a 
nyereség e réseken kiáramlik, elfolyik, kicsorog. Ha a két szülő nem ér össze a hatásában 
egymással, akkor a gyermek kihasználja a szülői részt, a kifejlődő különbséget és élve a 
kibúvás lehetőségével elszabotálja a tanulást, a kötelességét. Ha a tanár, az iskolai közösség 
és a szülő, a szülői közösség nem ér megfelelően össze, akkor a gyermekeket és a tanulókat 
nevelők nem fogják észlelni idejében, hogy a két réteg között tanulás helyett elkolbászol és 
csavargóvá válik a jövő reménysége. Ha a staféta nem adja át megfelelően a jelképes 
folyamatosságot, a botot az időben, a sorrendben később kezdő társának, akkor a folytonosság 
sérül, és a szereplők által elfogadott, ismert játékszabályok szerint ahol rés támad a 
folytonosságban, a hatás továbbadásában ott a nem megfelelően együttműködők kiesnek a 
játékból. A fazék és a fedő esete is szép példája annak, hogy a különböző egységeknek az 
együttműködés, az eredmény érdekében át kell érniük egymásba, át kell fedni azt az átlagos 
határfelületet, amelynél az egyiknek kisebbnek, a másiknak nagyobbnak kell lennie az 
átlagnál annak érdekében, hogy a fedő a szükséges funkció érdekében a helyén maradhasson. 
Az egymásba érés törvénye, megtartása teszi lehetővé három dimenzióban, a mozgásában 
lehatárolt, korlát közé szorított életnek a kellő stabilitást, az élet törvényeinek a megtartását. 
Ha a nagyobb szervezetek nem hoznának létre olyan életbölcsőt, amelyben mindaddig 
védhetik, korlátozhatják az utódjaikat, a leszármazottakat, amíg azok kellően éretté nem 
válnak az élet terheinek a viselésére, és az élet előnyeinek a habzsolás, torkosság, falánkság 
nélküli fogyasztására, akkor az életáramlás már rég nem működne. Az átfedés teszi lehetővé a 
szolgáltató, és a megrendelő együttműködésének a létrejövő, mindkét félnek megfelelő 
eredményét, ez teszi teljessé az e nélkül hiányos, nem kerek, nem teljes szolgáltatást. Miként 
a termelő összeér a szállítóval, hasonlóan a szállítónak össze kell érnie a kereskedővel, az 
elosztóval, akinek megfelelően össze kell érnie a vevőkkel, a dolgokért munkával, vagy a 
munkaeredményért kapott jövedelemmel, azaz az energia csak továbbadódik, teljessé és 
lezárttá teszi az életköröket. Ha valaki kivonja e körforgásból az energiát, ha túl kevés 
továbbadható energia keletkezik, mert mindenki egy kicsivel többet vesz el, mint amennyit 
hozzátesz, akkor nincs az Istennek annyi pénze, amely el nem fogyna idő előtt a hozzátettnél 
többet kivevő körforgásokban. Jézus nem véletlenül kérte számon a kölcsönbe adott 
talentumnak a kamatoztatását, a hasznosítását, a később változatlanul visszaadott dolog értéke 
már nem elég a kapott érték fedezéséhez. Az óvodába menő, a bölcsödébe vitt gyermekeket át 
kell adni, át kell venni, miként az egymásnak adott elszámolások is ekkor válnak teljessé, 
biztossá, nyugtázottá. Ha egy környezetben, szervezetben, legyen az egyén, család, 
vállalkozás, város vagy ország, havonta csak egy-egységgel költenek többet, kifelé, a 
környezet felé, mint amennyi a környezet irányából érkező bevétel, azaz fedezet, akkor az 
ilyen szervezet menthetetlenül eladósodik, a látható gazdaságból a fekete gazdaságba 
kényszerül, majd szükségszerűen negatív eredményűvé, vagyontalanná, pozitív értékként nem 
létezővé válik. Az értékkel bíró szervezetnek, egyednek, családnak van fedezete, van veszteni 
valója, ezért nagyobb az esély hogy törekedni és a szabályokat betartva másokhoz is 
alkalmazkodni fog, ha nem akar nincstelenné, veszíteni való nélküli lumpenné, szélsőségessé, 
nazarobinná, törvényen kívülivé válni. Amely alszervezetek, részecskék eltávoznak egy 
országból, azok átmennek egy másik országba, akik pedig eltávoznak egy szervezett 
élettérből, azok szükségszerűen át fognak kerülni egy másik, és eltérően szervezett élettérbe. 
A környezet éppen olyan telített a bolygókon, a szervezeteken kívül, mint belül, de kifelé 
nagyobb másságú, kevertebb eltérőbb és más energiaszintű részecskékkel telítette a tér. Ha a 
környezet kisebb energiaszintű, kisebb tömegszámú részecskékkel telített, akkor valószínűen 
sokkal többen vannak, megosztottabbak, vagy és másban jobbak, erősebbek ezért tudnak a 
környezetükkel hatásegyensúlyban maradni. Azonban nem lehet az egymás melletti 
szervezetek mindegyike egyszerre domináns, mert valakiknek mindig engednie kell a másik 
mozgástéri lehetőségének a megtartása érdekében. 



 16 

Az életenergia és az élettermék kibocsátás, körfolyamatokba terelődése: 
 
A felmenői szervezetek nemcsak a kerületükön és a felületükön bocsátanak ki a 
szervezetükben és az életterükben keletkező káros anyagokat, a differenciálódásban nem 
kívánatos melléktermékeket, hanem a közös térben a határfelületektől túl messze lévő 
központokban keletkező, a határfelületek felé gazdaságosan nem terelhető élethulladékokat, 
szennyvizet, szemetet stb. összegyűjtve rendszeresen eltávolítják. Mikor már nagyon sok a 
helyi életnek káros anyag, melléktermék összejön, a határfelületek közelében élők csak 
kihordják a végekre, a külső életfelületekre, de a közösségi élettér belsejében, a külső 
életfelületektől távol élőknek nem gazdaságos a hosszú szállítási útvonal és a szállítói út 
környezet szennyezése. Valószínűen ezért fejlődött ki már a Rómaiak előtt évezreddel a 
Földön a Maják, azelőtt pedig a Mezopotámiai nagyvárosokban a szennyvíz, a szemét és a 
káros-anyag gyűjtött eltávolítása. A Földnél nagyobb és sokkal fejlettebb, nagyobb 
részecskesűrűségű felmenői szervezetekben is természetesen keletkezik belső káros-anyag, 
amelyet nemcsak a felületükön, hanem a gyűjtött csatornákon a központokból is elvezetnek. 
Ha egy szervezet még nem képes teljes egészében feldolgozni és ártalmatlanítani a káros-
anyag kibocsátását, természetes, hogy amikor a nem kívánt melléktermékek rendszeresen 
felhalmozódnak, a feszültség az élettérben is megnövekszik. Ennek a megelőzésére, minden 
olyan szervezet, amely nem képes teljesen feldolgozni, vagy és a felületén kibocsátani a káros 
melléktermékeit, azok a központból kivezető életcsatornákon gyűjtött, sűrített, sok esetben az 
adott szervezetben tömény melléktermékeket bocsátnak ki. 
Az egymásnak áramló nagyobb és fejlett sokrészecskés szervezetek természetesen egymás 
felé is bocsátanak ki az állapotukra és a fejlettségükre, a differenciáló képességükre jellemző 
káros és kevésbé káros, fejlett részecskéket, amelyek nagy fejlettségi azonosság esetén az 
egymás felé haladásban torlódnak egymáson.  A jól keveredő szervezetekben, a jó és a 
környezetnek hasznos élettermékekbe rengeteg még nem teljesen ártalmatlanított káros 
mellékanyag is bekerül, de ezek a kibocsátó helyen értéktelen, vagy és negatív értékű, 
feldolgozandó, ártalmatlanító salak és mérgező anyagok, jó félkész, vagy kész alapanyagokat, 
vagy akár eleséget is jelenthetnek azon szervezetekre, amelyek az ilyen kibocsátott, 
felhalmozódó anyagok feldolgozására, átalakítására szakosodnak. Tehát megérthető az a 
folyamat, és a környezetnek nem mindenkor káros következmény, hogy a nagyon sokat 
fogyasztó szervezetek, a centrális területükről rendszeresen kibocsátanak bennük értéktelenné 
váló, de más ebben az anyagokban, hatásokban éppen hiányosabb szervezetek számára 
hasznosítható, értékelhető részecskéket és anyagokat. A kibocsátás ugyan szükségszerű, de a 
kibocsátás következménye csak relatív rossz, az a két szervezet viszonyától függő. Ha nagyon 
melegfúziós részecskékben feldúsult szervezet, egy olyan szervezetnek ad le, vagy és cserél 
részecskéket, amelyek már benne nagyon elértéktelenedtek, vagy és már zavaró 
mennyiségben vannak, akkor jót tehet azzal a szervezettel, amelynek ilyenből éppen hiánya és 
igénye, azaz kereslete van. Ráadásul, ha a cserepartner éppen olyan ellenkező eredőjű, Pl. 
hidegfúziós részecskéket, hatásokat tud leadni, amely benne halmozódott fel káros 
mennyiségre, és a neki jó hatásokat átadóban lett a kelleténél több, akkor a kölcsönös 
hatáscsere mind a két szervezettel valóban jót tesz, tehát létezik olyan jóhatás, amelyben 
mindenki nyer. Valószínűen ezt ismerte fel a néhai isteni szervezet egykori alapítója, amikor 
javaslatot tett a kölcsönható rendszer létrehozására. Ilyen történt a jelenünkben Kínában és 
Indiában, amikor az USA és a Nyugati gépgyártás, hajógyártás magas energiaigényű 
ágazatait, vagy és a környezetet erősebben mérgező akkumulátor és ólomgyártást a fejlettebb 
szervezetek átadták a még fejlődőknek, miközben azoktól nekik jó hatású, de már nem 
környezet szennyező késztermékkel reimporttal ellentételezték. Az időben eltolt fejlődés 
egyben azt eredményezte, hogy a nehézipart feladó legfejlettebb országok, szervezetek 
áttérhettek a nanotechnológia sokkal kisebb energiaigényű, és keresettebb, nyereségesebb 
termelésére. 
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Ha a két szervezet között nem működik a csere kínálat és igény nem esik egybe, akkor belehet 
kapcsolni egy harmadikat, vagy sokadikat, esetleg egy környezet néven ismert raktárt, tároló 
teret, amelyben szinte minden elfér, és időben később akkor elővenni retróként, a már nem 
éppen korszerű, és korábban senkinek nem kellő életterméket, hatást, amikor az ismét 
keresettebbé válik. A közvetlen kölcsönhatás rendszert nemsokára kiegészítette a hármas, 
majd a többes csere, az összetett kölcsönhatás, amely a keresletet adó és a kínálatot adók 
mellett szükségszerűen létrehozta a közvetítési, a kereskedési és a szállítási életágazatokat. 
Amikor az azonnali csere nem tudott megvalósulni, a felesleges és felhalmozódott készlet el 
lett tárolva, kikerült a szervezetek közötti közös térbe, és valószínűen idővel kifejlődött egy 
olyan rendszer, amelyben mindenki leadhatta a saját feleslegét, és a közös raktárból 
meríthetett az igényei szerint. Az egykori isteni ideális rendről már tudjuk, hogy itt és most az 
életterünkben nem működik, valamit valahol nagyon elrontott az élet. Bár nagyon fontos 
kérdés, hogy miképpen javítható meg, hozható helyre az élet e szervezettségben elromló 
hibája, de a jelen fejezet célja ettől eltérő, így e térmára egy másik könyvben, az Aspektus 19. 
könyvében, az Ideális társadalomban még bővebben visszatérünk. 
 
Térjünk vissza a gondolat fonalának azon részére, hogy a felismerten hasznos életcsere az 
egymás mellé sodródott, cserepárba kapcsolódott szerveződések között, a már feszültséget 
okozó többleteikben kölcsönös részecskeanyag cserével járt. Az ilyen egymás mellé kerülő 
szervezetek szívesen szabadultak meg a felhalmozódott feleslegeiktől, ha arra igényt tartó 
cseretársra találtak, amely hasonló a másik szervezetnek fontos, szükséges részecske 
ellenanyagot, vagy és ellenhatást, más értéket adott cserébe. Tehát létrejött a szaporodás 
elődjeként ismert kölcsönösen hasznos hatáscsere, amely során a már feszítő többletekkel, 
vagy túl nagy életnyomással rendelkező szervezetek átadták az éppen alacsonyabb 
életnyomású szervezeteknek a felesleges többleteiket, miközben megfelelő ellenhatásokat 
kaptak érte. Ez a folyamat vezetett a fejlődése során az egymás mellé sodródott, kellően eltérő 
szervezetek párosodásához, és a közös felület felé kilökött, átadott részecskecseréhez. Az 
átadás során az egymás mellett változó szervezetekből nagy sebséggel részecskék lökődtek ki 
az éppen alacsonyabb életnyomású ezért kevesebb ellenhatással rendelkező térrészek felé, 
míg a másik szervezetből az eltérő minőségű, ott éppen keresettebb többlet adódott át a 
nagyobb életnyomású térrészbe. Az átadódott részecskékre az jellemző, hogy kb. közel 
azonos fejlettségűek, majdnem azonos sűrűségűek, vagy legalább a tömegszámuk és a 
kinetikai eredőjük statisztikai valószínűséggel közel egyenlő. Az ilyen csak az áramlási 
irányban és főleg az áramlási rendezettségben eltérő, majdnem teljesen ellenirányba haladó 
részecskék és szervezetek egymásnak antiszervezetei, amely miatt valahol a közös téridős 
távolság, a tömegfelező környékén, ahol a két kibocsátó előd szervezet az egymásnak 
szorított, torlódott, e nagyobb szimmetriával rendelkező téridős feles távolságban könnyen 
találkozhatnak és állócsomóba, állóhullámba torlódhatnak egymáson. Mivel a befelé sűrűbb 
és nehezebb részecskékkel rendelkező elődi szervezetek külső részén nem túl nagy sűrűségű, 
engedékenyebb, kevésbé kemény, könnyedebb, elfogadóbb és alkalmazkodóbb részecske 
buborékok találhatók, ezért a nagyobb szervezetek külső felületei, élőrétegei, élethéjai anélkül 
átérhetnek egymásba, hogy jelentős eltávolító, erő, ellenállás, nagyobb impulzus sűrűség, és 
ezzel szétnyomó, ellenhatás fejlődne ki. Ez a következmény, a határmenti forgalom 
növekedése, élénkülése az a kapcsolóerő, amely a kellő azonosságú szervezeteket ezentúl 
egymás mellett tartja, és az átjárhatóbb határoknál kialakuló részecskecsere, egyre szorosabb 
köteléket alakít ki a kezdetben esetleg csak véletlenszerűen egymás mellé sodródott nagyobb 
szervezetek között. Ez a határmenti forgalomban kialakuló vegyes, egymással nagyobb 
azonosság, egy új átlagos minőség hozza létre e fokozottan, két oldalról, később, a nagyobb és 
többrétegű összeolvadás után már körkörösen is védett életbölcsőt, a közösen használt és védett 
térrészt. 
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Amikor a kezdetben csak kovalens, felületi kötődésű életbölcső a nagyobb előd szervezetek 
(életbuborékok) folyamatos közeledésével mind nagyobbá válik, egyre több mélységben, 
rétegben alakul ki vegyes állapot és keveredés. A nagyobb bonyolultságú, nagyobb 
egyedsűrűségű rétegekben is kialakuló vegyülés létrehozza a sokkal nagyobb mélységben, 
több fraktálszinten is összekeveredő ionos kötődéseket, és ezzel az ionos eltéréseket, a belső 
ellentéteket is. 
A közös életfelületekkel összetapadt, elődi nagyobb életbuborékok részecskéi számára a 
közösen védett tér időt és energiát szabadít fel, azaz a nagyobb tömegű elődi szervezetek 
kétoldali, később körkörös árnyékolása miatt már nem kell az izotróp valóság minden 
lehetséges hatásával szembenézni és megküzdeni. A közös térrészen kívül lévő időben 
változó rétegek és tömegek megakadályozzák, hogy a belső védett térbe minden lehetséges 
hatás eljuthasson. Ez kedvezőbb lehetőségeket és több időt ad a változás megértéséhez, az 
időegységre jutó idegen és új, vagy nem megérthető ellenhatások száma a védetté váló térben 
az események belső ritmusához, a tudat feldolgozó képességéhez viszonyítva csökken, ezért 
több idő jut a változási események megértésére, alkalmazkodásra, az életnek nem jó, de csak 
lassabban kifejlődő rossz dolgok elhárítására. Az ilyen fokozottan védett, de lassabban 
változó, vagy és megismert térben, egyre nagyobb megértő képesség, speciális, de nem teljes 
tudás és jó környezetismeret alakul ki. A csak a bejutó hatásokat és esetleg ezek 
összefüggéseit megértő térből kirekesztődnek egyes környezeti hatások és hatáshordozók, míg 
más, ellentétes tulajdonságok jelentős része, vagy és sokkal lassabban, fékezettebben és 
megváltozva, módosulva, már nem megérthetetlen, és főleg nem kivédhetetlen, vagy nem 
elháríthatatlan következményt kiváltva, időben eltolódva érnek be. Ez a korábban 
megszokotthoz, az izotróp környezetben megismert belső feldolgozó képességhez képest 
alulgerjesztett állapot, lehetőséget ad egyes nagyobb megértéssel és feldolgozó kapacitással 
rendelkező, a tudatban a környezeténél fejlettebbé váló szervezeteknek, hogy nemcsak a 
múltban és a jelenben a térrészbe beérkező hatások megértésével és a rosszak elhárításával 
foglalkozzanak, hanem előre gondolkodva a lehetséges következményeken is törhessék a 
fejüket. Az ilyen időelőnyt kapó, fokozottan védett térbe kerülő, egyre nagyobb megértő 
képességgel rendelkező szervezetek, tehát olyan speciális képességek és tulajdonságok 
megértésére, gondolkodására szakosodnak, amelyeknek az adott belső térrészekben nincs 
párjuk. Az analóg, vagy nagyobb tudást hordozó, vagy ennél nagyobb tudással rendelkező 
szervezetek jelentős része nem jut el a fokozottan védett térrészig, mert közben vagy 
eltérülnek, vagy megváltoznak, módosul a tudásuk, vagy és az áramlási irányuk. Az 
ellenhatásokkal, azonos képességű, tudású részecskékkel nem támadott, áramlásra nem 
kényszerített, kellően egyedi gondolkodók, a valamiben nagyon egyediek, valamit másoknál sokkal 
jobban értők és tudók sokáig a védett térben, az állócsomó, a szimmetriában lévő belső, centrális 
réteg tagjai, lakosai maradhatnak, és sokáig élvezhetik a körkörös védettséget, a nagyobb 
szimmetriát. Később már maguk tesznek meg mindent annak érdekében, hogy analóg, vagy 
náluk nagyobb konkurens tudású ellenrészecskék ne fejlődhessenek ki. A kivételes és egyedi 
tudás részecskékkel, ismeretekkel, információhordozókkal kellően telitettebbé váló, a 
környezeti más buborékoknál nagyobb sűrűségű, de valószínűbben csak kellően egyedi 
életbuborékok tehát torlódnak egymáson, de mivel nem alakul ki nagyobb azonos mennyiség 
belőlük, ezért a ki és a szétterjedésük, az utánpótlások kis aránya miatt gátolt, egymásnak 
nyomódnak. Az ilyen egyedi tudást, minőséget hordozó, az előd térből eltávolított, vagy és 
kiáramló részecske buborékok tehát a nagyobb előd életbuborékok köztes terében torlódnak 
egymáson, és ha kellően pontosan áramlottak egymásnak, egymástól nem tudnak a 
kiáramlási, korábbi irányban továbbhaladni, ezért az állóhullám front centrális részén 
megállapodnak, állócsomóba, nagyobb egyedi tudást, és rendezettséget biztosító központi 
belső, centrális réteggé sűrűsödnek. 
A kevésbé egyedi, nem annyira szilárd elhatározású, nem pontosan egymás irányába, hanem 
eltérő irányszög, támadási pont, cél felé haladók találkozása esetén, a nem annyira merev 
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részecskék a közös tömegközéppont, a centrum, a legfejlettebb információ hordozók tere, az 
állócsomó felé áramlásban, mivel kisebb sűrűségűek és rugalmasabbak a közös központban 
egymásnak torlódott életbuborék tömegnél, ezért is visszaverődnek, eltérülnek. A kifelé 
áramlók miatt, a térrész azon irányában, amerre a már nem eléggé egyedi részecskék 
elhagyják a centrális termelő térrészt, alacsonyabb ellennyomású, kisebb életnyomású térrész 
alakul ki, ezért a centrumban megzavarodott, időzavarba került részecskék, életbuborékok, a 
kiutat keresők is erre terelődnek, és a legnehezebb fiúk rétegétől kifelé áramló közös 
tömeghez épülnek. Ha azonban náluk egyedibb, nagyobb tudású, vagy és rendezettebb, 
gyorsabb feldolgozó és megértő képességű újabb, keresettebb, értékesebb életbuborékok 
áramlanak nekik, a nagyobb kinetikai erővel, vagy nagyobb egyediséggel rendelkezők 
bejuthatnak az ilyen egyedibb, páratlan, ezért még  e térrészben ezen értékrend miatt 
megbecsültebb életbuborékokat tartalmazó közös térrészbe, a centrumba, amelyből 
kiszoríthatják a hozzájuk képest kevésbé egyedieket, a már az igényeltnél túl nagy arányban 
jelenlévőket, a le és elértéktelenedőket. A másokkal nagyobb azonosságú részecskék 
mindaddig kedvező egyedi elbírálásban részesülhetnek, amíg az egyediségükkel hiányokat, 
érzéseket, a centrumban változó életbuborékoknak az életüket és a megmaradásukat segítő jó 
hatásokat szállítanak. Ha azonban a jó és korábban egyedi hatásokat szállítókból több lesz, 
mint az igény, a helyi kereslet, és az adott életminőségben, egyediségben, állapotban, 
képességben túlkínálat alakul ki, akkor az egymást le és elértéktelenítő részecskék 
egyedisége, és a rájuk, illetve a hatásaikra formált igény is csökken, a megbecsülés és a 
keresettség csökkenése utoléri őket. Márpedig amely szervezetekre, életbuborékokra, hatás és 
tulajdonság, változtató képesség hordozókra csökken a belső környezet igénye, megbecsülése, 
azok az elismertség és a fontosság csökkenése miatt egyre kijjebb szorulnak a közössé váló, 
ilyen értékrend szerint szelektáló védett térből, amelybe minden arrafelé áramló 
részecskebuborék igyekszik, törekszik. Minél több van a pillanatnyi igényhez és a kialakult 
értékrendhez képest egy – egy tulajdonság hordozóból, adott képességű részecske 
szervezetből, annál kijjebb szorul a közös vonatkoztatási rendszer értékviszonyításában a 
legértékesebb, a legvédettebb térrészből, a La grande néven ismert, az időben az egyedibb 
részecske buborékoknak nagyobb szabadságfokot adó, szimmetrikusabb védettségbe kerülő 
centrumából. 
 
Gondoljuk tovább, hogy mi lesz az ilyen fokozottan védett, körkörös árnyékolásban és a 
környezetnél nagyobb szimmetriában változó térrészbe beáramló tudással, ismerettel és 
emlékezettel is rendelkező, de nem a legegyedibb, sok azonos, analóg hatású, másokkal 
könnyebben helyettesíthető hatásokat hordozó részecske buborékok sorsa.??? 
 
A két nagyobb előd életbuborék, progenitor által létrehozott közös állócsomóval rendelkező 
(utódi) térrészből, a centrális élőrétegben a legkelendőbb, a legjobban megbecsült értékelt egyedi részecskék 
jellemző tartózkodási életteréből, az egyediség és a kereslet hiánya, az elértéktelenedés miatt 
kiszoruló átlagosabb, nagyobb azonosságú, kevésbé páratlan életbuborékok a létrehozók 
között kialakult életbölcső, a fokozatosan védett térrészben egy kifelé áramló szimmetriasíkot 
hoznak létre. A centrális térrészbe beáramló, de idővel, az egyediségük és a kereslet 
csökkenése után onnan kiszoruló részecskék, a radiális irányban nem egyenlő, a centrum felől 
nagyobb életnyomás által kifelé jobban segített, azaz már nem teljes, csökkenő szimmetriával 
rendelkező térrészből kiszorítódnak, kifelé sodródnak. Míg a fokozottan védett térrészben 
egyenlő és izotróp hatások dominálnak, a centrumban, fúzióban szaporodó azonosság 
létszámban, mennyiségben feldúsuló, de minőségben romló következménye túltelítettséget 
hoz létre azon minőségekben, hatáshordozókban és képességekben, amelyekből a keresletnél 
több alakul ki. Minél több azonos tudású, azonos hatású, azonos eredőjű, azonos irányba és 
cél felé tartó részecske buborék, életbuborék keletkezik, annál jobban csökken a kereslet és 
megbecsülés, és ezzel növekvő kiszorító, eltávolító erő hat rájuk. Az ilyen elértéktelenedő 
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részecskék egyre kijjebb szorulnak a legvédettebb, legnagyobb eredő szimmetriával, 
stabilitással, rendelkező térrészből. A kiszorulás, a központban keletkező telítődés miatt a 
legtelítettebb térrész, a fúziós tér felől kifelé ható áramlási eredőt hoz létre, de mivel a 
felmenői, szülői életbuborékokból hasonló, analóg tudású és képességű, túl nagy azonosságú 
részecskék érkeznek, ezért, három oldalról az együttváltozó tömeg által a legárnyékoltabb 
térrész felé, a nagyobb árnyékoló képességű szimmetriasíkon kiáramló és szétszóródó vegyes 
réteg felé ható áramlási eredő fejlődik ki.  1. ábra: központi lokalizáció és az eltávolítás. 

 
Az elődbuborékból kiáramló részecskék a közös szimmetriasík felé lokalizálnak, míg a fiatal 
életcentrumban kialakuló nagyobb azonossági, telítettségi erők kifelé hatnak. Mivel azonban a 
szimmetriasík irányába, egy vékony rétegben nagyobb a keveredés, az árnyékolás, az 
elterelés, a feltartóztatás a külső, idegen környezetből beáramlókkal szemben, ezért e síkon 
kevesebb befelé ható ellenhatás, áramlás alakul ki. A centrumban nagyobb életnyomásba, 
telítődésbe kerülő részecskék kifelé ható nyomásával szemben az ilyen réteges, vegyes, 
gyorsabban keveredő, vegyülő életsíkkal rendelkező életbuborékokban kevesebb befelé ható 
ellenerő fejlődik ki. A statisztikai eredő, az elődök ingadozó, de a szimmetriasík környékén 
lokalizáló, a szimmetriasíkra merőleges, a felmenőkhöz viszonyítva radiális irányú bolyongást 
okozó hatások statisztikai, relatív egyenlősége miatt a három, vagy és öt oldalról erősebb 
életnyomással kifelé szorított részecskék, a legkisebb ellenállású szimmetriasík irányába, azaz 
jellemzően a közös tér életcentrumából kifelé vezető életsíkon kifelé áramlanak. Ez a 
szimmetriahiány, egyenlőtlenség okozza a szimmetriasík irányába ható fejlődést, az eltávolító 
erőt, a kifelé áramlást. Minél távolabb egyesül két elődi részecske a közös tömegközponttól, a 
nemesgáz vonalként ismert szimmetria tengelytől, (idegpályától) annál nagyobb a rájuk ható 
kifelé terelő erő és hatáskomponens. Míg a centrumban még lokalizálóak az egymással 
szemben áramlás, és a sugárzók összetartó kúpszöge miatt nagy sűrűségre és egyediségre 
összenyomó kinetikai erők, addig minél távolabb kerülnek a teljes szimmetriától, és a 
központi térrésztől, az idegpályától, (a felmenőket összekötő forró dróttól), annál nagyobbá 
válhat a kifelé ható, a centrumtól is kiáramló telítettségi szél, az elporladó részecskék által is 
segített, kifelé lendületbe hozó hatás komponens. Ezek a nem teljes szimmetriában találkozó 
párba épülések tehát rendelkeznek egy oldalirányú, a más felé fejlődést segítő erőhatással, 
amely a szimmetriasík irányába eltávolító erőként a legvédettebb térrészből kifelé sodorja a 
sík környékén relatív szimmetriába, az életnyomásból lendületes életáramlásra átalakulásba 
kerülő életbuborékokat. 

A két elődbuborékból 
egymással szemben áramló 
részecskék csak a középen 
éppen merőlegesen találkozók 
kerülnek nagyobb, teljesebb 
szimmetriába.  
A legrövidebb egyenestől 
kifelé lévőkre már kifelé ható 
erőhatások a szimmetriasík 
irányába hajtó és eltávolító, 
telítettségi erők is hatnak, 
ezért a nem teljes 
szimmetriával rendelkező, 
három erősebb hatás által a 
negyedik irányba terelt 
részecskék kiszorulnak a 
centrális térrészből. 
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Gondoljuk tovább, hogy mi lesz a sorsa, az életsíkon, a szimmetriasíkon az élet rendje által 
kifelé terelt, a síkon át ide-oda bolyongás közben kifelé áramló részecskéknek? 
 
Ha az áramlás iránya, a legkisebb életnyomású, azaz a legárnyékoltabb térrész iránya 
folyamatosan változik, akkor azok a kifelé áramló életbuborékok, amelyek kiszorultak a 
központi egyediségű értékrendet tartó térrész centrumából, központi rétegeiből, a kifelé 
áramlás közben követik a mindig változó legárnyékoltabb, legkisebb ellenállással rendelkező 
környezet felé lévő irányt. Ez az irány pedig mindig az előttük áramló, előd részecskék által 
mutatott irány, amely a kifelé távolodó tömegként szívóhatást, pontosabban a centrális 
életnyomásnál mindig alacsonyabb ellenhatást, ezért engedő irányt biztosít. 
 
Itt lép be a precessziós kúp, a felmenői szervezeteket összekötő élettengely körüli keringés. A 
felmenői életbölcsőből, a legvédettebb térrészből kifelé áramló részecskék, az egymás felé 
tovább közeledő, egyre több rétegében egyesülő, egyre nagyobb azonosságra kerülő felmenői 
szervezetek közötti térből egyre jobban kiszorulnak, és egyre nagyobb átmérőjű keringési 
pályára terelődnek. Minél közelebb kerülnek e központi térrésztől őket távol tartó életbölcsőt, a 
fokozottan védett térrészt létrehozó felmenői tömegek, és élőrétegek egymáshoz, annál 
nagyobbá válik a közös szimmetriasík, és a közösen védett tér, az átfedett életbölcső, amely 
fokozatosan kifelé szorítja a védettebb térrészből már kívülre kerülő, egyre kisebb minőségű, 
mennyiségbe fejlődött részecskéket. Az egymás felé közeledő felmenők közös rétege, a 
kiszorított szervezeteket egy vékony glóriába, a Szaturnusznál és nagyobb szinten a 
galaxisoknál már jól ismert szimmetriasíkba tereli. (A korábbi  ábrán zölddel beszíneztük a 
környezet ellenállásában kifejlődő glória keresztmetszetét.) A precessziós kúpszög tehát az 
életspirálon körözés közben nő, ezzel nő az éves keringési ciklus kerülete és a viszonylag 
állandó sebesség miatt az áramlási keresztmetszet függvényében a keringési idő is 
fokozatosan nő. Míg kezdetben, a fogantatáskor majdnem merőlegesen érték őket az egymás 
felé segítő, ezért még kezdetben összeépítő erő és lendülethatások, később, minél kijjebb 
kerülnek e részecskék a felmenői szervezetek által létrehozott életkúpból, megvilágítási 
kúpból, annál nagyobbá válik az eltávolító, kifelé ható radikális erő. A rájuk ható irányszög, 
az egymás felé segítő, az összeépülést növelő erő azonban fokozatosan csökken. Miközben 
kifelé áramlás közben a változás gyorsulását, és az egyre izotrópabb térész egyre összetettebb, 
szinte minden hatását megérzik, a kifelé áramlás lendületkomponense megerősödik, és az 
életáramlás felgyorsul. A kifelé áramlásban mindig eljön az az idő és állapot, amikor az 
egymás felé ható erők az 51, -55- 60 fok alá csökkennek, de a közös irányba ható áramlás 
miatt a szimmetriafelületen egymásnak támaszkodva együtt kiáramló, párokba kapcsolódott 
részecskéket már nem a kezdeti radiális erőhatások, hanem a közös cél, és a közöttük 
lecsökkenő életnyomás, a nagyobb azonosságra épülés miatt az ellentét hiánya köti össze. A 
köztes térészben kifejlődő kifelé áramlás lamináris szele, rétegszele, az alacsonyabb 
életnyomás, egy idő után már a radiális elődi részecskék hiánya, vagy csökkenő eredője 
esetén is összetartja az egymáshoz csiszolódott, azonos ritmusra szinkronizálódott részecskék 
párjait, és e párok védett belső terében ekkorra már kifejlődő analóg utódaikat. A felgyorsuló 
kifelé áramlás azonban csak addig tarthat, amíg a szimmetriasíkon folyó változás által kellően 
eltakart, ellenirányú, és ellenhatású részecskék elterelése miatt, ezen irányból kisebb 
életnyomás éri e részecskéket, mint belülről. Amikor elérik a velük kellő azonosságú 
részecskéket tartalmazó, analóg izotrópabb élettér határait, ellenáramlatait, azaz kikerülnek a 
fokozottan védett térrészből, akkor az éppen pillanatnyi állapottól és a lendületkomponenstől, 
a közös szimmetriasíktól való helyzet és a saját szimmetria viszonya, érzete által 
meghatározott irányba eltérülnek, és irányt változtatva, visszaterelődve visszatérülnek a 
korábban már megismert körfolyamatokba, és állapotokhoz. Ez a kiáramlás és visszatérés, az 
adott vonatkoztatási rendszerben napi ciklusokat határozhat meg. 
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Mi történik a kifelé áramló részecskékkel, életbuborékokkal, miközben keringve egyre kijjebb 
szorulnak a nem teljesen izotróp, nem minden hatásnak kitett, sok réteggel és időben változó 
tömeggel is védett térrészekből? 
 
Ha a közös védett térből kikerülnek a már lendülettel, kinetikai energiával kiáramlók, az 
izotrópabb, nagyobb ellenállású környezetnek ütközve balra, vagy jobbra, valamerre eltérülve 
többszörös irány és célváltozás után esetleg másokkal együttsodródva körfolyamatokba 
visszaterelődnek. 
Ha eltérő aspektusból közelítjük (értelmezzük) a kifelé áramlást, akkor akár arra is 
gondolhatunk, hogy a nagyobb változássűrűségű életközpontban változó élet nemcsak 
fogyaszt, a kapott elődi és környezeti hatásokból, hanem valamilyen más, átalakított, 
megváltoztatott élettermékeket, fő és melléktermékeket is létrehoz, kibocsát. A kibocsátásnak 
kiáramlás és a szimmetriasíkra terelődés, eltávolítás lesz a következménye, amely mennyei 
mannaként, átalakítható, elfogyasztható, - a belső centrumban folyó tékozlás miatt - még kellően 
energiadús táplálékot, vagy és átalakítható, megváltoztatható nyersanyagot visz a külsőbb 
rétegekbe. A kiáramló félkész, vagy és nyersanyag, mint továbbadott hatáshordozó azonban 
nemcsak energiát és információs hatásokat tartalmaz. A szimmetriasíkon, a senki földjén, a 
parlagon áramlik ki a belső élőréteg nemkívánatos mellékterméke, a környezetnek káros, vagy 
nem hasznosítható mérgező anyag. A sajátos és a kibocsátókra jellemző genetikai eredetű 
jellegzetes részecskéket tartalmazó élettermékekben, félig elfogyasztott megemésztett dolgok, 
szennyvíz, bélsár, és sokféle ürülék stb. található, amely belső rétegben nem kívánatos 
anyagok az eltávolítás közben a környezetet adó határfelületnek, rétegeknek és e rétegeken 
kinövő egyéb élettermékeknek, időben változó növényekre, fáknak, az áramlást gátló, fékező 
keresztirányban a két réteg között kapcsolatot fenntartó életörvényeknek ütköznek. 
Valószínűen ebből fejlődött ki az állatok között még ismert hatás, hogy a saját körzetüket, az 
életterületüket a részecskéiket és a sajátos genetikai állományukat is tartalmazó vizelettel, 
ürülékkel megjelölve jelzik másoknak, hogy ez az én területem, miközben e felségterület 
jelzéssel egyben megszabadulnak a szervezetükben felszaporodott káros melléktermékek és 
hatások jelentős részétől. A szervezetek által már nem használt, ezért a saját területet kevésbé 
szennyező, kifelé áramló senki földjén, a szimmetriasíkon, a két nagyobb előd életbuborék 
közös rétegszelére, kifelé ható sodrására bízva, tehát minden élőréteg kifelé továbbítja a saját 
életére nem jó hatású melléktermékeit, az életváltozásban keletkező termékeit, hatásait. 
A tudatot és ismeretet, majd megértést és bölcsességet szerző isteni térben azonban mindig 
vannak olyanok, akik mások elhagyott, leadott élettermékeire, melléktermékeire szakosodnak, 
és tovább alakítva, megváltoztatva maguknak, vagy mások által keresett hatásokká, 
hatóanyagokká fejlesztik át a feladott élettermékeket. A belső rétegekből kifelé áramló 
energia és hatáshordozó élettermékek tehát rétegről – rétegre kifelé áramlanak, egyre 
másabbá, egyre veszélytelenebbé, egyre sokrétegűbbé, és mind bonyolultabbá fejlődnek. 
A bolygónk szimmetriasíkjának a mélyén, a centrumban szimmetriába kerülő, kifelé sodródó 
áramló, egyre nagyobb bonyolultságú, mind több alakítást, változtatást elviselő élettermékek 
miközben kifelé áramlanak, más mezőkből befelé áramló hatáshordozók, részecskék, 
információk adódnak hozzá, alakítanak rajta, mígnem az egyenlítői sík szimmetria terében, a 
zöld rétegben a felszínre kerülnek. A sarkoknál, a pólusok felé be és kiáramló részecskék 
sajátos más, de egyre nagyobb szervezetekbe tömörülnek, kezdetben planktonokba, majd krill 
rákokba, végül halakba, vagy és vízi emlősökbe épülnek, amelyek végül a szimmetriaréteg 
különleges védelmét élvező csúcsragadozó, a tudatban és a megértésben a legfejlettebb, a 
legbonyolultabb élettermék asztalára és szervezetébe vándorolnak. 
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Az életáramlás dimenziós lehetőségei: 
 
Amikor az egydimenziós, még füzérsorban áramló részecske nekimegy egy analóg 
egydimenziós részecskének, a két egydimenziós részecske egymáson az életáramlási 
állapotában statikusabb, helyhez kötöttebb közös életsíkra, kétdimenziós felületre terül. Ez 
azért következhet be, mert az egydimenziós állapot nem pontszerű, csak jellemzően 
koncentrált támadásponttal rendelkező fűzérszerűen egymás mögé felsorakozva, a lehető 
legkisebb közegellenállással áramló sokrészecskés lineáris, vonalszerű sorozat, amely mint 
egy gyöngyfüzér sorakozik az elöljáró, a legfejlettebb részecske után. Ha ez a relatív nagy 
sebességgel áramló, kellően koncentrált füzérsor egy hasonló, analóg füzérsorral ütközik, nem 
pontos ütközés esetén szétbomlik, a részecskék megperdülnek és az impulzus pont körül 
keringő, a megmaradó lendületi eredő egy része lassabban előre haladó perdületté fejlődik. A 
folyamatban a két füzérsor részecskéiből valamennyi (az ostor végén) bizonyosan elveszik, de 
a többség a közös részecskefelhőben összekeveredik az ütközésben résztvevő másik 
füzérsorral. Ha azonban viszonylag pontosan szemben éri egymást a két, egymásnak anti 
irányú részecske füzérsor, akkor nagy eséllyel az elöljárók, az egymással éppen szemben 
áramlók egy nagy energiaszintű impulzusban egymásba hatolhatnak. Mivel azonban a velük 
azonos cél felé, azonos irányban áramlók az elöljáró lefékeződésekor előre lendülnek, 
nekiütköznek, megperdülnek, gyakorlatilag középre pozícionálva nem engedik az elöljárót a 
már nem jó élethelyzetből kifelé eláramlani, elmenekülni. A nem teljesen ellenkező irányban 
áramló, egymást valamivel későbben, és irányszög eltéréssel elérő szélső részecskék már 
kifelé perdülnek a középen egymásba ágyazódó, keveredő vezetőkről, vagy és az 
összeolvadásukkor, az összesűrűsödéskor keletkező szerelemtűz léleklángtól. A két vezető 
közös nagyobb térsűrűségbe épülése, egymáson súrlódása, elfolyósodása új léleklángot gyújt, 
amely az egy pillanattal későbben a közös szimmetriasíkra érő, egy picit lemaradó követőket 
közös, a korábbi áramlási irányra merőleges szimmetriasíkba építve új körforgásba terelve kifelé 
téríti. Lényegében az impulzusban új összetételű, nagyobb sűrűségű életvegyület, keverék 
alakul ki, amelynek a közepén már ott változik az egymásba préselődött, több 
fraktálmélységben összekeveredett, a környezeténél már nagyobb sűrűségű, és nagyobb 
változássűrűségű, ezért annál gyorsabban fejlődő elöljárói szervezet. A közös lélekbe 
összevegyült két eltérő genetikai anyagban hol az egyik, hol a másik részecske állomány 
eredő hatása kerekedik felül, jut nagyobb és az egyénnek tekinthető lélek szervezetét 
meghatározóbb dominanciába. A többi egymás és a legnagyobb változássűrűségű centrális 
térrész felé áramló részecske e lélektűz nyomásától,a központi szervezettől kifelé térülve a 
közös rendszer körül kialakuló körfolyamatokba térül, amely megfelelően rendezett 
életáramlásba egyre több társakat, társaságot kereső részecske érkezik be a környezetből. 
Tehát két egydimenziós füzérsor állapotú sikeres szimmetria, jellemzően már a két dimenzió 
irányába is kiterjedő életáramlást, életsíkot, életfelületet hoz létre. 
 
Ha azonban egy már kétdimenziós életfelületen élő szervezetnek (viszonylag merőlegesen) 
áramlik egy egydimenziós füzérsor, akkor – ha jól időzít- vagy szinte kölcsönhatás nélkül 
áthalad a kétdimenziós felületen, vagy kevés kölcsönhatással a többség tovább áramlik. A 
merőleges átáramláskor viszonylag nagy az útidő nyitottsága, azaz ha a kétdimenziós 
szervezet nem forog, akkor életrésre találó egydimenziós füzérsor gyakorlatilag kölcsönhatás 
nélkül áthatolhat a nála fejlettebb térállapotúnak, letelepedettebbnek tekinthető szervezet 
élethézagain.  Ez elsősorban akkor következhet be, ha a két még áramló szervezet fejlettsége, 
az életáramlási sebessége, a soros füzérben áramló részecskék mérete, sortávolsága és a 
keresztező térrészhez az életmetszethez érkező sorrendje kellően analóg, azaz egy kevésbé 
domináns köztes térrész, egy hézag és egy részecske ritmus, áthatoló sorrend alakulhat ki. Ha 
a ritmus, a sorrend, a távolság és vagy a fejlettség nem elég azonos, kisebb eltolódás esetén 
nagyobb kölcsönható képesség, interferenciás erősödést és ritkulást kiváltó átáramló rezonáns 
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kölcsönhatás alakulhat ki. Tehát a térbeli, áramlásbeli és a tulajdonságbeli azonosság növeli a 
kölcsönhatás valószínűségét és erejét, módosító hatását, de nagy és összetett azonosság esetén 
egymáshoz képest az életáramlási időben, térben kellően eltolt közösségek szinte érdemi 
kölcsönhatás nélkül áthatolhatnak a csak kisebb energiaszintű részecskéiket megváltoztató 
téridős eseményen. 
Ha az életfelületnek van saját perdülete, azaz van forgástengelye, amely körül forog, vagy és 
imbolyog, akkor csak az esetben történhet kevés kölcsönhatással az áthatolás, ha a két 
szervezet egymásnak fel és alharmonikus viszonyban van. Ez azt jelenti, hogy az egyenesebb 
iránnyal rendelkező áramlóbb, egydimenziós füzérsor részecskéi éppen azon ritmusban 
érkeznek a kétdimenziós életfelületen keringő részecskék felületéhez, amikor azoknak éppen 
a részecskék közötti hézagok vannak az áramlási irányba, és ilyen sikeres harmonikus 
áthaladás esetén, nem, vagy nagyon kevés kölcsönhatás alakulhat ki. Más a helyzet, ha a két 
szervezet között nincs áramlási, vagy és ritmus harmónia. Ilyenkor az áthaladók nem az 
életrésekkel, hanem a keresztirányban áramló másik szervezet életsíkján keringő 
részecskékkel találkozva, a korábbi áramló állapotot jelentősebben rövid idő, eseménysor alatt 
megváltoztató impulzusokba, kölcsönhatásba kerülnek. Ez esetben nem lehetséges 
kölcsönhatás nélküli áthaladás, és a sikeresebben nagyobb kezdeti változás nélkül átjutóknak 
is változik a sorsa az impulzusba kerülők állapotváltozásától, a füzérsor és az életsík, az 
életfelületek felszakadozásától és átrendeződésétől. 
Egészen más történik akkor, ha az áthaladók nem merőlegesen áramlanak a már kétdimenziós 
életfelület síkjának, a határnak, hanem a 90 foknál lényegesen kisebb szögben keresztezik a 
már fejlettebb életsíkon áramló, keringő részecskék útját. Minél kisebb az áthaladási 
metszésszög, annál jobban csökken az esély, hogy kölcsönhatás, lebukás, impulzus nélkül 
áthaladhasson az áramlóbb, a még sorosan koncentráltabb, rendezettebb szervezet a másikon. 
Gyakorlatilag 60 fok környékén már nagyon megnehezül az átáramlás, és 30 fok alatt már 
nagyon kicsi az esély, hogy az áthaladásból ne legyen jelentős impulzus és vegyülés, 
összekeveredés. Nagyon kicsi áramlási szögnél, azaz minél nagyobb az áramlási paralel 
irányazonosság,- ez lehet ellenkező is, annál kisebb a valószínűsége, hogy a két szervezet 
között nem alakul ki lényeges esemény, összevegyülés. Ellenkező iránynál szinte esély sincs 
arra, hogy 15 fokos irányszög alatt elkerülhessék egymást, míg azonos irány esetén az 
áramlási sebesség különbsége, azonossága esetén sokféle egyedi variáció alakulhat ki. Azonos 
irányba áramlás esetén, főleg szinkronba kerülő rokonoknál, azonos térrészből indult 
szervezeteknél a két füzérsor könnyen közös, egymást a lendületben növelő áramlásba tud 
sorolni. Maradjunk annál a példánál, hogy egy már kétdimenziós síkba, felületre átszerveződő 
együttváltozó részecske tömeget, egy vele kellő, de nem teljes azonosságú, hozzámérhető 
fejlettségű, téridős állapotú, nagyobb lendülettel érkező, még kellően koncentrált 
egydimenziós füzérsor, erősen kölcsönható képes impulzusban találja el. Míg a két korábban 
még csak egydimenziós áramlásból keringő, imbolygó életfelületté átalakuló szervezetek 
közös impulzusából a térbolydulás rendeződése, alkalmazkodás, besorolás után szimmetriasík 
és kétdimenziós életfelület alakul ki, a kétdimenziós sík eltalálása, megbolygatása esetén már 
egy harmadik irányba, a térbe is kiterjedővé válik az együttváltozáshoz összekeveredő 
sokrészecskés szervezete kilengése.  A kétdimenzióssá fejlődő életfelületből így alakul ki a 
már három dimenzióban is változó bonyolultabb életállapot. Azonban az ilyen eseménynél 
sok, kiszóródó lesikló, lemaradó, kifelé lendülő, felgyorsulva a szökési sebességet elérő 
részecske elveszhet, miközben az esemény színhelye körül a környezetben addig 
statikusabban változó részecskék bekeveredhetnek a felgyorsuló, érdekes/veszélyes, izgalmas 
események sodrába, amely magával ragadhatja őket. Az elveszés, és a bekeveredés lehetősége 
a kezdeti, korábbi részecske állomány egy részének a kicserélődését eredményezi, azaz az 
impulzus anyagcserét, életcserét, érzéssel rendelkező részecske cserét eredményező 
következményt hoz létre. Ebben a következményben egyes részecskék lefékeződhetnek, 
statikusabbá válhatnak, letelepedhetnek, leragadhatnak az élet valamely statikusabb, kevésbé 
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áramló állapotába, míg mások, akik azelőtt kevésbé aktív életváltozásban vettek részt, 
lendületet vehetnek át, felgyorsulhatnak, aktívabb életáramlásba, életsodrásba kerülhetnek. 
Az egymás felé áramlással bekövetkező impulzus eseményeknél rendszerint a találkozási 
kölcsönható térrészben kialakul egy az átlagosnál, és a korábbinál nagyobb lokális 
részecskesűrűségű és nagyobb változássűrűségűvé válva gyorsabban fejlődő mag is, amelynél 
a térkitöltés hatékonyabbá, az egyéni tudások közös tudássá összeadódva teljesebbé válnak. 
 

Más a helyzet, ha nem egy egydimenziós áramló, tehát még társatlan, páratlan, a lendületben 
szimmetriahiányos füzérsor, vagy nem egy életsík ütközik össze egy áramló másik 
egydimenziós füzérsorral. Ha két életsík, életfelület áramlik egymásnak, ebből nagyon 
sokféle, de véges kölcsönhatási lehetőségek alakulhatnak ki. 
Miként a lineáris füzérsorban áramlóknál a legkisebb az esély, hogy hasonló analóg 
szervezettel erős, egymást megsemmisítő impulzusba kerüljenek. Valószínűen ezekkel van 
jelentősen telítve a tér, ezen állapot alkotja a hiányzó anyag nagyobb részét. Két életsík 
egymást metsző téridős találkozásának azonban sokkal nagyobb a kölcsönható esélye. Elvileg 
a jól, egymás mellé a lapjával rendezett életsíkok esetén, miként az egymásra ülepedő levelek 
esetén nagyon sok lényegi drasztikus kölcsönhatás nélkül elférhet, ez azonban nem zárja ki az 
egymás mellett lévő életsíkok, életfelületek közötti lineáris eseményt okozó átjárást. A tér 
természetes része, hogy az életsíkokon keletkező nem nagy energiaszintű, de változást 
okozó impulzusok jellemzően kevés részecskeszámú változásban a harmadik 
térdimenzió felé is kiterjednek. Mivel az impulzusokban elporladó idősebb, rosszul időzítő, 
mások által rossz ritmusváltásra kényszerített részecskék elporladásából mindig fiatal és 
áthatoló képesebb (kisebb) részecskék is keletkeznek, akik ráadásul sok esetben az elődi 
szülői élőrétegre merőleges, de legalább jelentősen eltérő irányban áramlanak ki, ezért nagy 
az esélye annak, hogy a viszonylag egymáshoz közel lévő szomszédos életsíkokról megszökő, 
kiáramló részecskék átkerüljenek a másik hasonló közeli életsíkok szervezettségébe.  
Ha nem keletkezik egyszerre nagytömegű áthatás, akkor ez nem egyéb, mint amikor a szomszéd falú 
legényei átrándulnak a másik falu báljába a helyi lányok mustrálására. Ezek az események 
szórványos, kiszámítható lineáris változást eredményeznek, amely nem változtatja meg 
túlságosan a térállapotokat, de a változást megfelelően továbblépteti az állapotokat az élet 
formálására. Ha azonban nagyon szorosan követik egymást a rétegesen elhelyezkedő 
kétdimenziós életfelületek, az egymástól egy kicsit egymástól is eltérő (eltérő környezetben 
másképpen kifejlődő) idősíkok, akkor egy e rétegekre erősen kölcsönhatóképes, kicsi szögben 
áthatoló és nagyobb impulzust kialakító esemény már sokkal nagyobb energiaszintű 
térátformálást válthat ki. Mivel az egymásra szorosan ráfekvő, egymáshoz kapcsolódó rétegek 
valamelyikének a jelentős impulzusba kerülése az átalakuló térrészben azonnal tömeges 
állapotváltozással jár, és ha túl közel vannak egymáshoz és az eseményhez az egymással 
összeérő, kellő folytonosságban változó, de részben elszigetelt, egymáson fekvő rétegek, 
akkor jelentős áthatásos kölcsönhatás keletkezhet a szomszédos rétegek érintettségét, 
gyorsabb változását is kiváltva. Mivel az egyik réteget erősen gerjesztő eseményeknek az a 
másodlagos következménye, hogy a változás átnyúlik és áthat a szomszédos belső, és vagy a 
külső rétegekre is, lényegében a nagyobb közös térre átterjedő nemlineáris, de nem teljesen 
egyforma helyi következményű együttváltozás alakulhat ki. Ilyenkor a legjobban gerjesztett, 
változásba hozott réteg kilengése, anyagcseréje továbbgerjeszti a szomszéd rétegeket, 
szervezeteket, amelyekre nyomást, vagy szívást gyakorolva térátalakulást eredményez, amely 
miatt a szomszédos rétegek között jelentősebb, több réteget érintő kölcsönhatási folyamat és 
összetett részecskecsere alakulhat ki. A helyileg kialakuló változásokban, a részecske 
cserében azonban az átalakulások során a nagyobb környezettömeg és lendület eredője, 
energiája nem változik meg, csak a statikus és dinamikus helyi energia arányok változnak. 
 
A Nap szervezet Földi centrummal rendelkező élőrétegét, e réteghez és a Naphoz, a kezdeti 
térrészhez képest a belsőbb szomszédos Vénusz bolygó (testvér) élőrétege, viszont kívülről a 
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már idősebb és tapasztaltabb bolygótestvér, a Mars rétege határolja. Ha a szorosan egymás 
mellett elhelyezkedő valamelyik réteget erős nemlineáris változást gerjesztő kölcsönhatás éri, 
akkor a rétegváltozás kiterjedése, a korábbi állapotok átrendeződése miatt az áramló-képes, 
nagyobb sebességre, a szökési lendületre gyorsuló fiatal és életképesen maradó középkorú 
részecskék jelentős része átkerülhet a szomszédos rétegekbe, miképpen ez bizonyíthatóan 
megtörtént a Dél-Amerikai Titikata tó és a Közép- Amerikai Yukatán félsziget környezetében.  
Tehát miként a faleveleknél, az egymás mellett lévő más élőrétegeknél és szervezeteknél is, 
az egyik szervezettséget, réteget, vagy már több dimenzióban változó térrészt érő jelentős 
változás erősen kölcsönhathat a szomszédos rétegek, kialakult állapotok addig kiszámíthatóbb 
lineárisabb változásaira, amelyben egymással érző és tudatos részecske és hatáscsere 
alakulhat ki. A lineáris rétegeknél tehát az érzésekkel és gondolatokkal rendelkező élővilág 
egy téridős utazást megfelelően, a tudati állapotváltozást és az események sodrát túlélő része 
éppen úgy átkerülhet a nagy azonosságú szomszédos bolygók rétegeibe, és ezzel 
természetesen annak a legnagyobb védettséget árnyékolást biztosító rétegcentrumaiba, mint 
miképpen az egymásra rétegződő ősszel lehulló falevelek részecskéi. A nagyobb sűrűség, 
(változássűrűség, a bomlás) felé ható fejlődésük közben, az érzéstudatos részecske egyedek is 
átkerülhetnek az őket továbbsodró lendületes részecskék hatására az alsóbb, a már 
melegfúziósabb irányban fejlettebb, gyorsabban változó, lebomlóbb állapotban lévő 
kétdimenziós életfelületeibe. Ez az életfejlődési irány, életút a hidegebb, lassabban változó, 
unalmasabb környezet felől a nagyobb változássűrűség, az egyre több dimenziós állapotában 
és irányban változó térrész, és életállapot felé vezet. Viszont nemcsak a gravitációs 
következményt kiváltó, a nagyobb(változás) sűrűség, az erre még nem megfelelően felkészült 
részecskéknek a pokol felé fejlődő részecskék kerülhetnek át a bolygócentrumok poklai felé a 
változássűrűségben fejlettebb rétegekbe, hanem az alsó, melegfúziósabb rétegeiben 
impulzusokban születő nagyobb áthatolóképességű, nagyobb kezdeti lendületre szert tett, a 
saját rétegéből  a szökési sebességet (gyorsulást) elérő részecskék is átkerülhetnek a hozzájuk 
képest még a múlt elmaradottabb állapotában változó, kevésbé bomló, jobban összetartó 
átlagosabb részecskék külsőbb rétegeibe. Ráadásul még az sem szükséges, hogy nagy 
lendülettel a korábbi együttáramlási irányhoz képest visszafelé lóduljanak. Az is elég, hogy az 
impulzus találatkor kitáguló, felfúvódó, a környezeténél kisebb részecskesűrűségűvé fejlődő 
Orgon részecskévé váló életbuborékok, életörvények egyszerűen a közös térben lévő részecskék 
létszámához, fejlettségi állapotához képest több teret birtokolnak egy ideig, mint amenyi 
indokolt, ezért a nagyobb változássűrűség által gerjesztett, de ellenhatni egy ideig nem tudó 
közös életbuborék kiszorításra kerül a neki éppen túl nagy változássűrűségű környezetből. Az 
ilyen Orgonná váló, felfúvódó életbuborékok felhajtóerőt kapnak, a változtatóképes 
részecskék elvesztése miatt kiszorulnak a nagyobb változássűrűséget, vagy és nagyobb belső 
tömörséget, ellenállást igénylő térrészekből, és felemelkedve, kiáramolva a nekik túl nagy 
változássűrűségű, már nem megengedett rétegekből, nyugodtabb, a feldolgozó képességnek 
megfelelő, hidegfúziósabb élőrétegbe emelkednek. Ez gyakorlatilag a korábbi fejlődési, 
életáramlási irányhoz képest visszafelé áramlás, visszafejlődés egy már részben ismert, átélt 
életállapot felé. Az Orgonná válás egyik lehetősége, hogy amikor a környezettel azonos 
részecskesűrűségű életbuborékok impulzusban találatot kapnak, vagy a találati esemény sok 
részecskét kisodor belőlük és ezzel a térrész egy időre üresebbé, kevésbé telítetté válik mint a 
környezete, vagy-és a nem pont merőleges találatkor sokkal nagyobb saját spin, saját perdület 
alakul ki, amely saját forgás miatt a kerületen kialakuló életspirálon egyre több lemaradó, 
leszakadó részecske szóródik ki. Az ilyen térrész először a környezeténél egy kicsit 
magasabb, majd az elektron jellegű, áramlóbb részecskék elvesztése után alacsonyabb 
változás sűrűvé és kisebb életnyomásúvá válik, egy kicsit felfelé és kifelé kezd áramlani a 
rendszerint, (de nem mindig) lassabban változó környezet felé, amelytől az életbuborék egyre 
hidegebb, kevésbé gerjesztett, kisebb változássűrűségű, (nagyobb azonosságú, általa 
kiszámíthatóbb)  környezetbe kerülve lehűl és egy idő után megnyugszik. 
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 Tekintsük az Orgon életbuborékot egy belvárosból a külső környezetben lévő végállomás felé haladó 
busznak. Mire kiér a busz a külső életfordulóra, addigra kiürül, az utasoktól elnéptelenedik a zsivaj és 
a belső zaj is elül, a busz elcsendesedik, majd leáll és megnyugszik, és egy kicsit lehűl. Reggel a külső 
életfordulónál lakó sofőr, a busznak lélek, irányító részecske ismét beindítja a járművet, amely a belső 
életcél, életforduló felé haladva megnyugodott kipihent, már hidegfúziósabb állapotú, áramló 
képesebb, lendületesebb utasokkal telik fel. Az első és a hátsó ajtón, bejáraton, a szállító, transzfer 
járműbe beáramló azonos cél, a nagyobb változássűrűségű élettér, a szervezeti központ felé 
együttáramló részecske individuumok egyre beljebb szorulnak az újabb és újabb beépülőktől, 
amelyekkel keverednek, helyet cserélnek, érintkeznek, és a bennük változó kisebb energiaszintű 
részecskéket, baktériumokat, vírusokat, információt és egyéb hatásokat cserélhetnek. Eközben a saját 
aurák által kellően távol tartott személyek, a szállító jármű ide-oda vetődése közben közvetlen 
erőhatásokat is átadnak egymásnak, a kanyarokban a fékeződéskor, gyorsuláskor összeütődnek, tehát 
nyomást gyakorolnak a testükre, a szervezetük különböző energiaszintű alszervezeteire, a sejtjeikre, a 
molekuláikra és az atomi szint alatt változó részecskékre is. Minél nagyobb a belső sűrűség, annál 
nagyobb közös akarat, vonzerő készteti a transzfer szállító a legnagyobb változássűrűsége miatt az 
ellenirányú hatást nem támasztó anizotrop térrész, a centrum felé. A térben ezt gravitációs 
különbségként észleljük, mert más a befelé igyekvő minőség, a szervezet centrumában még nem 
telített pihent minőség célja, akarata, mint a már benn lévőké, a már fáradtabbaké, amely állapottal 
pedig a külső a külső térben lévők nem rendelkeznek. Tehát a fáradtabb, feszültebb, felhevült 
életminőség kifelé, a megnyugtatóbb környezet felé áramlik, az életáramlásban éppen elfáradt 
részecskékben antigravitációs hatás fejlődik ki. Az anyagcserét és az életáramlási irányt a cél is 
befolyásolja. 
 
Amikor a kétdimenziós életfelületek részecske találatot kapnak, azaz telítettebbé és a saját 
élettengelyhez viszonyítva már harmadik, a tengelyre merőleges dimenzió irányába, a 
megnövekedő pocakkal kiterjedővé válnak. A belső védettebb térrészbe az áramló füzérsor 
által és a változással besodort, az adott túlvédett környezetben idegen, még tapasztalatlan, 
tágasabb teret, nagyobb életáramlást igénylő, de az élettérben egy időre térbeli határok közé 
szorult részecskék elkezdik tágítani a nekik túl szűk teret, és ezzel helyet, és életépítményeket 
hoznak létre a környezetnél magasabb változássűrűségűvé fejlődő védett térrészben az anyai 
méhben. A már melegfúziós, nőies részecskék közé, a gyorsabban fejlődő rengeteg jó 
lehetőséget kínáló paradicsomba bejutó, nekik lendületes angyalok hatalmas nyersanyag 
készletekre és átalakítható térre találnak a szimmetriát kialakító, nekik új térrészben.  
 

A folyamat éppen olyan, mint amikor a lendületben fejlettebb spanyol hódítók beáramlottak a 
hozzájuk képest eltérő fejlettségű, eltérő értékrendű, sokkal statikusabb, már helyhez kötöttebb 
állapotú, éppen túl nagy szimmetriába került amerikai kultúrák területére. Hatalmas, a helyiek által 
már nem eléggé megbecsült készleteket, aranyat, ezüstöt, új növényi kultúrákat, fűszereket találtak, 
miközben leigáztak és átalakították a helyi indián kultúrák szervezeteit. Bár a beáramlók lefékeződtek 
e nekik paradicsomi körülményekben, de mivel nagyobb áthatoló képességgel rendelkeztek, ezért a 
birtokba vett elrabolt értékeket arannyal és a helyi zsákmánnyal megrakott hajók formájában haza 
tudták juttatni a természetes földrészválasztó óceánokon keresztül. Tehát az Európában már túl feszült 
életnek rá kellet kényszerülnie az egydimenziós áramlásra, a természetes határfelület, az óceán 
átlépésére hogy kellően más, de még elég azonosságú életteret találjon. A beáramlás következtében az 
egymással már túl nagy szimmetriába került, elöregedett, megosztódott, letelepült, túl statikussá vált 
indián szervezetek sokkal nagyobb lendületre, gyorsabb életáramlásra kényszerültek. 
 

Az idegen környezetbe bejutó eltérő fejlettségűek tehát keverednek és vegyülnek a helyiekkel 
amelyekből idővel más, vegyes életminőségek alakulnak ki. A beolvadó, a helyi 
rendezettséget elfogadó szervezetek megváltoztatják a korábban kialakult életállapotokat, a 
külső környezetet és a belső tudatokat, miközben ők is alkalmazkodnak, változnak, tanulnak. 
Az életáramlási rendezettséget felvenni nem tudó, túl eltérő célok felé áramló, túl nagy 
sűrűségű idegen, fertőző, nagyon más szervezeteket minden térrész (szervezettség) kilöki, 
eltávolítja magából, rendszerint az általa megfertőzött tudatú, hatású helyi, vagy és már 
vegyes befolyásolt, de kisebbségben maradó részecskékkel együtt. A napba beérkező túl 
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idegen életanyagok flerek formájában, turbolenciák, örvényáramlások, és heves kilökődések 
közben távolítódnak el, míg a gerinces fejlettségű életörvény szervezetekbe bekerülő, nem 
teljesen idegen életanyag, hasonló, analóg kilenc hónap után kilökődő utód életörvényeket 
hoz létre. Minél idegenebb, minél nagyobb kinetikai erejű, minél nagyobb változást létrehozó 
és több részecskét érintő következmény fejlődik ki az idegen életprogramot szállító 
részecskék beáramlásakor, amelyet megtermékenyítésnek, a periodikus ciklusok, az 
életörvények más összetételű megújulásának ismerünk, annál nagyobb téresemény, és annál 
nagyobb átalakulás, életátrendeződés történik. A beérkező életanyag mennyisége, mássága, 
idegensége és aránya azonban meghatározza a kifejlődő következmények analóg statisztikai 
eredőinek a lehetőségét. A párkák néven ismert áramló szervezetek meghatározott aránya, az 
áramló szervezetek megosztásával, részekre szabdalásával meghatározza az azonos téridős 
eseménybe besodródó részecskék, és az energiaáramlás, a helyi átalakulás arányait. 
 

Térjünk vissza néhány gondolat erejéig a találatot kapó kétdimenziós életsíkok 
továbbfejlődésére. E síkok, életfelületek, részecskespirálok ilyenkor egy harmadik dimenzió 
irányába is kitérülve – mint a feltekert újságpapír begöngyölődnek, valamilyen az életsíkhoz 
mérhető nagyságú hengeres életörvény formába feltekerednek, az eseményben a két 
egymáshoz képest ellentétes irányban egymáson elmozduló élőréteg között besodródnak, 
miközben a kialakuló életörvény főtengely körül keringő részecske közösségnek egyre 
nagyobb saját spinje, egyre nagyobb keringési gyorsasága alakul ki. A felpörgő kezdetben 
karcsú, a derekuknál még beszűkülő életörvények (kicsi, finom szinten apró szén nanocsövek, 
nagyobb szinten hatalmas tornádók, még nagyobbnál óriási spirál galaxisok) köztes szinten 
emberek, a folyamatban egyre jobban életbuborék, toroid alakit vesznek fel, kigömbölyödnek, 
a térrész közepén kitágulnak, a tengelyszélen lévő örvényrészek beljebb húzódnak, mígnem 
valamilyen méretű, a közepükön áthatolásra alkalmas átmenő lyukkal viszonylag kerek 
életbuborékokká át nem formálódnak. Az ilyen életörvények sohasem egy, hanem mindig két 
nagyobb, kellő azonosságú, egymással párba kapcsolódó, egymással a részecskéiben 
genetikailag is több fraktálmélységben összekeveredő, két sokrészecskés összevegyülő 
szervezetből fejlődnek ki, amelyek egy közös életfelületen az összekeveredés miatt egy ideig 
szétválaszthatatlan gravitációs és vegyi kötődés alakul ki. A részecskék egy része mindig átjut 
a kialakuló közös szimmetriasíkon keresztül a másik félszervezeti részbe, amely rokoni 
érzelmi kötődést alakít ki. Az egymáson kezdetben még magas fordulattal elfolyósodó, 
azonos rendezettség felé fejlődő, majd a szimmetriasíkon egymáshoz képest elforduló 
félszervezetek a közöttük átáramló részecskék miatt a saját forgásukban fékeződnek, és az 
összekeveredő, vegyülő folyamatban mind jobban azonos fordulatra és forgási szimmetriába, 
szinkronitásba kerülnek. Akár két olyan fél légturbinának is tekinthető a két féltekényi, közös 
lencsébe, életmagba lapuló, összekeveredő, vegyülő részecskeközösség, amelyben egyre több 
részecske válik érintetté a másik esetleg egzotikusabb, eltérő állapotban változó féltekébe 
átáramlás közben, amelyek között a térbeli eloszlásban egyre csökken a különbség. 
A kezdetben rendszerint még egymáshoz képest is eltérő és magas fordulattal rendelkező 
életörvényekben a közös életsíkon a leggyorsabban forgó kerületi részen az együttváltozásra 
kényszerített, nagyobb tömegű környezet által fékezett forgásban a forgó közösséghez képest 
lemaradás, lelassulásban egyre több részecske szóródik ki a hozzá képest statikusabb, vagy és 
áramlási különbséggel rendelkező környezetbe. A kiszóródás azonban anyagcsere, 
részecskecsere folyamatot vált ki, mert a centrifugális felületen kifelé áramlók között táguló, 
alacsonyabb életnyomású beszívó térrész alakul ki. Mivel a kerületi irányban a centrifugális 
hatásra is kifelé áramló, kiszóródó részecsketömeg, a korábban ott lévők állapotában kevésbé 
telített, részecskékben ritkább, üresebb térrészt, érzelmi és fizikai vákuumot hagy maga után, 
az ilyen sokkal alacsonyabb életnyomásúvá váló térbe, az éppen átlagos, vagy nagyobb 
nyomású környezetből folyamatosan beszívódnak, (benyomódnak) a tágasabb teret kereső, 
nagyobb szabadságfokú életáramlást igénylő részecskék. Tehát a szervezet magasabbá váló 
saját spinje miatt lemaradás, kiszóródás, részecske és anyagcsere fejlődik ki. Az összeérő, 
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szimmetriába kerülő életfelület, az egyenlítői réteg még azután sokáig el, elcsúszik, elfordul, 
megszalad, elmozdul egymáson, amikor már a felületi szimmetria kialakul, de a 
félszervezetek belsejében még mindig tehetetlenül a korábbi irányban áramló, nem teljesen 
szabadonfutó tömeg tehetetlen kinetikai energiája folyamatosan egymáson elcsúszásra 
gerjeszti. Amikor ilyen rétegfeszülés meghaladja a kötődési értéket, az egymásnak nagy 
erővel feszülő rétegek elcsúsznak, egymáshoz képest, amely a kisebb saját spinű, többnyire az 
északi félteke forgásban lemaradását okozzák. A Földi egyenlítőnél összekapcsolódó, apai és 
anyai dominanciájú féltekéjén is kiválóan megfigyelhető a déli rész, forgásban, saját spinben 
előre sietése, amelyhez képest az északi rész lemarad, elmarad az együttforgásban. Ez tolja el 
észak Amerikához képest a Déli féltekén lévő Dél-amerikai kontinenst kelet felé, a közös 
forgás irányába. Európához képest Afrikai kontinenst, a délkelet Ázsiai Földrészhez, táblához, 
réteghez (szervezettséghez) képest a Maláj térséget új Zéland és Ausztrália részt, tehát a déli 
melegfúziósabb kontinens részt. Amikor a nem teljesen együttforgó féltekék között a 
rétegfeszültségek meghaladják a feszültséghatárnál kialakult erre merőleges átérő kötőerőt, a 
lokális helyen elfolyósodás, a kétdimenziós és egydimenziós állapotra visszabomlás miatt az 
elcsúszás bekövetkezik, és földrengések mellett tektonikusmozgások, esetleg az óceánok 
érintettsége esetén Cunamik pattanhatnak ki. Ha a rétegváltozás tekintélyesebb térbeli 
átrendeződést vált ki, akkor a föld vagy a tenger alatti rétegekben bekövetkező szakadás, 
lavinával süllyedést is okozó energiaszint változásokat, Cunamikat, szökőárakat válthat ki. 
 

A kezdetben karcsú életörvények tehát idővel kiterebélyesednek, egyre jobban gömb és toroid 
alakzatra formálódnak át, meghíznak, eltunyulnak, egyre jobban csökken az élet hajtóereje a 
különbség és a mást akarat. Amikor egy együttváltozásra nagyobb és közös tömegbe 
szerveződő két részecske fél már annyira összekeveredik, vegyül egymással, hogy megszűnik 
a különbség a másság, a fejlődést hajtóerő, a közösség változása, változássűrűsége alábbhagy 
és ezzel a belső életnyomás is redukálódik. Az egyre nagyobb azonosságnak azonban érdekes 
következménye fejlődik ki. A mind jobban összecementálódó, az élethézagokat betöltő 
szervezettségben az azonosság, egyre nagyobb túlkínálatba, új célok keresésébe fejelődik. Az 
életáramlás helyi gyorsabb megfeneklése, de a külső nagyobb energiaszintű környezet lassabb 
alkalmazkodása a helyben eltunyuló változás feszültség növelése, a fejlődés 
továbbkényszerítése felé hat. Amikor egy lokális térrészben már kimerülnek az élet helyben 
kifejlődhető variációi és a tespedés a változatlanság felé sodorja a túl jó dolgot könnyen 
megszokó életet, a külső lassabban fejlődő, nagyobb energiaszintű szervezetek határfelületei, 
a sokkal nagyobb tömegerők következtében továbbra is eltérő saját spinnel, eltérő fejlődési 
igénnyel feszülnek egymásnak. A gyorsabb és eltérő fejlődésre serkentő miatt, a már 
melegfúziósabb, gyorsabban változó, idősebb szervezetekben sokkal magasabbá válik a 
lendület/perdület aránya a perdület javára, amely miatt a pörgősebb, helyileg, centrálisan 
túlsúlyba, túl nagy hatástöbbletbe kerülő részecskék azonos áramlási irány rendezettsége, az 
időben növekvő lemaradók kiszóródása egyre erősebb saját forgásra készteti a közös 
szervezetet. Minél kevesebb a túl gyors és erősen differenciált fejlődést ellenző, visszafogó 
részecske hatása, azaz minél több a szervezetből lemaradó, kiszóródó elszegényedő, a 
környezetbe kikerülő részecskék aránya, annál nagyobb forgató hatás keletkezik. Ha a 
hidegfúziós szervezeti félrész, mint az északi külsőbb rétegben változó környezet gátolja e 
saját forgás, növekedését, akkor egyre nagyobb feszültség keletkezik a két réteg között, és a 
melegfúziósabb, pörgősebb, gyorsabban fejlődő déli félteke egyre nagyobb erővel feszül a 
továbbfejlődés felé. Ha nem belső hatásban alakul ki az egymáshoz képest periodikusan 
rendszeresen megnövekvő feszültsége, a túl megszokott/megúnt állapotból az elmozdulás 
utáni vágy a különbség, akkor a közös szimmetriától délre lévő, már nagyobb saját kerületi 
sebességgel forgó, és az ehhez képest lemaradó, lassabban áramló felmenői életbuborékok 
felületei között alakul ki mind nagyobb továbbfejlődésre, változásra késztető feszültségbe 
növekedés.  A felmenői, már több részecske együttváltozását megszervezve biztosító sokkal 
nagyobb tömegszámú életbuborékok felületei, bár sokkal lassabban, de mégis a nagy tömeg 
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fejlődési igénye által hajtva elmozdulnak egymáson. Minél nagyobb az együttváltozó 
részecskeszám, a tömegszám, annál lassabban, de biztosabban őrölnek az Isten malmai. A 
nagy tömegben együttváltozó, és még mindig kellő forgási és kerületi áramlás különbséggel 
rendelkező szervezetek egymással (más szervezetekkel, eltérő rétegekkel) érintkező 
határfelületei a más célok felé áramló, eltérő irányrendezettségű részecskéik következtében 
tartósan elmozdulnak egymáson. Miközben a kis energiaszintű részecskék áramlásával egyre 
nagyobb nyírófeszültséggel gerjesztik a forgást és a továbbfejlődést akadályozó, már kellően 
merev, becementálódott, elöregedett, már három dimenzióban bemeszesedett utód 
szervezeteket. Az általunk ismert gerinces életrendben, amikor az agysejtek közé már túl sok 
blokkoló, a lélekáramlást, a gondolat terjedését fékező, akadályozó részecske ékelődik be és 
az emberi elme, az agy elbutul, elkényelmesedik, egyre rosszabb energia és esemény 
ellátásúvá fejlődik. Ha a szervezet az Alzheimer kórként, vagy és más a tudat lefékeződését, 
működésképtelenséget és a gondolkodási lassulást kiváltó időskori betegségbe kerül, a 
szervezetbe bejuttatott ezüstkolloid, vagy és aranykolloid részecskék, ezeket a beszűkült 
sínapszisokat lebontják és a lélekáramlás, a szellem kellő szabadsága, szárnyalása elől 
elhárítják az életakadályokat, az életréseket elzáró oxidáns gyököket, részecskéket. Az élet 
szervezeteiben azonban egy bizonyos tudás és tapasztalás, megértés után kifejlődnek e nagy 
áthatolóképességű, a helyi problémák megoldására képes, már nem oxidálódó ezüst és arany 
részecskék, akik kellő komplex isteni tudattal képessé válnak az életáramlás megfelelő 
szervezettségének a helyreállítására. Azonban e részecskék szervezetekben lévő aránya is 
meghatározott, véges e fejlődési állapot eredő mennyisége, és az ilyen aranyszívű részecske 
állományt a domináns állapotba kerülő, rendet tenni, tartani képes fejlett kissebség éppen a 
nagyobb energiaszintűek egymással szimmetriába kerülő állapotakor a kivezető megoldásokat 
megmutató lehetőségének kell tekinteni. E részecskék már annyira elporlott, kicsi 
részecskékből szerveződnek aranyszívű, szinte végtelen életű közösségbe, amelyek nagyon 
nagy térsűrűségben és képesek a tudatot megfertőző hatások ellen tisztán maradni. Akár olyan 
nagyon szorosan egymáshoz illeszkedő, nagyon kicsi ionoknak is tekinthetjük őket, amelyek 
kellően elporladtak, kicsivé, ezért nagyon nagy áthatoló képessé és fejlett tudatúvá váltak az 
élet elporlódás felé is fejlődő lehetőségeiben, amelyek képesek annyira zárt, az oxidáló nőies, 
melegfúziós részecskék által megbonthatatlan rendszerben maradni, amelyek közé már nem 
fér be a kétség. Ilyen aranyionok (komplex részecskék csoportjai) alkotják a szervezetekben 
lakozó lélek tükreit, azt a magas visszaverő képességgel rendelkező flott gömbtükröt, amely 
valószínűen higany életbuborék-tó felszínén rezzenéstelenül képes visszaverni a nem pont 
merőlegesen, azonos ritmusban, azonos fejlettségben érkező kisebb és fejletlenebb 
részecskéket. Az Isteni szervezettség szétszóródott részecskéiként ezek a lélek helytartói, a 
tisztítótűz felügyelői, az élet szervezettségének a sokat tudó irányítói, akik az élet forrásainál 
szervezik az élet kellően tiszta és az élettér áramlóképes maradjon. Ha az élete végén 
valamelyik szervezett tudati állapotból lebomló, érzéssel és gondolatokkal rendelkező 
részecske életbuborékja az időalagút végére jutva, e lélekláng, a meleg aranysárga fény felé 
áramlik, közeledik, a barátságos, hívogató, megnyugtató meleg fény szeretettel tölti el, (fel). 
A tisztítótűzhöz közeledőt e lélekbuborékból már tisztán és ártatlanul kiáramló, felszabadított 
egymást és már másokat is megbecsülő részecskékkel, információs hatásokat keltő érzésekkel 
látja el, amelyek pusztán építők, nem rombolók, nem ellenségesek, gyengédek. Az ilyen lélek 
részecskék, kívül és belül is szeretetérzéssel járják át a tisztítótűz közelébe kerülő, de a 
kiáramló lélek részecskékkel még távol tartott, eltérített, azaz még az isten részévé váláshoz 
nem elég fejlett életbuborékokat. Az ismét energiával, jó érzésekkel, szeretetenergiával feltelő 
életbuborékok ekkor újabb életáramlási lehetőséget és iránymutatót, útmutató fejlett arany, 
(isteni) részecskéket kapnak, megfürödhetnek az arany medencében. Az élet e tükör tavában 
megtisztulhatnak, és felszabadulhatnak az egymással addigra már teljesen összefonódott 
együttváltozási kényszeréből, szabad, érzésekkel és új gondolatokkal feltelő, a kétségek 
poklából felemelő életbuborékokkal, a környezet életrései között elpárologva, az adott 
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túlfejlett rétegből kiáramló, az átlagos rétegek felé haladó, a túl gyorsan fejlődőket ettől kezdve 
visszafogó, a pokol felé haladókat eltérítő Orgon részecskékké válnak. 
 
2. ábra: A réteges Föld szerkezetében, mint a csillagok és más bolygók szerkezetében, egyre 
nagyobb sűrűségű rétegekben valahol belül az ötödik dimenzió mélységében egy arany 
réteggel borított, ritkán háborgó higanytenger, egy arany lélektükör fejlődik ki. 

 
A térrész közepén nagyon nagy áthatolóképességű radiális neutron részecskék forró drótja 
létesít kapcsolatot a felmenői szervezetek között. Minden toroid életbuborék e rétegrendben 
fejlődik, de a legfejlettebb, leg-áthatoló képesebb részecskék a toroidok forró drótként 
működő idegcsatornáján, központi nyílásán még nagyobb tömegszámú, eltérő, fejlettebb 
környezetet nyújtó szervezetekbe áramolhatnak át. 
A bolygók, és valószínűen a csillagok belsejében is ki kell fejlődnie egy olyan arany rétegnek, egy 
arany életbuboréknak, vagy és a belsejében nagyobb sűrűségű, fejlettebb információ és esemény 
feldolgozó képességű életanyaggal kitöltött arany rétegnek, arany héjnak, amely mint a float üveg a 
folyékony fém felületén nagyon sima, nagyon jó tükröző felületet hoz létre. Minden e tükörfényes és 
sima felülethez elhatoló sugárzás, ha az nem pont merőlegesen és egyenesen hatol be, visszaverődik, 
eltérítődik. E színtiszta aranyréteg esetleg, és valószínűen, nála nagyobb sűrűségű folyékony fém, a 
higany tó felszínét borítja, amely alatt nagy nyomáson Tallium és ólom folyadék, vagy és köztes 
ritkább gázréteg található. A Föld belső szerkezete olyan, mint egy szem, mint egy lélektükör. 
Kívülről a tömegközéppont felé, vékony Platina és Irídium réteg védi, fékezi a túl erős hatásoktól, a 
felesleges rezdülésektől. E külső rétegek szerepe a szem rétegeihez hasonlóan többes. Egyrészt 
árnyékolják az arany réteget, védik a nemes életanyagot a sérüléstől, az idegenek behatolásától, az 
oxidálástól, másrészt valószínűen gátolják azon vegyületek továbbáramlását, az életnek, az 
érzékelésnek rontó hatású életanyagok befelé jutását, amelyek az arany réteg tisztaságát, reflektáló, 
reakció képességét megrontaná. A majdnem minden fémet súlyosan megtámadó, redukáló oxigén 
életminőség nem képes megtámadni e réteget, és csak azon nagyobb áthatolóképességű, még fejlettebb 
felmenői részecskék juthatnak át e sárga és meleg fényű életfelületen, rétegen, amelyek pontosan 
betartják az áthatolás, a tisztaság és az egyenes gerincű életáramlás szabályait. E fejlett, minden rossz 
hatást jelen időben visszaverni képes rétegek, visszavernek, visszatükröznek minden tisztátalan 
behatolási, a lélektükör elhomályosítására vonatkozó kísérletet, és némi időeltolódással, a beérkező 
hatásokat, egy kicsit, legalább az irányában megváltoztatva visszafordítják, kifelé áramoltatják. A 
rétegeken belül nagyon fejlett Radon gáz tarthatja fenn e globális szem belső nyomását, amelyen belül 
ezek szerint egy meszesedett fehérjeszerű szilárdabb struktúrának kell lennie. Ilyen lélektükör azonban 

Az élőrétegek az átlagos réteghez 
képest nem teljesen inverzben 
fejlődnek. A szervezetek belső 
rétegeiben arany életbuborék, belső 
nap fejlődik ki, amely valószínűen 
szintén nagyon jó elektrontovábbító 
képességű higany tó, életbuborék réteg 
felszínén úszik. A rétegrend befelé az 
egyre nagyobb sűrűségű elemek rétegei 
felé folytatódik. Beljebb tallium, ólom, 
bizmut, Polónium, azaz egyre nagyobb 
árnyékoló képességű, egyre nagyobb 
térsűrűségben és elérő életállapotban 
változó részecskék élnek, vannak. A 
térrész közepéből, a hasonlóan nagy 
áthatolóképességű, ott egymással 
szimmetriába kerülő, elporlódó neutron 
részecskék impulzusaiban, nagy 
életnyomású Asztácium és Rádongáz 
állapotú részecskék áramlanak ki és 
szét a kevésbé fejlett térrész felé.
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nemcsak a bolygókban és a csillagokban van, hanem minden élet mélyén valahol igen fejlett arany és 
irídium részecskék őrzik az életprogramot. Az agysejtekben nemcsak magnetit kristály van, hanem e 
külsőnek tekinthető átlagos réteg alatt, valahol a mikroméret ötödik dimenziójában egyre nemesebb 
anyagokból kifejlődött lélek részecskék képeznek kifelé reakcióképes felületet a külső térből nem 
egészen szabályosan beáramló hatások elhárítására. 
 

A gondolat állandó elkalandozása után térjünk vissza a magasa saját spint szerző, az 
életváltozás legnagyobb változássűrűségű rétegeiből már kifelé és felfelé áramló Orgon 
állapotú, (valamely energiaszintű) részecskék továbbfejlődés felé haladó sorsához. 
Minél jobban feltelnek a tengelyüknél, a pólusaiknál a környezetnél alacsonyabb 
életnyomású, depressziós térségbe beszívott, egymással ellenkezi irányba áramló, 
dinamikussá váló részecskékkel e szervezetek, annál jobban kikerekednek, annál telítettebbé 
válnak. Ha a beáramlás, a beszívás, (vagy benyomás) által hajtott részecskék beáramlási 
eredője, tehetetlensége, tömege időben nagyobbá válik, mint a szervezet belső 
differenciáltató, különbségképzési, a számára hasznosat a haszontalantól elválasztó 
szétválogatási lehetősége, akkor a szervezetek egyre jobban feltelnek, belső torlódás és 
nagyobb feszültség, majd túltelítődés alakul ki. Az ilyen korábban beszívó, kis belső 
életnyomású egykor karcsú térrészek, később egyre teltebbé válva feltelnek, részben 
kellemetlen hatású idegen, eltérő áramlási rendezettségű részecskéktől terhessé válnak. Ha 
nem tudják a rendszeres ürítéssel a nagyobb áthatolóképességű, nagyobb megmaradás 
képességű részecske anyagokat eltávolítani magukból, akkor az élet felét elérő feltelésnél, a 
környezetnél nagyobb életnyomás alakul ki, amely egy második életállapoti fejlődést, 
visszafejlődést és kiáramlást, a beszívás és a fogyasztás, (belégzés) helyett a környezetnek 
energia leadó ciklust, szervezeti ősz állapotot, leépülést és visszafejlődést hoz létre. Minden 
időben változó szervezet, e négy alapciklus váltakozásában, az energiaféleségek ide oda 
áramlásában éli az eltérő eredőjűvé, más összetételűvé fejlődő életritmusát. Amikor a karcsú 
életállapotban van és éhes, belülről valamelyik életállapotú részecskeanyagból nagyon kiürül, 
akkor, ha a légies részecskék kerülnek túl alacsony arányba beszívás, belélegzés tavaszi 
állapot, azonos irányba befelé áramlás kezdődik. Ez a külső rétegek befelé ható anyagcseréje. 
Ha az átlagos folyadék jellegű rétegekből lesz valamelyik élőrétegben túl kevés, azaz a 
szervezet izületei fájdalmasan csikorognak, akkor a szilárd rétegek a túl nagy erőhatások miatt 
elcsúsznak és elfolyósodnak egymáson, tehát az átlagosabb állapot fejlődik ki, akkor 
megnyílnak az élet csatornái, és elkezdődik a monszun, az éves esőzések időszaka. Ha a 
szilárd anyagból került túl kevés, akkor az addig átlagos rétegek, állapotok a túl nagy 
nyomástól differenciálódnak, összeomlanak, kiszorulnak az élettérből, és az egymásnak 
áramló azonos már kellő sűrűségű egy és kétdimenziós részecskék differenciálódásában 
háromdimenziós anyag és visszafejlődő eláramló gáz állapot keletkezik.  
Ha a feltelés és a kikerekedés, azaz a tavasz sikeres lendületes, akkor erős nyár, nagyobb 
belső differenciálódás, nagyobb emésztés és lebomlás várható. Tehát ekkor forró nyárra és 
nagy életnyomásra kell számítani, amely felgyorsítja a kaotikusabban, gyorsabban változó 
nyár állapotba került rétegek differenciálódását, a szervezeti hőfejlődést és a hő leadását, tehát 
a környezetnek sok már ismét áramló állapotba hozott gáz sűrűségű energiát leadó szervezeti 
ősz állapot fejlődhet ki. 
A szervezeteknek kell lennie egy fogyasztó és egy kibocsátó nyílásának, amely mellett 
minden szervezetnek van a saját szükségleteire szolgáló energia betáp csatornája, és a 
környezetben nem látható részecskefelhőt kibocsátó következménye is. Ez a négy a térben 
eltolt anyagcsere lehetőség, a beszívás a száj, a tél, a fekete lyuk, amelyből csak megváltozva 
lehet kikerülni, a kibocsátás a továbbomlás az ősz, az emésztő és lebont, a szervezetnek 
hasznos és haszontalan között szelektáló rendszer. A tavasz, az alacsony életnyomású tél 
lebomlása után eltávozó részecskék hiánya vákuumot hoz létre, a környezetnél alacsonyabb 
életnyomást fejt ki a korábban lebomlóbb, a környezetnek olcsó energiát adó rétegben, amely 
ezzel az energia felvételére alkalmas beszívó, fogyasztó, befelé áramló rendezettségű 
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állapotba fejlődik. Mivel azonban az egyre lendületesebb beszívásban az élet a felgyorsuló, 
befelé fejlődő részecskék lendületbe jövése és áramlási tehetetlensége miatt nem tud az ideális 
átlagosan feltelt állapotnál megállni, mindig beszívási, fogyasztási többlet fejlődik ki, és a 
még karcsú élettölcsérekbe beáramló részecskék a térrész közepén egymásnak ütközve, 
torlódásba, differenciálódásban mássá fejlődnek. Ez alakítja ki a fogyasztói, tavaszi ciklusban 
lévő szervezetek energiával feltelését, túltelését. Mivel azonban a lendületes beáramlásban, az 
észlelt rossz iránytól, a középen kialakuló egyre nagyobb életnyomású térrésztől, a 
lendületükhöz képest kellően könnyed, nagyobb életrugalmasságú részecskéknek könnyebb 
elterelődni, irányt változtatni, mint visszafordulni, ezrét az élet nagyobb része, a z 
életakadályt észlelve visszafordulás helyett irányt módosít, és életáramlásba terelődik. Ha 
idejében észleli az áramlás útjába kerülő életakadályt, és megfelelően fékezve körforgásokba 
terelődve képes kikerülni egymást, a beáramlók zöme az irányváltoztatás után a más 
részecskékkel keveredve, a következő életfázisában, életidőszakban, eltérő genetikai 
változatban a már túl nagy nyomásúvá váló élettérrészből, rétegből már másokkal keveredve 
kifelé áramlik. A nem kellően rugalmas, az áramlási (esemény kifejlődési) sebességhez és a 
kinetikai lendülettömeghez képest túl nagy tehetetlenségű, a fejlődési áramlási irányaikon, a 
céljaikon változtatni nem képes, merev, kicsi életrugalmasságú szervezetek azonban a 
hasonlóan kellően előre nem figyelőknek ütközve, tisztítótüzet és nagy belső életnyomást, a 
szervezett térrész belsejében belső energiát újraelosztó, a részecske energiát visszaterelő 
tükröző felületeket, belső napot hoznak létre. Az ilyen melegpontokon a másokra és az 
életáramlási szabályokra nem figyelő, túl gyorsan, vagy nem kellően átgondoltan életáramló 
részecskék igen gyakran egymásnak ütköznek. Azok a belsőbb, egyre nagyobb 
változássűrűségű, nagyon fejlett rétegek, tükröző felületek, amelyeken gyakran tévednek a 
vadul áramlók, a nekik ütköző, bennük felbontásra kerülő részecskék, a túl sok felszabaduló 
energiát a rendezettségi, áramlási irányában megfordítva, a nagyobb életnyomású belső 
rétegekből kifelé terelik, az addig befelé és egymás felé, a gyors fejlődés felé törekvő 
centralizáló, anyagba épülő részecskéket ki és szétáramlóvá, egydimenziós, az életáramlásban 
nagyobb szabadságfokú gáz állapotra fejlesztik vissza. 
 

Minden szervezetnek szüksége van a környezet részére végzett anyagcsere és állapot 
átalakításhoz, a munkavégzés fenntartásához saját energia cserére. Ha ezt a szervezete 
fenntartásához szükséges saját részenergiát nem kapja meg, akkor el fog venni a közösből, 
ami nem betervezhető elvonásokat eredményez. Az Isten és Jézus azért juttatja a saját 
részecskéit veszíteni való, saját gazdálkodású energiához, kezdeti energiával, isteni eredetű 
mannával, szőlővel és kenyérrel, az isteni közösség természeti adományaival felhizlalt részecske vagyonhoz, 
hogy legyen mit birtokolni, legyen mit meggondozni, és legyen minden szervezetnek 
veszíteni, védeni valója. Az élet törekvése a közös rend megtartására csak akkor működik, ha 
e rend meg nem tartása esetén az isten bárányainak van veszíteni valója, azaz általa 
megértetten rosszabb élethelyzetbe kerülő lehetősége, és bűnhődési következményi 
fenyegetettsége van. A veszítenivaló nélkülivé, nincstelenné, földönfutóvá, egydimenzióssá, 
áramlóvá és boldogságot, nyugalmat keresővé váló szervezetekkel nem tartható be a rend és a 
törvény, a közös akarat, a közös áramlási rendezettség, nem tartható be a relatív 
kiszámíthatóságot és megérthetőséget igénylő életáramlási állapot. Az elveszthető adomány, 
az életkezdethez kapott energia kölcsön, a pozitív létezés, a van és a lenni lehetősége, az utód, 
mint a közösség isteni adománya és az életérzés megvonási lehetősége szankcionálást ad a 
szervezettséget fenntartó Mindenhatói szervezet kezébe, amely jó esetben az együttélési, az 
életáramlási rend és törvények, a többség elfogadott akaratának a megtartására bírja az isten 
bárányait. Az isteni közösség a többségnek jó hatásokért jutalmaz, az életnek és a többségnek 
rossz hatásokért, büntet és eltávolít, elvesz. Míg minden esetben ad, ha jót cselekszel, de nem 
éppen azt, amelyből többleted van, és sokszor azt sem amiből éppen nagy a hiányod. Éppen 
ez késztett saját önálló cselekedésre, együttműködésre, másokkal kölcsönösen előnyös, az 
igazán kettősen jó eredőjű kölcsönhatás cserére. Akinek mindenből van elég, az nem 
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törekszik többre, hacsak nem telhetetlen, amelyért büntetést fog kapni. Aki valamiből valaki 
túl sokra törekszik, az más lehetőségekből kiszorul, másból, érzelemből, anyagból stb. 
kevesebb lehetőség marad számára. Akinek azonban valamiből őt cselekvésre, változásra 
késztető többletet alakul ki, az a feszítő szükségét érzi, hogy e többletből leadhasson. Nem 
tesz jót a környezetével, ha nem nézi meg, hogy mikor és kinek ad le, hogy akinek átadja a 
hordozott terhét, annak szüksége van e ezen lehetőségre, vagy még nehezebben elviselhető 
terhet, túltelítettséget rak a vállára. Igazán jót csak az cselekszik, aki kellően figyelmes és 
megismeri a környezetét, és ha valamiből többlete keletkezik, mindig olyannak ad a 
feleslegben lévő hatásaiból, akinek ez jó hatásként, a hiánya pótlásaként jelenik meg. 
A lehetőség az is, hogy a felesleget beletesszük egy közösbe, és ha van ott olyan, amelyből 
szükségünk, igényünk van, akkor nem telhetetlenül merítünk az igényünk fedezetére. Az élet 
azonban telhetetlen, és hajlamos arra, hogy mindig többet vegyen ki, bespájzoljon, mint 
amennyire valódi szüksége van. Annyit szabad adni, hogy mindenkinek legyen veszíteni 
valója, és az általa szakosodott irányból a tehetsége, szorgalma és a saját talentuma szerint 
annyi többlet lehetősége, amelyet folyamatosan el tud cserélni a neki jó hatásokra kölcsönös 
együttműködés közben másokkal. Az anyagcsere, a többlet leadási igénye, a hiányérzet 
kialakulása arra serkenti az életet, hogy társas lénnyé válva hatáscserét hajtson végre. 
Akiknek túl nagy hiányuk keletkezik a tavasz időszakában egyes erősen nélkülözött 
lehetőségekre, (ezért kezdődik beszívással, a fiatalsággal minden élet), annak nagy igénye, 
nagy vákuuma, és nagyon kicsi ellenállása fejlődik ki a belőle hiányzó hatásokra. A belső 
biodiverzitás a sokféleség hiánya ellenállás képtelenné tesz azon hatásokra, amelyekből a 
szervezet nem részesedik, amelyekből nem fogyaszt, amely életminőség, hatás, nem fejlődik 
ki benne. Ez a hiány állapot teszi lehetővé a valamilyen hatásban túl nagy vákuum, azaz túl 
kicsi belső ellenállás, alultelítettség alakuljon ki. Az élettelen tér, az életben hiányos, nem 
változó állapota arra serkenti a változóbb környezetet, hogy a változással kevésbé terhelt 
környezet felé áramoljon. Ezzel azonban éppen az odaáramló élet változtatja meg a tér elmúló 
jó, alacsony életnyomású, nem ellenálló állapotát. Ha azonban nagy vákuum, hiány alakul ki 
egy szervezetben, térrészben, akkor a környezetben bárhol túltelítettségben, már túl nagy 
életnyomásban változó hatások, részecskék információt kapva, a kedvező térállapot 
megismerése, megtudása esetén szinte azonnal megindulnak a minőségükkel még nem 
teljesen, vagy alultelített térrész felé. Csakhogy az élet részecskéinek, attól függően, hogy 
adott térrészben mennyi a tömegszám, a sűrűség, a még szabad térrész felé áramlásban a 
tömegtől és a minőségükkel részben már kitöltött közbenső környezetet alkotó tömeg 
ellenállásától is függ, hogy mennyire gyorsulnak fel, és az együtt a közös cél felé áramló 
részecsketömeg mekkora kinetikai lendületben, sűrűségben és másokhoz viszonyítva milyen 
gyorsan ér oda. A túl nagy kinetikai lendülettel a célállomásra, a minőségében hiányok (és a 
vágyak) kitöltésére odaérő szervezetek, részecskék mindig olyan tehetetlenségre gyorsulnak, 
hogy nem tudnak megállni a minőségüket a legjobban igénylő. – megbecsülő térállapotnál, 
rétegnél, hanem a túl nagy vehemenciával érkezők mindig átesnek, átlendülnek a ló túlsó 
oldalára. Ha továbbhaladnak a legnagyobb felvevő képességű, a minőségüket és az 
állapotukat valóban igénylő térrésznél, akkor nagyobb eséllyel a trészimmetria telítettebb 
rétegeiben landolnak, amely rendszerint nagy ellenállást és visszahatást vált ki. Ez a 
túllendülés az élet másik mozgatója. A különbség kiegyenlítésére törekvő élet hajlamos arra, 
hogy a kezdeti állapotoknál a hiányok kiegyenlítése közben máshol még nagyobb telítettséget, 
sőt túltelítettséget hozzon létre, és ezzel nem hagyja leülepedni az élet dolgait, hanem a 
túlfogyasztásával, vagy és a túltelítésével periodikusan megújítja az életáramlás hiány és 
többletállapotok kialakulásához vezető nyár és tél állapotait. A lokálisan újra és újra megújuló 
többletek, és a mindig máshol közben periodikusan kialakuló hiányok gondoskodnak az 
életáramlás megmaradásáról. A tudat késedelmes megértése, az anyag kapzsisága, 
telhetetlensége biztosítja az élet ide-oda áramlásából a telítettebbé váló terek elutasítása 
segítségével a hatást hordozó részecskék körforgásokba terelődését. 
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Fordítsuk a tudat figyelmét, és a megértés vágyát az életáramlás más aspektusai felé. 
 
A hatásokban és a változássűrűségben már nagyon túltelítődött nyár állapotba kerülő, túl nagy 
életnyomású térrészekből megindul az ilyen nagy változássűrűséget megérteni még nem tudó, 
ilyen gyors változást lebomlás, visszafejlődés nélkül elviselni nem képes, az adott 
térállapotához képest alulfejlett részecskék ki és szétáramlása, a nyár vége, a szervezeti ősz 
állapot eleje. A nagyobb változássűrűségű szervezetekből kifelé áramló részecskék ilyenkor a 
már a minőségükkel kellően telített, nagyobb azonosságú környezet ellenállásának ütköznek 
és a megkezdett iránytól hamarosan elterelődnek. Amikor a külső felület nagyon telítetté, és 
kifelé nyíló szakosodási lehetőségekben elzáródóvá, beteltté válik, akkor a kifelé áramlás, a 
megszokott irányban továbbfejlődés lehetősége, a környezet fejlődésben, megértésben felzárkózása, 
ellenállása, a taktika kiismerése miatt ellehetetlenül. Ilyenkor az élet kénytelen a megszokott 
életáramlási szokásain változtatni, és a kifelé áramlás, a környezet ellenállásán megtörve, az 
által visszafordítva előbb lamináris, kerületi irányú körfolyamatokba terelődik, majd újabb 
telített térrészhez érve ismét irányváltozásra, célváltásra kényszerül és befelé áramlóvá válik. 
Amikor a környezet életnyomása, a tartós kifelé áramlás miatt nagyobbá válik, mint egy az 
életnyomásában elégtelenné váló, kiürülő, a jó hatásait elvesztő élettér, szervezettség 
életnyomása, (lendülete), akkor a kifelé áramlás ellehetetlenülése után, az élet lamináris 
irányba elterelődik, és az élettermékeit kijuttatni már nem képes szervezettség körül éppen az 
általa létrehozott, erősített lamináris áramlásból egyre erősebb réteghatár, potenciálgát alakul 
ki. A felületi rétegáramlás megerősödése erősíti az életfelületeken áthatolhatatlanságot, ezért 
minél inkább erőlködik az élet a termékei, hatásai kijuttatásában, ez ellen általa erősített egyre 
nagyobb, a kifelé ható, energiát, hőt leadó irányba elszigetelődés, hő és feszültség leadási 
ellehetetlenülés, fejlődik ki. Ilyenkor fejlődik ki az átlagos életfelületeken kívül a már sokkal 
nagyobb változás sűrűségű termoszféra, amely mind kiszámíthatatlanul változó rétegen egyre 
nehezebben hatolnak át az élettermékeket kifelé szállító radiális irányba induló részecskék. A 
visszaterelődő szállítmányok tovább erősítik a változássűrűséget a határok mentén, amely túl 
sok azonosság visszaterelődés jelentősen növeli a tér belső, kibocsátó térrész életnyomását. 
Ha egy szervezet nem tud elég életanyagot, hatást fogyasztani, fogadni, mert egy dinamikusan 
rajta kívül, körülötte gyorsan fejlődő fiatalabb réteg elfogyasztja a beáramló jó hatásokat, de 
visszatereli a már elavult túl öreg életszerkezeteket, akkor az ilyen szervezettség élőréteg 
belső hőtermelése elvezetetlenül globális felmelegedést vált ki. Az anyagcsere hiánya, a 
hidegfúziós, pihent, lehűlt részecskék megfelelő arányú beáramlása, és a melegfúziós, 
megfáradt részecskék feszültség és hőleadási hiánya a centrálisabb, magasabb változás 
sűrűségű, de a környezetétől, a feszültségét befogadó aurájától mind jobban elszigetelődő, 
felmelegedést hoz létre. Ilyenkor két dolog segít. A túlfogyasztás, a minden evés gyors 
redukálása, és a már mindenfelé kísérletezés a túl nagy életfelületen de erőtlen, 
koncentrálatlan próbálkozás konkrét célok, fejlődési irányok felé terelése. Ha az élet nem 
tanulja meg a lehetőségeit konkrét, általa jól megválasztott irányok, célok felé fordítani, akkor 
a nem elég erővel, lendülethiánnyal rosszul koncentrált, pontosabban nem koncentrált 
lehetőségekkel nem tud az élet egyre szorosabbra fonódó hálójából, a rétege bezártságából 
kivergődni. Ilyenkor profilszűkítést kell végrehajtani, el kell vetni a lehetséges túl sok fejlődés 
lehetőségét, és sokkal kevesebb irányra kell koncentrálni. Az életnyomás az ilyen lezáródó 
rétegekben, szervezetekben addig fokozódik, míg a szervezetség magas vérnyomásban, 
agyvérzésben stb. össze nem omlik, elhal és a részecskék visszafordíthatatlanul szét és 
kiáramolnak, vagy a környezetnél nagyobb nyomás kifejlődése esetén, a környezet, a piac 
befogadóképessége valahol nem enged. Ha a belső nyomás eléri, és valahol meghaladja a 
környezet sohasem teljesen egyforma életnyomását, akkor a túlfeszített réteg (szervezettség) 
körül kialakul erős potenciálgátak valahol, a leggyengébb láncszemnél felszakadnak, és az 
elzáródás, az elszigeteltség, a blokád csökken. A rétegek felszakadása globalizációt, az 
egymásba vegyülő, összekeveredő állapotot hoz létre, amelyben az addig eltérő környezetben, 
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rétegben egy kicsit másképpen változó, fejlődő, egymáshoz képest más felé szakosodó, 
fejlődő részecskék összekeverednek, és az összekeveredő sokféleségből új információs 
töredékek, eltérő gondolatok fejlődnek ki. 
 
Az életfelületi lamináris áramlás felerősödésével, a külső ellenállás és a rétegellenállás 
összeadódik, és egyre szorosabb, egyre erősebb hatásfelületet épít ki a fejlődésképtelenné, 
elégtelen belső életnyomásúvá váló térrész között, amely ettől kezdve egyre kevésbé tudja a 
saját élettermék minőségét, genetikai változatát és a káros anyagait a környezetbe kijuttatni. A 
korábbi ciklusban az adott térrészbe beáramlott energia, változtató képesség az elszigetelődés 
ideje, az átlagossá váló, és rétegirányban felerősödő lamináris áramlás megerősödési ideje 
alatt már nem kap elég utánpótlást, de mivel a belső impulzusok időbeli mennyisége 
felszaporodik, ezért a sokkal kisebb egységekre lebomló, kiváló, (születő) kisebb részecskék 
magas áthatoló képessége miatt az élőréteg vesztesége egyre növekszik, a rendelkezésre álló 
tartaléka fogy. Az ilyen állapotba jutó, a fiatal részecskéit egyre nagyobb mennyiségben 
elvesztő elöregedő élettér kellő életnyomása egyre nehezebben tartható fenn, egyre nagyobb 
változássűrűség szükséges a belső nyomás, a környezet nyomásával szembeni ellennyomás 
ellensúlyozására. Bár a környezetben születő, szintén nagyobb áthatolóképességű, de eltérőbb, 
kevertebb, nem azonos genetikai azonosságú részecskék továbbra is kellő mennyiségben 
áramlanak át és be az ilyen elöregedett, és ezen újdonságok, összetételek, korszerűbb 
élettermékek beáramlást adó inváziója ellen védekezés képtelenné váló szervezetek életterébe. 
A sok eltérő irányba fejlődő környezetből beáramlóknak azonban sohasem ideális (megfelelő) 
az áramlási és a tudati rendezettségük, ezért ezek a kialakult szervezetségen, az eltérő 
áramlási és tudati eredőjű saját hatásaikkal rossz irányú változtatásokat keltenek. Az 
élettérben tehát a kiáramló, elvesző saját genetikai állományt pótolni szükséges. A lehetőség a 
térrészen átáramlani képes idegenebb fiatal részecskékkel lehetséges, amelyeket azonban 
előbb a megfelelő áramlási és tudati rendezettségre kell nevelni. A kellően nyitott határokkal, 
valamilyen minőséghiánnyal rendelkező élőrétegek, szervezetekben a genetikai állomány 
kicserélődése felerősödik, és a korábban exportáló, a saját élettermékeit a környezetbe juttatni 
képes szervezettség, egyre jobban importálóvá, majd a már az életteret is nagyon lehűtő 
beáramlás, a térrész, az életbuborék összehúzódása, a határok és a határfelületek összébb 
húzódása miatt saját termelés és export leállásával importfüggővé válik. Amikortól már nem 
tudja egy szervezet a környezetbe kijuttatni a benne keletkezett, (bármilyen hatás komplexbe, 
élettermékbe csomagolt) káros hatásait, élettermékeit, akkortól ezek a káros, feszültséget 
növelő hatások is benn maradnak, és a belső térben az oxidáló, redukáló-képes hatások 
feldúsulnak. 
A tartós idegen, környezeti beáramlás miatt a hiányok lecsökkennek, majd megszűnnek, és 
ismét többlet, túlkínálat, áru és szolgáltatás bőség alakul ki. A szolgáltatásbőség azzal jár, 
hogy kiviszi a saját vásárlóerőt, az energiát, tehát az ilyen hatáscserének az a következménye, 
hogy miközben a környezet (szervezett tér) áruval és túlkínálattal feltelik, az életenergia 
életnyomása lecsökken. Az ilyen energia és lendülethiányossá fejlődő térrészekben egyre 
nagyobb életnyomás alakul ki az áruminőségekben, a túlkínálatot eredményező, az életnek 
haszontalan dolgokban, hatásokban, miközben egyre nagyobb hiány fejlődik ki a 
lendületességet igénylő saját energiában. A kiáramló energia minősége azonban egyre 
nagyobb alultelítettséget, értékállósági hiányt, elértéktelenedést, inflációt hoz létre.  
Ha a mind kevesek által megtermelt energiát egyre több felé osztják, az energia felhígul 
mennyiségbe fejlődik, de elveszti a minőségét, az érték állóságát. Ráadásul az egymás között 
sokszorosan körbeforgatott hatások sehol sem maradnak meg tartósan, az elszívó képes 
környezetben az energia egyre gyorsabban áramlik. Minél többet kapnak azok, akik nem 
termelik meg, csak fogyasztják a közös eredményt, annál kevesebbet ér belőle egy rész, a 
környezet értékrendjéhez képest annál jobban elértéktelenedik a kellő áruval, eladható 
ellenhatással nem megtámasztott saját termelés. 
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Az életfelület betelésekor, telítődésekor, a fejlődést addig gátló potenciálgáton áthatolás új 
élőrétegben nyit lehetőséget a nagyobb kerületű, nagyobb felületű, nagyobb tömegszámú, 
idegenebb részecskéket tartalmazó kitáguló rétegben. A nagyobb kerületű rétegben új 
fejlődési és a szakosodási irányok, lehetőségek nyílnak. A külsőbb elektronpályák, élőrétegek 
mindig több, de véges számú fejlődési irányt, szakosodási lehetőséget tartalmaznak, tehát 
minél nagyobb és sokrétegűbb egy szervezet, nemcsak annál több élőréteggel, aurával 
rendelkezhet, hanem egyre több a külső rétegekben a másfelé szakosodás, a békés elférés, 
egymás mellett együttélés lehetősége. Az ilyen kifelé terjeszkedő tágulásnak azonban 
határfelületet állít a szintén analóg élettel és változással telített környezet. A külső 
elektronhéjakon, rétegekben szakosodóknak már nemcsak a saját együttfejlődő szervezeteikre 
kell figyelniük, hanem a más idegen szervezetekben kifejlődött, de közös célra tartókra is. 
 
 
 
 
A túl sok víz a túl sok átlagos részecske kialakulása, és az elfolyósodás összefüggése: 
 
Amennyiben túllocsoljuk az átlagos életfelületet, a felszínt, egyre nagyobb, főleg a nem 
merőleges áthatolást megakadályozó, az erre keresztirányú, főleg a nem merőleges 
átáramlásokat elnyelő, eltérítő átlagos réteg fejlődik. Az ilyen rétegben a nem egészen 
merőlegesen (radiálisan) áramló részecskék, a törésfelületről, (határfelületről) vagy 
visszaverődnek, vagy elnyelődnek, és maguk is átlagosabb, lamináris irányba terelődő, az 
eltérő rétegeket egymástól elszigetelő réteg részévé válnak. Az elfolyósodó, mindkét melletti 
radiális irányú áramlású rétegre kellően kölcsönhatóképes, illetve ilyen nem pont radikális irányba tartó, 
(nagyobb áthatolóképességű) részecskéket nem áteresztő rétegben, a radiális irányban vékonyabb, 
de a ferde irányban áthatolni igyekvőknek elterelő, kifelé, vagy befelé iránytörő, (módosító) 
rétegekben, a sokkal hosszabb és azonosabb irányba haladás miatt nagyobb útidő egybeesés, a 
nagyobb kölcsönhatóképes áramlási idő miatt elnyelődik a rétegbe behatoló lendület. 
Az éppen merőleges, vagy a réteghez merőlegeshez közeli irányban áramló, sikeres célra 
koncentráló részecskék könnyedén áthatolhatnak az ilyen nekik akadályt nem jelentő 
rétegeken. Ha azonban az átlagos, vegyes vízréteg elpárolog, és a felmenői életbuborékok 
rétegei túl közel kerülnek egymáshoz, a nagyobb impulzus sűrűségű szerveződési nyár alakul 
ki, és az ilyen gyorsan változó a meleg és a hideg között ingadozó térrészből az átlagos 
állapotú együtt folyadékokat alkotó részecskék elpárolognak.  Ha az átlagos élettérbe 
beáramlik a gyors változássűrűséget kedvelő tűz állapot, minden átlagos, kovalens szervezet 
és az élet szélsőséges állapotát fékezni képes elpárolog, eltávozik a túl gyorsan és túl magas 
hőfokon változó környezetből. Ha azonban a hideg és a változatlanság, a tél jeges birodalma 
veszi át az élettér felett az ellenőrzési, befolyásolási jogot, az uralkodó dominanciát, akkor 
elfagy a változás, és a túl kiszámítható, változás, vagy az állandósuló állapot végtelen 
unalmassá válik. Ha azonban a tűz eléri a jeget, vagy és a hideg jég eléri a tüzet, mind a két 
közvetlen szélsőséges kapcsolatból átlagos, a környezet hőmérsékletét is az átlagos állapot 
körül ingadozva tartó változatos, sokszínű életváltozás fejlődik ki, amely kevésbé szélsőséges 
állapotai között megtelepszik az élet biodiverzitásaként ismert tarkaszép színvilága. 
 
A túl sok víz és a rétegek elfolyósodása akkor alakul ki, amikor az egymáson elmozduló 
rétegek áramlási iránya, rendezettsége közel egyenlővé, egymással párhuzamossá válik. Az 
azonos rendezettségnek könnyen engedő víz részecskék, a H2O, a Hélium fejlettséggel analóg 
H2/Proton állapotba fejlődnek, amelyben a két egymással ellenkező irányba tartó Hidrogén 
fejlettségű atom vagy molekula között, az ellenkező irányban áramló, egymásnak 
antirészecskéket tartalmazó életbuborékok érintkező felületén, az egymásnak ellenirányú 
részecskéket a közöttük lévő karcsú életörvények részben elszigetelik, és eltérítik egymástól. 
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A globalizáció és a keringési szinkronizálódás: 
 
Amikor egy csillagba, pl. a Napba becsapódó, ahhoz képest hidegfúziós szervezetek, a 
behatoló megtermékenyítő anyaggal keveredve, kilökődő új vegyes utódot hoznak létre, ezek 
az utódok kiáramlási és ebből következő lamináris irányba terelődése, forgása nem azonos 
irányúvá válik. Amelyik csillagsíkból érkezik a megtermékenyítő anyag, nagy eséllyel 
nemcsak a genetikai változat lesz arra jellemző, hanem a megtermékenyítés helyéről kiáramló 
vegyes életanyag áramlási iránya is a közben elforduló Nap miatt nem pont az érkezési 
irányba tartóvá, hanem eltérővé válik. Az érintettekkel, (a megfertőzöttekkel) együtt kiáramló 
utód keverék hamarosan elér egy számára potenciálgátnak tekinthető határfelületet, amelyen 
megosztódás után elterelődik, de a megtermékenyítést létrehozó felmenői csillaggal kellő 
azonosság miatt, a keverékben lévő nagyobb azonosságú megtermékenyítő anyag iránya a 
férfias szülőtől eltávolodás irányúvá fejlődik. Az egymás után a csillagokba becsapódó, sok 
esetben más és más környezeti férfias csillagból származó megtermékenyített életkeverékek, 
tehát más és más irányú lamináris áramlásba terelődnek, annyi lesz a közös bennük, hogy a 
rétegek idősorrendben rakódnak egymásra, egymásnak újabb életfelületet réteghéjat 
létrehozva. A kicsit korábban keletkező rétegek és a laminárisan keringő hidegfúziósabb 
részecskékre rakódó későbbi rétegek tehát mindig egy kicsit eltérő, sok esetben legalább 
kilencven fokkal, (semleges állapottal) követik a korábbiakat. Ha a kilencven fokos 
merőleges, semleges iránytól eltérő a külsőbb réteg áramlásának az iránya, akkor az vagy 
ennél kisebb szöget bezáró, segítő, vagy éppen ellenkező irányban áramlás esetén fékezővé 
válik. A nem éppen merőleges irányú rétegek a felületükön jelentősen hatnak egymásra, és 
vagy örvényes jobban keveredő köztes rétegeket, vegyes szervezeteket hoznak létre, vagy 
azonos irányú áramlások esetén felgyorsuló, egymást erősítő de eközben lehűlő lamináris 
közös rétegbe szerveződnek. Az összetartó irány, és a rétegek kölcsönhatása (kellő 
felharmonikus viszonya) esetén, már csak idő kérdése, hogy a közös irányba tartó áramlás 
mikor egyesül azonos irányba, és mikor kerül egymással egyre nagyobb szinkronitásba. Ha a 
kerületi sebesség eltérő volt, akkor a két rokon réteg között keletkező átmenő életörvények és 
kapcsolatok egyre jobban lefékezik az eltérést egymáshoz képest, ami azzal a 
következménnyel jár, hogy idővel szinkronitás, azonos felületi, kerületi sebesség alakul ki. Az 
ilyen lehetőségekkor, az egymással harmonikusabb kapcsolatra és közel azonos fejlettségre, 
kerületi áramlásra kerülő, rétegek között együttforgás alakul ki. Az együttforgás azonban 
nemcsak az egymást körülvevő egymásnak testvéri rétegek között alakulhat ki, hanem az 
egymás mellett lévő, előbb csak kisebb kerületen (felületen) érintkező idegen, de közel 
azonos felületi áramlás esetén is kialakulhat. Ha az egymás mellé sodródó, egymással nem 
neutrális, tehát nem éppen merőleges áramlási irányú életbuborékok között közös érintkező 
felület alakul ki, akkor ellenkező irányultság esetén, szükségszerű feszültség növekedésnek és 
eltávolodásnak kell kifejlődnie. Ez egészen addig fog erősödni, amíg az ellenkező irányú 
forgásban keletkező vegyes életörvények (szervezetek), közös utódok nem okoznak a két 
felület között elfolyósodó, a felületeket kellően egymástól távol tartó mikro-örvényeket. A 
közös felületen keletkező vegyes kis életörvények ezt követően már nemcsak távol tartják az 
egymásnak ellenséges pl, Capulett és Montago családokat egymástól, hanem az azonos 
forgásirányú, egymással szinkronba kerülő utódokkal összekötik, és stabilizálják az együtt 
maradás állapotait. Ha azonban az egymás mellé sodródó életörvények felületén közel azonos 
áramlási irány alakul ki, akkor a gyorsabb serkenti, a lassabban áramló gyorsítja a másikat, 
amely miatt a köztes felületen az azonos kerületi sebesség felé fejlődés, a szinkronizáció felé 
fejlődés alakulhat ki. Amíg jobban eltérő a kerületi sebesség iránya és ritmusa, addig csak 
óvatos közeledés fejlődik ki, de mint eléri a felharmonikus ritmust, azaz növekszik az 
egymással azonos kerületi sebességgel egy ideig együttáramló, és egymással később 
rendszeresen randevúzó, találkozó részecskék, az átkötések száma, aránya úgy fékeződik a két 
felület egyre nagyobb és közös ritmus, a szinkronkeringés felé. Előbb csak kevesen nyitnak 
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átjárót a másik éppen alacsonyabb életnyomású buborék (szervezetbe) de ahogy növekszik a 
szinkronitás, az egyetértés, a közös határon nyíló átjárók is szaporodnak, és égül ezek nagy 
aránya létrehozza a szinkronitást.  Ha a közös határfelületen kialakul az együttáramlás, akkor 
az azonos ritmus és az azonos fejlettség miatt gyakorlatilag szabad átjárás keletkezik az 
egymáshoz képest már nem eltérő kerületi, felületi sebességgel, áramló összeérő részen. Ez az 
összeérés tehát a két egymáshoz tapadó életbuborék egyre nagyobb felületen egymáshoz 
kapcsolódását, és a továbbiakban vagy együttkeringését, együttáramlását eredményezi. A két 
félszervezet globalizációs folyamatba a határfelületi különbség jelentős lecsökkenésekor 
vegyes, nagyobb energiaszintű közös szervezetként összeolvad. A közös szervezetben 
azonban a felületi szinkronizációt (lelkesedést) nem mindig követi a belsőbb, fejlettebb 
rétegek azonnali összeolvadása, sőt sokszor nagyon sokáig nem alakul ki a fejlettebb rétegek 
között szinkronizáció, amely belső megosztottságot, továbbélő másságot, belső dualitást és 
bizonytalanságot eredményez. Az ilyen szervezetben sohasem alakul ki abszolút többség és 
határozott közös akarat, mindig erős ellenzékkel és sok életakadállyal kell számolni. Az ilyen 
kettős belső személyiségű, tudathasadásos, skrizofén szervezetben egymással ellentétes 
irányultságú gondolatok, cselekedetek alakulnak ki, amelyek, amikor váltják egymást, igen 
eltérő, kiszámíthatatlan, az adott másban domináns közösség elfogadott tudati 
rendezettségével sokszor ellentétes, vagy és általa nehezen megérthető 
személyiségváltozásokat hoz létre. 
Az együttforgás nagyobb részecsketömeg arány és több réteg elfogadása esetén 
legalizálódhat, és a kisebbségbe szoruló, inaktívvá tett ellenzék kényszerű tűrése közben a 
globalizációs összeolvadás kiteljesedik. A közös, de nagyobb energiaszintbe szerveződő 
szervezettség életében ekkor a korábbi állapottól, fejlődési iránytól eltérő, vegyes, köztes 
közös célok felé fejlődés alakul ki. Ez új életperiódust hoz létre, amelyben nagyobb 
energiaszinten is kifejlődnek a globalizációval kialakuló közös térbe kerülő másság lineáris 
evolúciós időszakot létrehozó azonossá keveredése, a másság idővel túl nagy és egyre 
nehezebben elviselhető azonossá fejlődése. Ehhez a közös térbe került rétegeknek 
folyamatosan keveredni, alkalmazkodni kell egymáshoz, míg a nagyobb életfelület többfelé 
szakosodást, nagyobb munka és eszközmegosztást tehet lehetővé. A nagyobb tömegszámban 
tovább folytatódó új életperiódus lényegében a közös tömegközpont, a közös vezetőség körül 
kezdődik, és a távolabb meghúzott határok közé kerülő tömeg nagy azonosságra jutásáig, a 
kellő különbség megszűnéséig, a halogén, a túl nagy életverseny állapot kialakulásáig tarthat.  
 
 
 
 
 
 
A bolygók bolyongása és az évszakok változása közötti összefüggés: 
 
Az élőrétegekben keringés során négy lényeges időpont alakul ki, amelyekben a felmenői 
életsík tömegfelezőjén áthaladó szervezetben tavaszi, vagy őszi napéjegyenlőségi állapotokat, 
fejlődési irányváltást, tendenciaváltozást alakít ki. A tavaszi és az őszi napéjegyenlőségi 
időszakon kívül minden kezdeti pont, az eredt forrása körül keringő szervezetnél kialakul egy 
e ponttól legnagyobb eltávolodási és egy legkisebb távolságbeli érintkezés, amelyben a 
kezdeti nagyobb azonosság teréhez közelebb kerülőre ösztönző erőként hat a nagyobb 
azonosság eltávolításra, fejlődésre serkentő impulzusai. A belső anya-közeli hatásfelületen, 
potenciálgáton áramló részecskék, - ha a lassabban, vagy éppen visszafejlődő utódok nagyon 
megközelítik a náluk későbben indulókat - jelzik, hogy ideje lenne fejlődni, a saját 
azonosságát egyre távolabb vinni, az életforrástól, a közös életfelületet nagyobbra tágítani. 
Amikor ezen ösztökélés, késztetés hatására a bolyongó utódok távolabb kerülnek, lendülnek a 
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kezdet terétől, akkor meg az előbb indult, és utolért idősebb fivérek potenciálgátat adó 
határfelületei jelzik, hogy lassabban öcskös, mert utolértél bennünket. A Bolygónknál 
napközelként és Naptávolként ismert bolyongási lehetőségek a nyári és a karácsonyi 
napforduló (tendenciaváltó) időszakban, a térben szélsőségesebb állapotokat hoznak létre. 
Ahhoz, hogy a keringés és a menetváltás közötti átmenetet, az ismétlődések és a fejlődések 
közötti folyamatot megértsük, meg kell értenünk a naptávoli és a napközeli kilengések okait. 
A telitett környezetben bolyongó szervezeteket kétszer három pár előd korlátozza és 
stabilizálja a mozgási lehetőségeibe, azaz a három felmenői generáció együtt korlátozza le az 
életbölcső, a bolyongói térrész méreteit és potenciálgátanként ismert korlátait. Lényegében az 
utódokat nem kell állandóan kordában tartani, mert csak akkor és ott van szükség a 
bolyongások között beavatkozásra, enyhe pályakorrekcióra, amikor az utód a számára 
biztosított téridőbeli korlátokat át akarja lépni. Ilyenkor kell enyhébb, vagy erőteljesebb 
befolyással visszatéríteni, ha még a tömegében, vagy és a tudatában nem elég fejlett egy 
menettel kijjebb, vagy beljebb keringéshez.  Ilyenkor mindig éppen akkor kapja a 
környezetétől a lehetőségeinek a terébe visszatérítő befolyást, (nyomást) amikor nagyon 
megközelít egy határfelületet, azaz nagyon feszegeti a pályán tartó lehetőségeket. A három 
térben együtt élő, őt gondozó felmenői generációból azonban a legidősebb, a már gyengébb 
rendszerint engedékenyebb, szubjektívabban és befolyásoltabban ítéli meg az unokája 
(valószínűbben a dédunoka) fejlettségét, és mivel a harmadik irányban a tér felé stabilizáló 
felmenők határfelületei és korlátai a legtágabbak, ezért a szülőkénél és a fiatal korlátozóknál 
gyakrabban engednek. A karácsony-tájt Napközelbe, anya-közelbe, az eredet forrásához 
nagyon közel kerülő utódok, Pl. a bolygónk, kicsit korábban az őszi napéjegyenlőségi 
időszakban a nála idősebb külső befolyási övezetbe, rétegbe érkezve szigorúbb, erkölcsösebb 
hidegfúziós befolyás alá kerül. A rétegváltásnak, a tömegfelezőn áthaladásnak az lesz a 
következménye, hogy, hogy az átlagos tömegfelezőn átkerülőkre egyre erősebben hatnak a 
külső környezetből, a hidegfúziós rétegből érkező apai és idősebb testvéri hatások, amely 
miatt a legnagyobb őszi kilengést, a legnagyobb térfogatra kitágulást is okozó bolyongás, a 
belső bomlás felerősödését is kiváltó október-novemberi kilengés miatt a külső hatások 
erősödése befelé térítik. Mivel ekkor az külső környezetből érkező, apai radikálisabb 
hidegfúziós, befelé térítő, a túl gyors fejlődéstől visszatartó lendület és információs hatások 
már jóval erősebben hatnak rá, mint a centrális, kifelé terelő anyaiak, ezért az október-
novemberi külső környezeti kilengésből befelé terelődik. Nagy eséllyel az apai hidegfúziós 
hatások miatt többnyire Karácsonykor éri el a legnagyobb belső bolyongási végpontot, befelé 
térülést, a Napközeli állapotot, amelykor az anyai térrész felől erősebb kifelé lendülési 
késztetést kap. A szeretet ünnepén, a saját élőrétegében bolyongó bolygó közvetlen érzelmi 
kapcsolata az anyjával és a nála kisebb testvéreivel, a belső rétegekben keringő szervezetekkel 
felerősödik, sokkal közelebb kerülnek egymáshoz és ezért is erősebben hatnak egymásra. 
Napközeli időszakban a kezdet teréhez, az életforráshoz nagyon közel kerülő utódokra a 
szokásosnál nagyobb eltávolító erőként hat, hogy ilyenkor a Napanyó rendszerint éppen 
vendégeket fogad, vagy más szervezetekkel közös utódot hoz létre, aminek az a következménye, 
hogy a napközelbe kerülő bolygók ilyenkor a szokásosnál is nagyobb lendülettel távolítódnak 
el a nagyon is elfoglalt anyai rétegekből a külső, izotrópabb, hidegfúziósabb eredőjű apai 
rétegek felé.  Akár azt is mondhatnánk, hogy a Nap anya, a sok karácsonyi készülődése, elfoglaltsága 
miatt elküldi a már elég nagy, mindig láb alatt lévő gyermekét az apjukhoz, vagy az idősebb, már 
kijjebb keringő fivérekre bízza, hogy foglalkozzanak már egy kicsit a gyerekkel, mert nem eléggé 
fejlődik, (vagy és én most nem érek rá). A Karácsonyi vendégvárásra készülő Nap tehát eltaszítja 
magától a Föld nevű utódját, amely a bolyongásában a szokásosnál nagyobb lendülettel a 
külső rétegek, a fivérei és az apai szervezet felé veszi az irányt. A nagyobb lendületvételnek 
többnyire Karácsony után jön meg a következménye, amikor a kelleténél nagyobb lendülettel, 
vagy és több bátorsággal felvértezett bolygóutód a következő eltávolodásban már nem áll meg 
a megszokott korlátoknál, hanem a már gyengébb nagyszülői határfelület gyengeségét, a 
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nagyszülői engedékenységet kihasználva egyre jobban feszíti a mozgását kifelé korlátozó 
határt. Az ünnep, a családi információ és érzelem csere miatt egyre engedékenyebbé váló 
külső korlátok meggyengülnek, és a kifelé áramló bolygó utódok az éppen kisebb 
életnyomásúvá váló, az áramlásában segített irányban, a haladásában már kevésbé gátolt 
Naptávolban az életspirálján egy élet menettel külsőbb rétegbe térhet át. A karácsonyi 
napforduló idején a Föld mindig az alacsonyabb életnyomású, éppen vele azonos irányba 
áramló, (azonos áramlási rendezettségű) tehát a kifelé áramlásában sokkal kevésbé gátló 
hidegfúziós rétegbe és hatás alá kerül, amikor mindig átléphet kifelé egy már meggyengült 
potenciál gátat, érzelmi gátat. Ennek a következménye érkezik meg időjárás változásban 
többnyire a január elejei és a februári hidegre forduló időjárásban.  
Moetrius elmélete szerint, ilyenkor a szülői, környezeti takarás és védelem meggyengül, és a 
nagyszülői felmenői környezet védelméből, árnyékolásából, takarásából egy kicsit a 
szokásosnál éppen jobban kilengő utódokra a külsőbb izotrópabb rétegek egyre erősebben, a 
túl gyors fejlődést gátlón, visszatérítően hatnak. Mivel azonban a hidegfúziós, külső radikális, 
befelé ható áramlásoknak a belsőbb, még takartabb térrészen (rétegben) kevesebb az 
ellenhatása, a belsőbb rétegekben még erősebb befelé ható késztetés, (kifelé ható eltávolító 
erőhiány) alakul ki, ezért ezt a belsőbb rétegek visszatérítő hatásának ki kell ellensúlyozni. 
Viszont ha az izotrópabb környezet felé nagyon eltávolodik az anyai hatásoktól, akkor 
csökken a gravitációs befelé kényszerítő erő, és a meggyengülő nagyszülői potenciálgátat, a 
már gyenge akaratot legyőzve a minél előbb felnőni vágyó utód egy réteggel kijjebb kerülve ismét 
átlép egy érzelmi, tudati korlátot, határfelületet. Miközben nagy lendülettel, - és abban a hittel, 
hogy megint idősebb és tapasztaltabb lettem – tovább áramolna kifelé, január végén és február elején 
eléri a megerősödő külsőbb potenciálgátat, az idősebb testvéri réteg, pl. a Mars ellenállóbb 
belső határfelületét, élőrétegét. Ez a réteg, a még e réteghez képest nagyon más, túl 
melegfúziós eredőjű, a felületén nem azonos irányban áramló részecskéket keringtető Föld 
testvérbolygót visszafogja, és belsőbb pályára téríti vissza. Ezt követően azonban a bolygónk 
már nagyobb élettérben, nagyobb élőrétegben keringhet, mert a már átlépett potenciálhatárt a 
továbbiakban már megismert korlátként könnyedén átlépi. Ezzel viszont lehetőséget ad a 
Vénusz továbbfejlődésére, tehát egyre nagyobb teret enged a fiatalabb testvéreinek, miként 
neki is nagyobb teret adtak a nála idősebb fivérei. Ez a távolodás, fejlődés azért is szükséges, 
mert a tömegében is növekvő, egyre árnyékoló képesebb, egyre nagyobb gravitációval a Nap 
felé terelt bolygónak egyre távolabbi pályára kell térülnie annak érdekében, hogy ne zuhanjon 
vissza a kezdet nagy azonosságú terébe. A kifelé távolodással, a fejlődéssel az általunk 
gravitációként ismert befelé ható különbség növekedését kell kompenzálni. A karácsony utáni 
januári időszakban külsőbb rétegbe kerülés, a hidegfúziós irányú fejlődés ezt a célt szolgálja. 
Ezt követően azonban miután egyre közelebb kerül a külsőbb Marsi réteghez, annak a 
visszatérítő hatása felerősödik. A Marsi élőrétegek belső határrétegeihez, felületéhez túl 
gyorsan közeledő bolygóra a kifelé haladását fékező ellenállás és a valószínűen ellenkező, de 
legalább jelentősebben eltérő irányban keringő réteg felületén megnő az impulzus sűrűség, 
ezzel az életnyomás és a visszatérítő erő is felerősödik. Ez lehet a februári fagyok 
felengedésének az időszaka, amely a bolygót ezt követően ismét belsőbb pályára és 
márciusban, a tavaszi napéjegyenlőségkor a tömegfelezői, az átlagos szimmetriaréteg 
átlépésére készteti. Ezt követően ismét a Vénuszi, belső, melegfúziósabb irányban fejlett 
testvéri réteget közelíti meg a bolygónk. A Vénuszi külső, még engedékeny, majdnem azonos 
irányban áramló részecskéket tartalmazó réteg még nem képez ellenállást, sőt gyors 
együttfejlődést és jó keveredést, azonos cél felé haladást vált ki, amely meghozza a tavaszt és 
a fellendülést, a jó időt és a természet gyorsabban nagyobb együttváltozó tömegbe épülését. A 
lendületes tavaszi fejlődésben segített bolygónk ezt követően a Vénuszi melegfúziósabb 
élőrétegek belseje felé nyomul amelynek a következő, érintkező rétege valószínűen semleges, 
de a még belsőbb határfelülete amelyet ezt követően május vége körül ér el már jelentősen 
eltérő irányú, fékezőbb, gátlóbb, amely egyre nagyobb ellenállást és impulzus sűrűséget okoz. 
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A közös, tavasszal még támogatott, segített befelé áramlást végül lefékezi és visszatereli az a 
belsőbb melegfúziósabb, már nagyon eltérő, vagy és éppen ellenkező irányba áramló, keringő 
Vénuszi réteg, amely nemcsak visszatéríti a tolakodó férfias Földtestvért a Vénusz intim 
szférájából, hanem sokkal magasabb változássűrűséget kiváltva létrehozza az általunk 
nyárként ismert sokkal magasabb impulzus sűrűségű, magasabb átlagos hőmérsékletű 
környezetet. A nyáron naptávolba kerülő Föld szintén következményként távolodik el a nyári 
napforduló idején a belsőbb, és az anyai rétegektől, amelyet valószínűen a Vénusz 
melegfúziós, eltérő irányban áramló rétegeinek a túlságos megközelítése vált ki.  
 
 
 
A távolabb keringő idősebb Bolygófivérek hatása a nála kevésbé fejlett testvér bolygókra. 
Elsőként a már hidegfúziós állapotban változó Szaturnusszal foglalkozzunk, mert a téridőbeli 
állása miatt a jelen időszakban erősebben hat ránk, mint a nála a távolságban közelebb, de 
azonosságban éppen távolabb lévő Jupiter. 
 
A Szaturnusz szimmetriasíkjának a befolyása a hozzá képest fejletlenebb Föld utódra. 
A Szaturnusz szimmetriasíkja éppen felénk állt 2009 szeptemberében, amelyben a szórási 
síkról leszakadó, a bolygónk lényeinél lendületben, kinetikai energiában fejlettebb, nagyobb 
áthatolóképességű, de az áramlási rendet és a kialakult rendezettséget már megtartó 
részecskék áramlanak szét a rétegükben és azon kívül is.  
3. ábra, kép az Internetről, Index.hu A Szaturnusz gyűrűje (szimmetriasíkja októberben éppen 
átvonul az élőrétegünkön, és majdnem azonos síkba került az ekliptikával, csak 1,5 fok az 
eltérés a párhuzamostól. Ez nagyon nagy erősítő azonosság. Lásd a bemásolt képet. 
2009-ben a Szaturnusz gyűrűrendszerére csaknem pontosan éléről látunk rá, így 

meglehetősen szokatlan 
látványt nyújt a 
"gyűrűtlen" bolygó. 
A december végi dermesztő 
hidegben hajnalig kellett várnom, 
hogy elég magasra emelkedjen a 
Szaturnusz ahhoz, hogy érdemes 
legyen távcsővégre kapni. A 
gyűrűs bolygó már az Oroszlán 
csillagkép hátsó lábánál jár, ami 
azt jelenti, hogy tavasszal a kora 
esti égen kényelmesen 
megfigyelhetjük, most még 
azonban vagy nagyon korán kell 
kelni, vagy nagyon későn 
lefeküdni ahhoz, hogy 
megfigyelhessük. Digitális 
rajzzal próbáltam meg visszaadni 
azt, amit december 29-én 
hajnalban láttam 150/1200-as 
"összehajtott" refraktorommal és 
binokuláris benézővel, 96x-os és 

154x-es nagyítással. Maga a bolygó elég jellegtelennek látszott, de a gyűrűrendszer a két halvány holddal 
felejthetetlen volt. 

Ez az együttállás azt jelenti, hogy ebben az állapotában a Nap mögé húzódó bolygó a 
Napárnyékolás előtt és után, a Napból kiáramló fotonokkal viszonylag nagy irányazonosságú 
részecskéi, az élőrétegünk számára mélyebb behatolást és nagyobb hidegfúziós nyomást 
eredményezhet. Ez azzal a következménnyel is járhat, hogy e gyors és azonos irányba törekvő 
részecskéknek a belsőbb rétegekbe nagyobb behatolás miatt magasabb impulzus sűrűség 
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alakulhat ki a Föld egyes erre fogékony rétegeiben, szervezeteiben, - másrészt ez a 
hidegfúziós, azonos irányba rendezett erős Szaturnuszi hatás a melegfúziós és ellenirányú 
részecskékre nemcsak korlátozóan, visszaszorítóan, hanem radikálisan és lebontóan hat. A 
természet és a Naprendszer, de mondhatjuk az isteni rend bölcsességének is, azonban azt 
eredményezi, hogy amikor a leggyilkosabb eredőjű, nagy áthatolóképességű antirészecskék 
érnék a Földet, azaz a szimmetriasík szórása épen egybeesne a napi fotonok áramlási irányával, akkor a 
Szaturnusz, a közös anyai Nap mögé kerül. Csak akkor jön elő a már fejlett nagybolygó az 
anyai csillag takarásából, (a fejlettebb Napszülő által lefékezett, letompított sugarai elnyelődnek a Napban), 
amikor az együttállás és az irányazonosság, a Földi részecskékre már nem olyan pusztító, 
hanem inkább segítő. A csillagászok a megmondhatói annak, hogy eközben a Föld merre 
mozdul el, de ha azonos irányban haladnak, a sokkal gyorsabban keringő Föld előbb bukkan 
ki a Nap belső rétegében a takarásból, mint a nála lényegesen lassabban és nagyobb pályán, 
kerületen keringő Szaturnusz, de ekkorra már megváltozik egymáshoz képest a gyilkos 
sugarak, részecskék áramlási rendezettsége és a túl ellenséges irányszöge. Mindenesetre az 
együttáramlás takart ideje alatt a szórási síkról kiszóródó részecskéket a Nap felfogja, 
semlegesíti, vagy legalább eltereli. Ez azt is jelenti, hogy amikor a Nap mögé kerülő 
Szaturnusz kikerül az anyai takarásból, már valószínűen nagyobb egyetértésben az anyjával 
azonos irányba fog erősen hatni, azaz valamely nem éppen ildomos elkövetett és most 
felhánytorgatásra kerülő dolgot még nem úszott meg a Föld. Feltehetően az anyai Nappal 
folytatott közvetlen diskurzus, az információs és részecskecsere azalatt lezajlik, amikor a 
Szaturnusz éppen a Nap által takart térhelyzetben van, és mire a Földbolygó sietve 
visszaszerzi a közvetlen rálátás, a közvetlen kapcsolati lehetőséget a jóval idősebb és 
valószínűen éppen férfias testvérbolygóval, addigra már eldől a sorsa, hogy miként büntetik 
meg esetleg éppen a túl gyors, a Mars életterébe túl nagyon benyomódott fejlődéséért. Van rá 
esély, hogy a Szaturnusszal éppen nagyobb azonosságú, férfias, hidegfúziós Mars az anyjától 
eltaszítottabb állapotában az idősebb testvérénél tett panaszt, amely a védelmére kelve 
befolyásolja a közös anyát a tolakodva a lehetőségeinél túlfejlődő Földutód visszafogására. 

 
 
 
 
Az élet alapját képező családi szintű szervezettségének, és a hét réteg 
együttműködését eredményező munkamegosztás összefüggése, kifejlődése: 
 
Amikor két egymással szomszédos, azonosan fejlett réteg felmenői életbuborék, - mint 
egyenként nagyobb teljességet képező egyedek együttműködésre lépő szövetsége - egymással 
párba szerveződik, új és nagyobb tömegszámú közös és a továbbiakban együttfejlődő 
életegység alakul ki. Lásd a 4. ábránál az 51. oldalon. Ez a páros szervezet idővel össze fog 
keveredni, vegyülni egymással, és az együttélésük statisztikai eredővel addig tart, amíg 
teljesen átlagossá nem fejlődnek, amíg a kezdeti lényegi különbség le nem redukálódik. A két 
réteg összekeveredése egy életidőt és eseménysort eredményező folyamat, amelyben 
meghatározható eredő szerint utódok fognak születni, és a mire az utódok, a köztes rétegek 
megerősödnek, a szülői térrészben lévő részecskék is áttelepülnek az utódok által átvett 
térrészbe. Amikor a korábban két haploid, de eltérő nemű, eltérő irányú saját spinű, azaz 
eltérő kerületi irányban áramló részecskehéjjal rendelkező egyed, egymás mellé kerülve 
együttfejlődő diploid közösségbe épül, a közöttük korábban megvolt kezdeti másság elkezd 
csökkenni. Ha ez a másság túl nagy volt az együttéléshez, akkor a párkapcsolat rövid időn 
belül megszakad, és az életutak, az együttfejlődés elválik. Az egymás mellett megmaradáshoz 
olyan egymást, és ezzel együtt a párost sikeresebbé tevő, jobb hatásfokúvá fejlesztő 
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adottságok és állapotok, a másikban meglévő tulajdonságokra, képességekre vágyás 
szükséges, amely hiányok birtoklási, megszerzési vágya tartja később együtt a kezdetben csak 
párba, de később családba épülő két szervezetet. Ha a hiánycserék túl hamar kiegészülnek, a 
pár érdektelenné válik egymással szemben, és a túl korán kialakuló azonosság esetén el fog 
válni. Ha azonban mind a két fél sikeresen sokáig megőrzi a másságát, az egyediségét, és 
mindig tud adni a másik félnek olyant, amelyből neki éppen hiánya, és igénye van, akkor a 
párkapcsolat nagy eséllyel tartóssá, és idővel egymáshoz csiszolódóvá válik. Ez esetben nagy 
esély van arra, hogy a két egymás mellett fejlődő genetikai ág (életbuborék) ez egymás 
melletti közös változásban az utód részecskéiben egymásba fonódjon, szent szövetségben 
egyesüljön. Az ilyen együttfejlődő diploid az életfolyamatban közös, érintkező centrum körül, 
egymáson egy ideig elforduló de egyre jobban együtt maradó, végül az utódaikban és az 
utódok utódaiban teljesebben összekeveredő együttváltozó szövetségben és közös teret 
együttszervezett életáramlást fenntartva változik a szent szövetség megosztódásáig, a tömeg 
felezéséig, azaz az egyik szervezeti fél életállapotának a teljes megváltozásáig. A jó 
szövetséget a másik fél ritkán éli sokáig túl, mert az egyik előd egészségének a súlyos 
megromlása, elhalása, a már vele nagyon függőségbe szerveződött párjában is nagy 
változásokat kelt. Mivel a két egymással közös érintkező felületet létrehozó pár az élet során 
nemcsak összecsiszolódik e felületen, hanem ezen átfonódó utódi részecskékkel kölcsönösen 
fékezik gyorsítják egymást, azaz nem túl nagy idő és saját forgási eltolódással végül az 
ellentétes forgási irány ellenére is közel azonos spinre kerülnek. Amikor a saját forgást és a 
túlpörgést megakadályozó egymásba fonódottság, a közös élet megszakad, a tömegében 
feleződő páros szervezet a nagyon mást akaró részecskéik nyomására másfelé fejlődik, és a 
család megfeleződik, a páros elszakad egymástól, mindegyik egy más világ, egy ettől kezdve 
külön és más irányba forgó másik és nagyobb tömegszámú rendszer részévé válik. Amikor az 
egymástól elszakított pár, a közös életsíkján elszakadva, a felmenői életbuborékok egymáson 
elcsúszása, elforgása miatt ismét különválik, az egymás által fékezett saját forgás, és a 
felmenői rétegek élethéján kialakult együttmozgás is fékezetlenné válik és az egymáson 
elcsúszó felmenői rétegek sodró hatása miatt egyre nagyobbá válik. A megállapodott két 
félszervezetből ismét egyre karcsúbb életörvény, egyre magasabb saját spínű félszervezet és 
újra haploid, nagyobb energiaszinten párkapcsolatra alkalmas állapotú félszervezet alakul ki. 
Ez az állapot megegyezik az idős korban szabaddá vált özvegy állapotával, amelynek még 
nagyon nagy libidója felébred, és eszeveszetten elkezdi szórni tékozolni a korábban 
kifejlődött részecske vagyonát. Az ilyen ismét félszervezetté, felpörgő özveggyé váló 
részekből fejlődik ki a látszólag mindent elnyelő, két még nagyobb életbuborék közös 
érintkező felületén maradó fekete lyuk életörvény állapot. A fekete lyuk lényegében a két, 
eltérő irányban áramló kerülettel, élethéjjal rendelkező felmenői vékonyréteg közös határán 
kialakuló olyan időben nagyon tartós örvény, és féreglyuk, amelyből a sokáig nagyobb 
életnyomású felmenői életbuborékból a számukra túl nagy nyomást nehezen viselő 
hidegfúziós részecskék áramlanak át az éppen kisebb életnyomású élettér részbe, és viszont. 
A számukra elégtelen életnyomású térészből, a nagyobb életnyomáshoz szokott, ilyent 
kedvelő eredőjű melegfúziósabb szervezetek és utód részecskék áramlanak át, vissza a nekik 
megfelelőbb gyorsabban változó, nagyobb életnyomású melegfúziós térrészbe. Az egymással 
szembeni áramlás azért lehetséges, mert e lyukban az egymás mellett nagy sebességgel 
radiális irányba eláramló, eltérő irányba tartó rétegek között is elfolyósodott, és elgázosodott 
kisebb, vegyes részecskéjű utód életörvények keletkeznek, amelyek lényegében lediferálják, 
és ezzel elválasztják, elszigetelik egymástól, az ellenkező irányba nagyon nagy sebességgel 
eláramló részeket. Az életörvény fekete féreglyukában az ellenkező irányba áramló férfiasabb 
és nőiesebb, (hideg és melegfúziós eredőjű) szervezetek, életbuborékok folytonosabb 
füzérsugarai között, nagyon nagy saját spinű ki életörvények fejlődnek ki. Az élet 
körfolyamatban változó ciklusai, eltérő részecske összetételben, kisebb mikrokozmoszi 
szinten, és makrokozmoszi környezetben analóg következményeket létrehozva tovább 



 45

folytatódnak. Amely életbuborékok között nagy különbség, valamikben hiány és többlet 
alakul ki, ott felerősödik a változás, a kis életörvények és az anyagcsere kifejlődése, és e 
köztes fiatalabb utód részecskék egymásba átérő részei végül nemcsak kiegyenlítik, hanem 
lefékezik az eltérő forgási irányt, és azonos eredőre, egymáshoz képest kevesebb, kisebb 
különbségűre hozzák az egymáson elcsúszó (nekik szülői) rétegek forgását. Amely egymás 
mellett változó rétegek, szervezetek, együtt élő szülők között nagyon lecsökken a különbség, 
ott az élet anyagcseréje, áramlása is lecsökken. Ilyenkor a bármilyen szinten azért 
folyamatosan keletkező impulzusok által termelt utódok, (a túl nagy azonosság által keltett hő 
és feszültség) elszállítása sikertelenné válik. A nagy azonosságú, egymásra és a térrészen 
áthaladó gerjesztő részecskékre, a keletkező káoszra is egyre fogékonyabb utódok kis térben 
felhalmozódása, a helyi életverseny túl nagy felerősödése miatt egyre nagyobb feszültség 
alakul ki. Ha a nagy életnyomással nem sikerül megakadályozni az egymás felé tartó felmenői 
életbuborékok túl gyors közeledését, lefékeződését és közvetlen érintkezésbe kerülését, új, 
nagy energiájú impulzuspont, és a nagyobb sűrűségű felmenői rétegek összeérésekor 
egymáson elcsúszást, differenciálódást okozó új életrobbanás alakul ki. Ez az esemény a 
fraktálrendszerben megegyezik egy nagyobb életbuborékpár érintkező külső rétegének az 
egymáson el és megcsúszásával, amelyet megelőz és követ, az elcsúszást addig megakadályozó a 
nagy életbuborékhoz képest, az elcsúszó felületekre merőleges utód életörvények, rétegek elnyíródása, a 
bennük változó, a kisebbekhez képest előd életbuborék elhalása, lebomlása, jelentős 
megváltozása, a fejlődési akaratnak engedése. Amely szervezet, életbuborék éppen ezen az 
elcsúszó rétegen, a tömegfelezőn tartózkodik az érintkezés pillanatában, annak nagy esélye 
van arra, hogy a túl nagy nyíró hatás szintén megfelezi, vagy és megosztja a rosszkor, rossz 
helyen lévő életbuborékot. 
 
 
Ismerkedjünk meg a családi szervezettség, és a statisztikai eredőjében hét egység közös 
együttműködésére szóló szent szövetséggel, a családi szervezettség kialakulásával. 
Hamarosan megismerjük, hogy miképpen lesz a két korábban haploidként változó fiatal 
életbuborékból diploid páros, majd ebből miképpen fejlődik ki a család alapja a szent hármas, 
és miképpen lesz az Apa, a fiú és a szent lélekből eggyel nagyobb energiaszintű, nagyobb 
tömegszámú nagyobb és differenciáltabb családi egység, a hét egyidőben és közös térben 
együttfejlődő családtagból egy jól működő családi szervezet, azaz az utódoknak megfelelő 
életminta. 
 
Amikor egymás mellé kerül két egymáshoz képest már kellően más, de még elég azonosságú 
élőréteg, amelynek a forgási különbsége nem túl nagy egymáshoz képest, a két réteg, és a 
rétegek közös központjai együttáramlásba szerveződnek. A folyamat során az egymáson 
elmozduló réteg között egyre több kicsi a rétegekre merőleges életörvény keletkezik, amely és 
az életörvények még kisebb, a közös határfelületen egy kicsit mind a két térrészbe (rétegbe) 
benyúló részecskéi fékezni kezdik az egymáson elfordulást, a forgási különbséget. Az 
egymással szinkronba kerülő, közel azonos kerületi sebességgel szabadabb átjárást létrehoz, 
azaz a közös határfelületeket nyitottabbá tevő félszervezet ilyenkor párba kapcsolódik. Ha a 
két réteg nagyobb részecskesűrűségű központjai a közös felületen egymás mellé érnek, nagy 
eséllyel nemcsak egymással közvetlen érintkezésbe kerülnek, hanem közöttük erősebben 
árnyékolt, sok hatás ellen védettebb térrész alakul ki. Az érintkezés és a periodikus, ritmusos 
elmozdulás hatására a két egymásnak feszülő, (lapuló) rétegből az éppen nagyobb 
életnyomású központi részből, a környezeti nyomás hirtelen lecsökkenése miatt longitudinális 
szervvé fejlődő nyúlvány, és ebből Jetszerű részecskeáramlás indul el az éppen alacsonyabb 
életnyomású térrész felé. Az alacsony életnyomású életbuborék ilyenkor nem tud ellenállni, 
szinte beszívja a hozzá képest férfias társbuborék nyúlványát, és a melegfúziós, nagyobb 
nyomású térből gyors részecskeáramlás indul el a viszonylag ritkán megnyíló téridős átjárón. 
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Az elit részecskék átáramlása, beáramlása nemcsak a tömegszámot növeli meg a 
megtermékenyített alacsonyabb életnyomású életbuborékban, hanem a nem teljes azonosság 
miatt mintegy fertőzésszerű másság kerül mélyen a megtermékenyítésre került szervezetbe, 
amely a saját legfejlettebb részecskéivel azonnal körbeveszi, a tér nagyobb részétől elszigeteli 
a fejlett beáramlókat. Az elszigetelés közben a két eltérő genetikai életanyag jelentősen 
összekeveredik, vegyül egymással, amelynek kettős következménye alakul ki. Az egyik, hogy 
a megtermékenyített, megtámadott életbuborékban gyorsan emelkedő nagyobb 
változássűrűségre lehet számítani, másrészt ez a hőmérséklet és az életnyomás növekedésével, 
és a megtermékenyítőket, valamint az általuk árintetté válókat kilöki magából a 
megtermékenyült szervezet. Ez azonban három ok miatt nem lehetséges. Egyrészt közben az 
időkapu, a megnyílt lyuk elzáródik, a közvetlen koitusnak vége lesz, és a felmenői 
életbuborékok a közvetlen érintkezés, egymástól eltávolodás közben befejezik. Az egymástól 
elmozduló, elforduló érintkezői rész eltávolodik egymástól, másrészt a korábban megnyílt 
lyuk több hártyával és rugalmas réteggel elzárva ismét bezáródik. A sikeres kilökést végül 
legerősebben az akadályozza meg, hogy az aktus végén a két életbuborék egymás mellé került 
központi tömege továbbra is egymás mellett marad, és ezzel a legnagyobb sűrűségű és 
változássűrűségűvé váló, lamináris áramlású kerületi irányban áramló, felgyorsuló 
határrétegek megakadályozzák a további áthatolást. A megtermékenyülés megtörtént, az 
életmag beültetődött, a még bezárult, és ilyenkor erős ragadós nyákdugó kialakulása zárja le a 
korábban megnyílt időkapu bejáratát. Mivel azonban a többletek és a hiányok 
kiegyenlítődése, és a közös felületen kisebb gerjesztés miatt mind a két félszervezet energia 
nyereségre, megtakarításra tesz szert, csökken az izotróp térrész felé eső saját felületük, ezért 
a két egymáson elmozduló szervezet közötti térrészben sokáig kisebb nyomás alakul ki, mint 
az izotróp környezetben. Tehát létrejött a párkapcsolat, amelynek ezt követően megérthető 
eseményfejlődési következményei vannak. 
 
Miközben a két továbbra is egymás közelében maradó, ezentúl periodikusan találkozó, 
érintkező, egymáson még el elcsúszó, de egyre jobban összecsiszolódó két félszervezet, 
életbuborék, élőréteg közös szervezettségbe és együttváltozásba szövetkezik, a párból közben 
nemsokára háromszereplőssé váló család fejlődik ki. 
A behatolást követő fogamzásban vegyes közös genetikai keverék alakult ki amely a két 
félszervezet, pár közötti mindkét előd által védett térrészbe szorulva fejlődik. Mivel ennek az 
utód szervezetnek nem a szüleivel a legnagyobb a genetikai és térazonossága, a minősége, 
hanem a két félből párba szerveződő elődök között elmozduló szimmetriasíkon kifejlődő 
közös kis vegyes örvényekkel, ezért e kisebb életörvények a velük legnagyobb azonosságú 
utód szervezet felé áramlanak. Ez pedig azért következhet be, mert a tér természetes része az, hogy 
ha egy szervezetnek valamely más, relatív közel változó szervezettel nagy az azonossága, akkor az 
ilyen nagy azonosságú szervezet árnyékolja le a lehető legjobban az irányából a felé érkező hasonló 
analóg fejlettségű hatásokat, ami miatt az ellenkező irányból mindig nagyobb, és erősebb hatás, 
(nyomás) éri mint a nagyobb azonosságú közeli tömeg irányából. Ez az a gravitáció, amelyet már 
ismerünk, de eddig nem nagyon értettük, hogy miért szelektív. A szelektív gravitációt az azonosság 
működteti, amely a kellően azonos fejlettségű részecskéket, szervezeteket anizotrop térállapot, hatás 
esetén egymás felé sodorja.  Ha viszont túl sok nagy azonosságú részecske sikeresen összejön egy 
térrészben, akkor ott a különbség lecsökken, az életnyomás, a tér gerjesztése és a káosz felszökik, és 
az ilyen térrész egyre nagyobb életnyomásúvá válva egyre feszültségesebbé, azonos dologtól hatástól 
gerjedővé fejlődik. 
 
Tehát a két elődbuborék egymás mellé sodródása, párba kapcsolódása utód fogamzási, és 
fejlődési következménnyel jár. Ha az elődök kellően különböznek egymástól de ennek 
ellenére megszokásból, érzelemből a közöttük kifejlődő árnyékoltság, vagy vákuum és 
gazdasági előny miatt együtt maradnak, akkor az egymáson elmozdulás és az érintkezés is 
rendszeressé és tartóssá válik. Ilyenkor folyamatosan kisebb és nagyobb, azonos 
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tengelyirányú vegyes életörvények fejlődnek ki, amelyeknek a saját forgási tengelyük 
általában a közös lamináris síkkal, a családi fősíkkal, idősíkkal, szimmetriasíkkal, ekliptikával 
párhuzamos, de ezen az életspirálon statisztikai eséllyel kifelé sodródó. A kifelé sodródás 
viszont a nem teljesen egyenletes, és viszonylag rugalmasan el-elcsúszó felületek között nem 
teljesen egyenletes, a már korábban a szimmetriasík szélére kiáramlók az általuk még nem 
ismert, nem áthatolható izotrópabb környezet ellenállásának, egy lamináris határfelületnek 
ütköznek, amelyen differenciálódva az északi, vagy a déli pólus felé terelődnek. Ez 
körfolyamatba és visszatereli a legnagyobb azonosságú kisodródó, a már lefékeződteket, és az 
őket utolérő később indulókat. A szimmetriasíkon még kifelé terelődő a térítők síkjában, (ez 
réteghatárnál alakul ki) a Ferelli cellákban befelé terelődnek, és nemcsak újabb 
körfolyamatokba terelődnek, hanem a velük legnagyobb azonosságú, a megtermékenyítéskor 
kikeveredett közös szervezeti központban és azon kívül is tartó auratérben lehűlő 
körfolyamatokba terelődnek. 
 
Rajzokkal kell szemléltetni a hét réteg és az együttműködések kialakulását, és ezek későbbi 
elmúlását, a felmenői, kellő szimmetriában együttfejlődő rendszerek elnyíró hatását. 
 
 
A három réteg arányos együttfejlődése rész után visszatérünk a szent szövetség, az 
együttfejlődő, átlagosan hét főből álló együtt és szervezetten változó családi szervezet 
kifejlődéséhez, a melyet a környezetben élő, általuk megosztott részecskék csak az őket 
egymástól elválasztó, differenciálód hét gonoszként ismernek. 
A három egymással gyakran érintkező testvéri réteget, a visszafejlődésben erősen gátolja a 
nagy azonosságú közös kezdeti térrész, a közös anya, kifelé túl gyors eltávolodásba, a 
fejlettséghez képest még túl izotróp rétegekbe behatolásban kívülről az apai, felmenők 
idősebb rétegei gátolják. A közös életsíkon többnyire az anyai felmenők tartják, tehát az a két 
nagyobb életbuborék, idősebb nagycsillag, amelyek a Napot nemzették és lokalizálják. A 
három együttfejlődő, egymásnak testvéri réteget tehát kiegészíti négy (két hidegfúziós, és két 
melegfúziós előd, felmenő, amelyek együtt képeznek az adott térrészben a fejlődési 
rendezettséget is együtt dominánsan meghatározó dinasztiát, családot. A családon belül 
azonban szakosodás és munkamegosztás alakult ki, és minden tag a hét meghatározott napján 
több figyelmet kap a többiektől, azaz minden héten egy nap a kiválasztotté, az ő ünnepe, az 
általa meghatározottak előnyben részesülnek a család többi tagjának az elvárásához, 
igényéhez képest. Erre a hét napjainak a rendezettségét is befolyásoló hatásra később 
bővebben visszatérünk. 
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A három együttfejlődő, egymással állandóan érintkező réteg 
időben is változó arányossága: 
 
Ha az élet toroid szervezeteiben a három egymás mellett élő réteg megfelelő arányban és 
egymással rendszeresen érintkező kellő folytonosságban együtt változik, akkor a megtartott 
arányokban teljesül az egymáshoz képest szélsőséges, de az egymástól elválasztott, eltakart, 
leárnyékolt felmenők ellenséges, ellenirányú, antihatású részecskék hatásainak az időben változó, 
átlagosabb és kiszámíthatóbb, de mégis kellően váltakozó, érdekes körülményeket létrehozó 
relatív szimmetriája. Ilyenkor a kettős, egymást szimmetriába hozó, tartó hatás a térrész 
jelentős részén nem érvényesül, de a tér egyik felén hol az egyik, hol a másik hatáseredője 
érvényesül. A tér többsége áramlik, változik és sok helyen igen szélsőséges állapotok 
alakulhatnak ki, de a túl gyorsan változó tűz állapot, és a jég lefagyott, változatlanságra 
kárhozatott eltérő birodalmai között kifejlődnek az élet szimmetriája körül ide-oda, a tavasz és 
az ősz állapot körül váltakozó zöldellő, vagy megsárguló szigetei, miként a Szaturnusz 
befolyásáról szóló részben leírásra került az évszakok váltakozását működtető mechanizmus. 
Ha az átlagos (köztes) utódtérben nagyon összeérnek egymással a felmenői szervezetek 
jelentősen eltérő irányban áramló részecskéi, akkor az összeérő felületen a keveredés 
sikeresebbé, az átlagos réteg túl erőssé válik, és a környezetnél magasabb változássűrűségben 
érintett szervezet utódrétege nagyon sikeresen elszigeteli és eltereli az előd részecskéket 
egymástól. A magasabb változássűrűségű középső (utód) rétegben megnövekvő 
életnyomásának az a következménye, hogy az átlagos köztes réteg az impulzus sűrűség 
hatására megvastagszik, gyorsabb fejlődés alakul ki, és a gyorsabban fejlődő, nagyobb 
életnyomású réteggel elválasztott felmenői rétegek, szervezetek eltávolodnak egymástól. Ha 
az átlagos réteg nagyon erőssé, vastaggá válik, amely egyre jobban elszigeteli az elődöket, 
vagy és az egymással éppen ellenséges testvéreket egymástól, akkor a nagyobb és nehezebben 
mozgásra bírható, sokkal nagyobb tömegszámú előd életbuborékok egymástól távolodás 
közben túl messzire lendülnek, és az idegenebb környezetről egy idő múlva visszatérülnek. 
Amikor az előd felmenői életbuborékok eltávolodnak egymástól, egyrészt több helyet és 
nagyobb teret adnak a közöttük kifejlődő utódnak, másrészt tágítják a környezetet, mert az 
egymásról elrugaszkodás után mind a két eltávolodási irányba lévő szervezetekre nyomást 
gyakorolnak. A szülői szétáramlásban azonban csökken az utódra az egymástól is és az 
utódtértől is eltávolodó szülők hatása, és a lehűlő, konszolidálódó térbe beáramló környezeti 
(és isteni) hidegfúziós részecskéinek a hatása az utódokra felerősödik. A szülői felmenői 
utánpótlásában csökkenő, lehűlő, kisebb változássűrűségűvé váló átlagos réteg fejlődése 
ekkor lelassul, alábbhagy, az ideálishoz, vagy és az átlagoshoz képest elégtelenebbé válik, amely 
csökkenti az átlagos, a jelenben és jobban keveredő, azonos áramlási (tudati) rendezettségre 
jutó közös utódréteg-(ek) életnyomását. Ha az átlagos köztes rétegek életnyomása csökken (az 
áramlási és a tudati rendezettség azonossá válik, akkor az összehúzódás közben kisebbé, és a 
fenntartókat, a környezetében változó, nagyobb tömegszámú elődöket egymáshoz közelebb 
engedővé válnak. Ez ismét növelni fogja a köztes utódtérben az egymásba mélyedés 
lehetőségeit, és az azonos áramlási irányú külső rétegeken áthaladás, a Nép egyetértése után, a 
belsőbb, már jelentősebben eltérő áramlásirányú rétegek egymáshoz érése, érintkezése miatt 
ismét megnöveli a változás sűrűséget. A már túlságosan mélyen, az eltérő felületi áramlású 
rétegek összeérését, közvetlen érintkezését eredményező egymásba érés ismét elszigetelő, 
köztes örvényes áramlásokat, új utód rétegeket hoz létre. Ha romlik az utódtér elválasztó és 
elterelő, szigetelő képessége, akkor az egymás felé lendülő, egymáshoz közelebb kerülő 
elődök mintegy kiszorítják az átlagossá váló, eltérő életritmussal, vagy más, nem megfelelő 
áramlási (tudati) rendezettséggel áramló részecskéket a köztes, utódi térrészből, és a 
szimmetriasíkból. A kiszorított rétegből a közepén egyre nagyobb lyukkal rendelkező, 
növekvő méretű, a közös síkon ki és szétáramló részecskéket tartalmazó táguló vékonyodó 
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glória, gyűrű fejlődik ki. Amikor a felmenői, az utódteret fenntartó szervezetek, az egymás 
felé közeledéskor ismét közvetlenül érintkezésbe kerülnek egymással, az összeérő domború 
határfelületükön ismét új impulzus, megszaladás (köszörülés, szikraözön) és lélektűz fogan. A 
közvetlen érintkezésben ismét felerősödik az impulzus sűrűség, amelytől az átlagos, a 
felmenőket nemsokára ismét eredményesebben elszigetelő, keresztirányú magas spinű, 
vegyes új utód réteg, elfolyósodásra, és az életsíkjának a feltekeredésre hajlamos életörvények 
alakul ki, amelyek ezt követően a szülői távolodásban kellő helyet és időt kapva felerősödnek, 
a közös új rétegük megvastagszik.  
Minden előző gyűrűbe, glóriába átszervezett korábban fogant és kifejlődött utódréteg 
eltávolodása után és alatt, a korábbi köztes, vegyes rétegnek a legnagyobb szimmetriában lévő 
térrészből kiszorulása után új kisded, új utódréteg fogan, de nem mindegyik éri el a kifejlődés, 
a felnőtté és az önállóvá válás következményeit. A periodikus szülői prés, az életbuborékok 
rendszeres egymásnak nyomódása, mintegy szívműködést fenntartó koszorúérként működő 
részecske pumpát hoz létre, amely e közeledés és távolodás ritmusában kiszorítja az átlagossá, 
majd túl melegfúzióssá, nagykorúvá váló, már nagyon összekeveredő, túl azonossá váló 
részecskéket a legnagyobb szimmetriával és szülői (elődi) védettséggel rendelkező térrészből. 
A korábban a legfiatalabb, legvédettebb térrészbe kerültek, tehát rendszeresen eltávolítódnak 
a nagyon és közösen védett életbölcsőből, és az élet izotrópabb, minden hatásnak kitett rétegei 
felé kényszerítődnek. Az ifjabb rétegből idősebb réteggé fejlődnek, egyre több, kevésbé 
védett, árnyokolt hatásnak lesznek kitéve, egyre nagyobb önállóságra, és utódok nemzésére, 
eltartására kényszerítődnek. Ez periodikus radiális irányba terelődést, rendszeres kifelé áramló 
toroid gyűrűkben együtt változó részecskefelhőt hoz létre. A már kialakult életspirál külsőbb 
menetébe kényszerülő idősebb generációt kiszorítja a náluk a radiális kifelé áramlásban 
(rendezettségben) egységesebb, fejlettebb új utód részecskék serege. Miközben az új, még 
kisebb energiaszintű, de valamiben fejlettebb utódok kifelé áramlanak a keletkezés, a 
részecske (azonosság) szaporodás helyszínéről, áthatolva az elődrétegeken, korszerű 
információt, korszerű mennyei mannát és a továbbfejlődés felé segítő kölcsönhatóképes 
lendületet visznek a már nagyobb életfelületen és nagyobb térméretben rétegben változó 
idősebb testvér elődeiknek. Az új utódrétegből kiáramló, nagyobb áthatoló képességű, 
korszerűbb, és az elődeik ritmusára erősen kölcsönható-képes részecskék kifelé áramlása 
nemcsak antigravitációs áramlást kelt a már nagyobb életfelületen változó utód térrészek felé, 
hanem az összeérő közös felmenői határfelület, szimmetria réteg által a külső környezet felé 
is terelt, az idősebb részecskékkel nagyon jól elkeveredő, periodikusan termékeny 
életfelületbe, majd táguló gyűrűbe átszerveződő, a környezet befelé ható nyomását 
ellensúlyozó, a közös életteret fenntartó kiáramlást hoz létre. Az egyenlítői szimmetriasíkon a 
kifelé áramlás a környezet ellenállásának ütközik, amelyen differenciálódva a kifelé áramló, 
egymással és most-már a környezetben változó, korábban kiáramlott részecskékkel is még 
jobban összekeveredő részecskék egy része a déli félteke, más részük az északi félteke felé, 
körfolyamatnak tekinthető lamináris életáramlásba terelődik. A differenciálódás azonban most 
is három eltérő kimenetet hoz létre. A könnyebb irányban továbbáramló, (segített) és 
egyszerűsítő részecskék, és a nehezebb irányt, az ellenkező széllel szembeni áramlást választó 
elterelődő részecskék mellett egy egyenesen továbbáramló, radikális, jobban keveredő, 
nagyobb részecskesűrűségű része, a hitében és az áramlási irányának a helyességében 
megerősödve változatlan irányba továbbáramolva a lendületirányban lévő külsőbb, már 
idősebb, nagyobb tömegszámú, fejlettebb rétegbe, szervezetbe továbbáramlik. A legbelső 
körben életáramlásba terelődő, e térrészben és e vegyületben, ebben az összetételben még új 
körfolyamatokat kezdő részecskék, az életáramlás során, a kifelé terelő részecskepumpa 
hatására, az őket befogadó idősebb, energiahiányosabb, az átlaghoz képest éppen negatív 
eredőjű nőies Orgon részecskékben védelemre, jobb élettérre találnak, miközben egyre 
külsőbb rétegekbe kerülnek a kiáramlás során a körfolyamatokból egyre jobban spirálokba 
terelődő életúton. Mivel a spirálkarokon kiszóródó előd ágak más sok esetben valamiben, pl. a 
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saját lendületben, vagy és tudati fejlettségben, hatóképességben már szimmetriába kerültek a 
környezettel, a rendszeres utánpótlás, a korszerűbb, a lendületben vagy és az 
áthatolóképességben feljavított, korszerűsített, aktualizált alkatrész, utánpótlás segíti a 
keveredő tér körül az életnyomás, a megszerzett, genikusan nagyobb azonosságú, a 
dominanciát megtartó közös térrész megtartását, bővítését. A térbe kiszoruló, és a teret 
kitágító, az átlagos életre alkalmassá tevő előd szervezetek, az utódokkal megtámogatva, 
korszerűsítve, a meggyengülő képességeikben kipótolva kiáramlanak a kezdeti szimmetria, a 
fogantatás teréből. A környezetben már lefékeződött előbb indulókat hamarosan utolérik az 
átlagos térrész fenntartását, életnyomását segítő, később foganó, a szükséges hatásokban, 
képességekben mindig fejlettebb, de másban, az akkor és ott éppen kevésbé fontos hatásokban 
fejletlenebb részecskék, utódok. Az életváltozásra alkalmas tér állapota, életnyomása tehát a 
szerint ingadozik, hogy az elődök milyen sűrűn érik el közvetlenül egymást, milyen sűrűn 
alakul ki az elfáradó elődhullámokat az átlagos állapotú térrészek fenntartásában segítő új 
utódréteg, életnyomást fenntartó utánpótlás. A gravitációs elődi részecske esőből, 
életnyomásból tehát kifelé terelődő, életgyűrűbe, majd körfolyamatokba és Orgon (kifelé 
szállító, terelő) részecskékbe épülő, az életspirálon a már nagyobb, erősebb és az idegenebb 
részecskéket is kifelé terelő, sokáig megfelelő körfolyamatokat is létrehozó életáramlás alakul 
ki. Folytathatnánk a megkezdett gondolatmenetelt a végtelen felé, hogy mi készteti periodikus 
egymásnak áramlásra, rendszeres érintkezésre a felmenői elődöket, de ez a fraktálrendszer 
környezeti szereplőinek a következménye, amelyek mindig eltérően fejlettek, ezért egymást 
addig gerjesztik, amíg a túl nagy eltérés meg nem szűnik. Ha viszont megszűnik a kellő 
különbség, akkor az életáramlás, vagy az életnyomás lecsökkenése és térbeli összeomlás, 
majd ezt követően a külsőbb, eddig az életnyomással kellően távol tartott életbuborékok 
egymásnak ütközése, és a keletkező impulzus-hő elvezetetlensége miatt túl magas életnyomás 
és szupernova robbanás, agyvérzés következik be. Mind a kettő szélsőséges változási 
lehetőség, állapotfejlődés, időbeli eltolódással ugyanazt az eredményt, következményt hozza 
létre. A térben bárhol kialakuló életbuborék, szervezet halála, megszűnteti az egymástól 
eltérő, addig mellette lévő rétegek, szervezetek távol tartását, elszigetelését, ami miatt a 
felületeiken, vagy és a mélyebb rétegeikben ellenséges, eltérő irányban áramló rendezettségű 
részecskéket áramoltató szervezetek ismét közvetlen kapcsolatba kerülnek egymástól, amely 
újabb vegyes keveredést és utód állapotot hoz létre. Az idősebb, nagykorúvá váló rétegek 
ilyenkor mindig kijjebb kerülnek a kezdet pontjától, és az azonos rétegekben körözést 
általában az egyik végpontján túl nagy lendületet véve, az éppen legfiatalabb, legkorszerűbb 
utódok kifelé segítő lendületétől is segítve, felbátorodva egy spirálmenettel kijjebb kerülnek. 
A nagykorúvá fejlesztő eseményre, - amelyet sok esetben éppen a túlfejletté, és együttműködő 
képtelenné váló utód vált ki - még visszatérünk. Ez a folyamat látható a Nap Spörrer szabályként 
ismert napfoltokból származó csíkjainak a váltakozásában, (lásd az 5. ábrát az 56. oldalon), és 
ugyanezen átlagos rétegállapot változás nagyon jól megfigyelhető a Jupiter felhőzetében a 
réteges csíkjainak a kiszélesedéseiben és elkeskenyedéseikor. Ha a déli, vagy az északi 
féltekét uraló távoli energiasugárzók, a felmenők külső határfelületei és az e határfelületen 
áramló már termetes részecskék alkotta életbuborékok túl közel kerülnek egymáshoz, az adott 
csíkokat, a nap felületét az elgázosodva lehűtő foltokat tartalmazó sávok egyre közelebb 
kerülése közben az anyai és az apai életbuborékok között kifejlődött átlagos, nagyobb 
változássűrűségű, de kifelé laminárisan rendezett irányú réteg elvékonyodik, kiszorul az 
elődök összeérése idején az impulzusba, koituszba kerülés színhelyéről.  
Az utódszervezetek elődjének tekinthető életbuborékok ide-oda lengenek, periodikusan 
közelednek (és távolodnak) egymáshoz, és amikor egymásnak feszülnek, nemcsak 
összekeverik a felületeken és a külsőbb rétegekben áramló részecskéiket, hanem e vegyülő 
térből, a hálószobából kiszorítják, eltávolítják a korábban fogant utódaikat. Ez a periodikus 
közeledés és távolodás valószínűen növeli, segíti az utódok ezzel is szinkronba kerülő 
bolyongását. Az utódbolyongást azonban a környezet más résztvevői is erősen befolyásolják. 
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4. ábra. A párokba kapcsolódó nagyobb életbuborékok között kisebbek fogannak, fejlődnek. 
 

 
 
A Napnak felmenői életbuborékok egymáshoz közeledése, rétegről rétegre összeolvadása 
egyre növeli a keringési pályákat, a közös szimmetria felületet és a közös életsík kétdimenziós 
kiterjedését, a spirálkarok mind nagyobb együttes átmérőjét, ezzel azonban nemcsak a közös 
pont a Nap vörös óriássá fejlődését váltja ki, hanem mire ez bekövetkezik, az utód bolygók 
már nagykorú csillagként, addigra már nagyon távol járnak a kezdet ekkorra már veszélyessé 
váló térrészétől. Az életbölcső, a szaporodóképesség véges. Ilyen életbölcsőt képeznek a magok, a 
kagylók, az egymásba átérő rétegek, az összetett kezek stb. 
 
Az egymás felé is áramló, ide-oda bolyongó elődi felmenői szervezetek periodikus 
összeérése, egymásnak feszülése, szaporodása, a Napnál a Spörer szabályokként ismert 
napfoltvándorlást hozza létre. A bolygók és a csillagok Ort övezetként ismert határfelületein 
keringő, ide kiszorult férfias, vadászó részecske szervezetek, bekeverik e rétegbe a velük 
párosodó, párkapcsolatra lépő, vagy és jelentős kölcsönhatásba kerülő idegenebb vegyes 
szervezeteket, a zsákmányt, amelyek a közös legnagyobb változássűrűségű övezetben 
ledarálnak az Isten erre szakosodott malmai, őrlőfogai, azaz a társba kapcsolódó 
szerveződések határfelületén áramló termetes részecskék megőrlik és egymás közé szorítva 
feldarabolják a közéjük kerülő idegen életanyagot. 
A folyamatot legjobban a Napban megjelenő szélesedő csíkok, életszférák, élőrétegek 
átalakulásával lehet szemléltetni, lásd az Atlasz kiadó, Csillagászat c. könyv 110. oldalán 
bemutatott Spörrer szabályt, és az 5. ábrát az 53. oldalon. 
 
A háromtagú elemi család, az Atya, az idősebb hidegfúziós életbuborék, az anya, - mint a 
legtöbb életenergiát leadó szent lélek, és a közöttük fejlődő utód alkotja a szenthármas 
szövetségét. Ha azonban ugyanezt egy nagyobb energiaszintű egység, a környezettel 
együttfejlődő nagyobb tömegszámú közös aspektusából szemléljük, akkor a három egymás 

A Nap körül keringő bolygók, a nagyszülői közös 
határfelületek közötti élőrétegekben keringenek a Naptól, 
és a Napban lévő közös tömegközépponttól távolodva, 
amely során olyan toroid rendszerben keringenek a 
részecskéik, amelyek időnként átjuthatnak az egyik 
élőrétegből a másikba, a belsőbből a külsőbbe. A 
periódusokban a határfelületen átjutáshoz a túl nagy és a túl 
merev szervezeteknek részecskékre kell válniuk, és csak 
egyenként és minősítve juthatnak át a valami másban 
eltérő, fejlettebb térrészbe. Ha a két nagyszülői előd 
életbuborék kölcsönható felülete közeledik egymáshoz, 
akkor egyetértés és azonos rendezettség alakul ki, ha 
azonban túl mélyen belemennek a részletekbe, a vitákba, 
egymásba, egyre nagyobb ellentét eltávolítja őket 
egymástól. Amikor a központi változás sűrűség és az 
életnyomás növekszik, akkor az utódokra nagyobb teher 
hárul, ami miatt eltávolodnak a szülők kölcsönható 
felületétől, és külsőbb pályára kerülnek. A nagy 
életbuborékok, a Nap és a bolygók berajzolt arányai 
megtévesztők, azok valószínűen sokkal nagyobbak a 
berajzolt arányoknál. Az elődök által fokozottan és együtt 
védett térből, az életbölcsőből az izotróp térészbe kiérő 
bolygókat már okkal nagyobb állandó gerjesztés éri.

A Precessziós 
kúpszög 23,5 fok 

Nap hidegfúziós férfias elődje a Napapa.

A Nap melegfúziósabb, nőies szülője az anya

 
A Mars már éppen kikerült a legvédettebb  
térrészből, a szülői életbölcsőből, és nagykorúvá válva az izotrópabb térrészben  már önellátásra kényszerül. 
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mellett szerveződő réteg nem apa fiú, hanem csak előbb és később született testvérnek 
tekinthető, amely statisztikai eredőjű három testvér a négy felmenői közösség, őket eltartó és 
kordában tartó család keretein belül fejlődik. Ez jelenti a hét együttműködő egységet, a hét 
napjait és az éppen kihasznált, őket szolgáló környezet szemében ,,gonoszként,, ismert 
családot. 
 
Amikor azonban az utód nagykorúvá és önállóvá válik, elválik a szülői rétegek centrális, 
fokozottan védett részétől, és a felmenők segítségével helyet szorít magának a szülői 
életbuborékok közötti térrészben, miközben egyre több elődi részecske költözik át a fiatalabb 
és dinamikusabban fejlődő, rugalmasabb utódtérbe. Az utódtér túl nagy szimmetriájának az a 
következménye, hogy a már középkorúvá váló elődök egyre jobban eltávolodnak a közös 
szimmetriasíktól, egyre jobban kiszorulnak az addig őket még sikeresen a környezet minden 
lehetséges hatásától védő, a felmenői életbuborékok által közösen négy irányból is 
leárnyékoló legvédettebb családi térészből. Lásd a   számú képen,     oldalon bemutatott, most 
felfedezett szupernóvát.  A képen nagyon jól megfigyelhető, hogy amikor egy elöregedett, 
nem megfelelő szimmetriában fejlődő csillag kikerül a két gömbhalmaz (elődi csillag 
dinasztia) által közösen védett, árnyékolt térrészéből, és az izotrópabb, sok más szervezet által 
gerjesztett térrészbe érve, a túl nagy gerjesztést nem elviselő szupernóvává, átalakuló 
csillaggá fejlődött.  
 
Ezen analóg állapot után van a már felbomlott állapotával az ötödik napbolygó, amely felé a 
napbolygók közül a Mars fejlődik. Idővel, ha a Föld is eléri e már kevésbé árnyékolt, a felmenői 
életbuborékok által nem eléggé védett térrészt, ő is számíthat a részekre hullásra, ez a diaszpóra 
bolygónyi változata, egy nagy életakadályon, egy a haladási fejlődési irányára merőleges, vagy és 
jelentősen eltérő áramlási rendezettségű életsíkon csak részekben átjutásra. Ez a vízválasztó 
az eddig a szülők által a kisbolygó övezeten belül eltartott kiskorú szervezetek felnőtté 
válásához szükséges fejlődés, egyre nagyobb terheléssel jár. Amely szervezetek átjutnak e 
téridős fejlődésen, azok elkezdenek a Jupiter gázbolygó állapotával analóg fejlődésbe kerülni, 
amikor az addig külön fejlődő részek a ismét együttfejlődő közös nagybolygóba egyesülnek. 
Ez az állapot kell a csillaggá váláshoz. A Jupiterben már egyesültek a Nap Jupiteri rétegébe 
érkező, de a Szaturnusz által tovább áramlásra még nem engedélyezett, már ismét közös 
tömegbe egyesülő részek, amelyekhez közben bekeverednek a kisbolygó övezetben a részek 
által is begyűjtött, saját rendezettségre nevelt részecskék. A Jupiter szervezetben, családban 
egyesülő rokoni részek ismét egyesítik a régen szétszóródott dinasztiát, és ez lehet az oka a 
Jupiter nagyon erős környezeti befolyásának. Itt ismét centralizáció és melegfúziós, egymás 
felé áramlás alakul ki, amelyben a hidegfúziós állapot később melegfúzióssá és a 
környezetnek tartósan energiát adó új csillaggá fejlődik. Mire a Föld, mint most a Mars 
nagyon eltávolodik a Nap anyjától, addigra a Naplényben megfigyelhető, a naphoz képest 
még hidegfúziós szürke állományhoz fog csatlakozni. A Napcsalád, mint a Naplény 
együttfejlődése valószínűen sokáig konzerválja az egymáshoz képesti állapotok tartósságát, és 
nagy eséllyel a Jupiter is csak akkor válik önálló csillaggá, amikor vagy egyesül a most 
erősebben hidegfúziós, de addigra már melegfúzióssá váló, hozzá hasonlóan sok energiát, 
nagy részecskevagyont begyűjtő idősebb, általa a fejlődésben utolért Szaturnusszal. A 
Szaturnusz azonban a Földhöz képest éppen Delelőre áll, az a Szaturnusz szimmetria és 
idősíkja, az átlagos életfelületet éppen a Föld és a Nap ekliptikájával egybeesik, amelynek a 
jelenünkre fontos, és később leírt következménye fejlődik ki, felerősödik. Lásd a korábbi 3. 
ábrát a 42. oldalon. 
 
A felmenői csillagok periodikus egymás felé mozgásában a határfelületeiken és az 
élőrétegben lévő részecskéik is egymás és a közös szimmetriában lévő térrész felé mozdulnak 
el, amely a köztes térrészben a legkisebb kölcsönható részecskék átáramlása nemcsak 
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gravitációs esőt kelt az ekliptikai szimmetria réteg és ezen életfelületen keringő utódbolygók 
szimmetriasíkjai, centrumai felé, hanem a gravitonoknál nagyobb tömegű, fejlettebb 
részecskéik befelé, dél felé, vagy észak felé áramlását, a mágneses polaritást is befolyásolja. 
Amíg az utódok a köztes élőrétegükben a saját szimmetriasíkjukkal és az aurájukkal együtt az 
apai felmenő felé lendülnek, addig az északi beáramlás megerősödik, és a mágneses fő 
rendezettségi irány észak-és dél polaritást mutat. Az egyenlítőn az ekliptikán még nagyobb 
bonyolultságba (együttváltozó tömegbe) épülő következő generációs, az elődeik 
életáramlására merőleges irányba, az egyenlítői síkon kifelé áramló részecskék viszont már a 
termékenység síkján kifelé áramlás közben, az utód bolygókban újabb körfolyamatokba 
terelődnek. Ha azonban a bolygó utódok a hozzájuk képest a térpozíciójában is sokkal 
lassabban változó anyai szervezethez képest déli irányban, közeledve mozdulnak el, akkor 
amíg az elődi ekliptikától dél felé haladnak, a beáramló, az utódon átáramló befolyás és 
áramlási rendezettség délről észak felé tartó, az előző időszakhoz és az apai dominanciához 
képest megváltozó, ellenkező, de paralel mágneses rendezettséget eredményez. Ez az ingázás 
a elődi felmenői rétegek között, a Földnél kb, 2 x 12900 évig tart. Ez alatt kb. 6000 évig az 
északi nagyévi sarkkörtől, réteghatártól az ekliptika irányába, haladásra késztetik a felmenői 
mágneses kölcsönhatást biztosító részecskék, majd egy év bizonytalanság után újabb közel 
hatezer évig a tehetetlenség és a nagyanyai vonzalom, (éppen alacsonyabb életnyomás) miatt 
az ekliptikától a nagyanyai nagycsillag (Napszülő) felé áramlik. Ekkor azonban már fékezik 
őt a Nagyanyai nagycsillagból észak felé,a közös szülői ekliptika felé áramló mágneses hatást 
átadó részecskék. 5. ábra: A Spörrer szabály és a felmenők párosodása, érintkezése. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Az 1-2-es képen még egymás felé áramló elődök kiszorítják a korábban fogant utódokat a 
hálószobából, egy glória gyűrű keletkezik az ekliptikán. A 3. képen már közvetlenül 
érintkező, összeérő elődök nagy energiaszintű impulzusában új lélek utód fogan, amelyben 
egymással mélyebben összekeveredő részecskék, nagyobb életnyomással, és nagyobb 
áthatolóképességgel rendelkeznek. Miközben nyomást fejtenek ki az emiatt is egymástól 
eltávolodó elődökre, a többségükben a rendelkezésre álló legkisebb ellenállás irányban, az 
ekliptikai sík felé a gyűrű felé áramolnak, utánpótlást és segítséget visznek a gyűrűbe 
szerveződve a külső környezet ellenállásába torlódott előbb születet testvéri részecskéknek. 
Miközben a legnagyobb nyomásban még kiáramlás, a szülők eltávolodásakor új alacsony 

A térítőknél a hidegebb 
beáramló gáz lehűti a 
környezetet, amely miatt itt a 
befelé és egymás felé áramló 
részecskék anyagba és 
utódokba sűrűsödnek. 
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életnyomású tér keletkezik és a befelé, egymás felé áramló, a belső térben sikeresen keveredő 
részecskéknek új tavasz állapot és fellendülés alakul ki. Eközben a térből már kiszorított 
idősebb generációnak a még kifelé áramlóknak éppen a környezeten torlódás és magas 
életnyomású nyárutó, lebontó, differenciáló, szétválasztó ősz állapot fejlődik ki. Ez a 
középkor a munkavégzés ideje, a teherviselés ideje. Az elfáradó, visszatérő részecskék új 
körforgásokba kerülnek, más részecskékhez keveredve új lendületre kapnak. 
 
A felmenői csillagokból kiáramló részecskék által létrehozott populációs energiahullámok, a 
határfelületek tágulása változásra kényszeríti az egyre jobban összenyomott szervezeteket, 
amely során az átlagos részecskék az egyenlítői szimmetriasíkon kiszorulnak a térből, és az 
észak és a déli pólus felől már, mint nem átlagos, hideg, vagy melegfúziós, nemileg a 
keveredésre, a vegyülésre már megéretté váló részecskéként érnek vissza. A másik térfélen 
eltérő szélsőséges állapotban élők felé a vonzódás, a szimmetria visszanyerésének a vágya 
növekszik, de egyben a kitáguló, egymás felé haladó felmenői határfelületek mágneses 
áramlást keltő részecskéi is segítik a velük kellően kölcsönhatóképes utód részecskéket 
egymás és a közös szimmetria, majd ismét a termékenység síkján kifelé. 
 
Az 5/1. első ábrán az utódnak családi életteret, védő környezetet adó felmenői szervezetek, 
miután már kiszorították az előbb fogant utódokat a hálószobából, egymás felé közeledésben 
és magas szimmetriában, együttértésben vannak egymással. Az átlagos, mindkét előd által 
információs hatással (hatás és üzenettovábbító angyali részecskékkel) megfelelően táplált 
utód réteg az egymással érintkező szülői felületen kívül, az egyenlítő környékén helyezkedik 
el és kellően kifelé áramló sávot, kívül már gyűrűt alkot. Az azonos irányban kifelé áramló, 
már kellően neutrális részecskékkel keveredő, lágyan egymásba érő két felmenői réteg nem 
túl meleg, nem túl differenciált, és bár a környezeténél jobban keveredik, az egymással 
egyetértő részecskék, egymásnak áramlás helyett az utódban adják le az üzeneteiket, az 
energiájukat. Ebből fejlődik ki a széles nagy azonosságú, a szimmetriasíkon kifelé áramló 
átlagos réteg, amelyből az egyenlítői síkon a külső környezettel torlódásban glóriagyűrű 
fejlődik ki. A felmenők közeledésének a csúcspontján, a közvetlen érintkezésbe kerüléskor 
impulzus és feszültség átadás, részecskecsere történik, mind két felmenői szervezet átadja a 
másiknak a benne nem hasznosítható, ellenzékként túl erős, zavaró, felesleges részecskéket. 
Az 5/ harmadik ábrán az egymással közvetlenül érintkező, összeérő szülői rétegek között 
nagyobb energiaszintű impulzus, új lélekláng fejlődik ki, amely nyomást, ellennyomást 
gyakorol az túl nagyon összeérő szülőkre és megkezdődik a szülői rétegek, szervezetek 
egymástól eltávolodása, az életnyomás és a feszültség enyhülése. Miközben a szülői 
életbuborékok, szervezetek lassan eltávolodnak a belső utód (köztes) tér nyomása csökken, 
depressziós alacsony életnyomású köztes, védett térrész fejlődik ki. A nagyobb életnyomású 
környezetből, az elődi szervezetekből a felesleges, a szervezetet már feszítő, zavaró ellenzék 
eltávolítása, a kisebb nyomású térrészbe átáramoltatása történik. Mivel a köztes térrész a 
felmenők eltávolodása közben, egy ideig mind a két elődnél kisebb életnyomásúvá válik, 
ezért befelé áramlás és beszívás kezdődik.  
Az élet fogyasztásban az elfogyasztott átlagos szervezeteket, élettermékeket a szervezetnek 
hasznos és haszontalan aspektusából differenciálják, és a szervezett fennmaradása érdekében 
hasznossá tehető, saját azonosságra nevelhető alszervezeteket többnyire megtartják, az élettéri 
áramlási rendezettségre átnevelik a fogyasztóik. Azonban minden elfogyasztott szervezet 
belsejében egyre fejlettebb rétegek, alszervezetek irányító egyedek vannak, akiket a 
fogyasztóik nem tudnak a saját rendezettségükre formálni, átnevelni. Az ilyen fejlett idegen, 
mást akaró, másképpen, az adott élettérben túl szabadon, vagy radikálisan áramló részecskék, 
alszervezetek megzavarják a szervezeti rendet, az életáramlás rendjét. Ez az az ok, ami miatt a 
nem vagy csak aránytalanul sok energia ráfordítással átnevelhető, túlfejlett szervezeteket a 
fogyasztóik a szelekcióban kiválogatják, elkülönítik, és vagy a náluk is fejlettebb rétegek felé 
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továbbítják, esetleg felfelé buktatják, vagy indomináns neutronokként az elit (kém és) 
hírszerző intézetekbe irányítják. Mivel a férfias, hidegfúziós szervezetekben a dominanciába 
kerülő neutron elit a fejrészben és klímatizált, ideális körülmények között változhat, a 
kigyűjtött túlfejlett elit ellenzéki neutrális alszervezeteket az ágyékrészi hererészben 
elkülönítik, és ha túl nagy feszültséget keltenek, kiebrudalják a szervezetekből, vagy 
hadifogoly, kémcsere programba elcserélik az ilyen részecskéket igénylő, helyette a 
szervezetnek hasznosabb élettermékekkel, részecskékkel fizetők melegfúziós szervezetekkel. 
Mivel azonban mind a két életbuborék szervezetben az értékesebb fejlett elit ellenzéket 
kigyűjtötték, elkülönítették, annak a jelenléte veszélyes mennyiségben kellemetlen 
következménnyel, az életbuborék dominanciájának az elvesztésével járhat, ezért minden 
szervezet periodikusan eltávolítja a benne kiszelektálódott ellenzéket olyan szervezetbe, 
akinek ez megfelelő csereértéket jelent. Az apai hidegfúziós szervezetekből tehát 
rendszeresen eltávolítódnak a szükségesnél nagyobb arányba kerülő, a szervezet által a 
fejlettsége, vagy a támogatottsága miatt nem lebontható melegfúziós alszervezetek, míg az 
anyai melegfúziós térrészekből is periodikusan kilökődnek e szervezettségben káros, de nem 
lebontható idegen részecskék. A kilökődés lehet a köztes térbe és idővel adódik át a másik 
szervezetekbe, vagy lehet közvetlen párkapcsolatban, a hatáscserével, amikor csak a két fél 
cserél egymással a benne nagyon felszaporodó visszaadható életanyagot. 
 Azért megtévesztő, mert a hidegfúziós szervezetből eltávolított ondósejtekben, férfias YY részecskék 
veszik körül a belőlük eltávolítandó túl fejlett X részecskét, tehát a hím csírasejtben melegfúziós fejlett 
elitnek kell rejtőznie, míg a petesejtben eltávolított férfias elit YY részecskéket, pálcikás vírusokat, 
melegfúziós X részecskék veszik körül, álcázzák, hogy bejuttathassák a másik szervezetbe a saját 
genetikai anyagukat. A köztes térrészben a fejlett elit komplex részecskék és kísérőik keverednek 
vegyülnek össze egymással, akik rendelkeznek az élet tervével, elképzeléssel, és kellő lendülettel, míg 
a másik térrészben kinevelt, kitanult elit kellő energiatartalékkal, kísérettel, és anyagi bázissal 
rendelkezik. 
 
A két YY és három YYY arányú élet a nem jó keveredés szaporodás képtelen, túl hidegfúziós terméke, 
de ugyanígy nem szaporodásképes az emberi genetikai élet másik vakvágánya az XXY, vagy és a XXX 
genetikai, túl melegfúziós leszboszi eredő. 
 
Amikor a felmenői életbuborékok egymáshoz érnek, közvetlenül érintkeznek egymással, az 
előző időszakban fogant, a felmenők által közösen fenntartott átlagos, vegyes térrész ekkor 
vékonyodó lamináris gyűrűként, kiszorul a köztes térből, de glóriaként megnagyobbodik, és 
erősebb éles, megosztódó sávként behatol a környezetbe. Ha csak valamelyik sugárzó (előd) 
kerül feljebb, vagy a másik lejjebb, közelebb a közös szimmetriához, az utódtérhez viszonyítva, 
akkor a közös szimmetriacsík, utódréteg az életörvény utódokat az élettérbe, a valóságba kiszóró síkja, a 
saját tengelyéhez, a felmenői közös ekliptikához képest felfelé, vagy lefelé eltolódik. Ez az 
eltolódás nemcsak a váltakozó szimmetriában fejlődő köztes átlagos utód rétegeket változtatja 
szélesebbre, vagy keskenyebbre, az ekliptikához képest feljebb, vagy lejjebb, hanem a 
rétegekben egymást a fejlődésben és a kifelé áramlásban utolérő, közös központi tömegbe 
szerveződő, már együtt és szervezetten változó közösséget is. Az elődök köztes rétege, és az 
utódréteg egymáshoz viszonyított tengelyirányú mozgása a Naprendszerben a bolygóként 
ismert térárnyékoló szervezetek, közös központi tömegének, és ezt követő szimmetria 
rétegének az ekliptikára merőleges ingázását, kilengéseit is eredményezi. Ez a felmenői 
szervezeteket, életbuborékokat összekötő forró drót, élettengely irányú ingázás, a nagyévi 
ciklusnak megfelelő periodikát és tengelyirányú áramlást hoz létre a két nagyobb felmenői 
élőréteg, (szervezet) között, amelyet a Nap körül keringő, azzal együtt a Napi felmenői 
nagycsillag körül is keringő Föld ma átlagosan 25800 ezer év alatt tesz meg. Ezen időszak 
alatt 12900 évig tart egy tengelyirányú félciklus, amelyben és amely időszak alatt, az északra 
lévő apai rétegek túlnyomása miatt kb. 6400 évig az északi nagyévi pólustól, a potenciálgátat 
képező nagyévi északi sarkkörtől, a közös szimmetriasík, az ekliptika (nagyévi 
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napéjegyenlőségi térrész, szimmetriasík, időspirál) felé áramlik a bolygó. Ezen déli irányú, az 
már melegfúziósabb idősebb, fejlettebb szervezet felé áramlás alatt kb. 3000 év alatt beér a 
mellhártyaként is azonosítható  (északi) nagyévi ráktérítői határfelületre, és átlépve ezen 
téridőbeli potenciál felületet, a következő háromezer év alatt a hidegfúziósabb apai felmenői 
északabbra lévő rétegekből, térrészből a már kiegyenlítettebben fejlődő átlagos réteghatárhoz 
érkezik. A felső, nagyapai holtpontnak is tekinthető, nagyévi északi sarkkör elhagyása után 
Kb. 6000 év alatt a legnagyobb változássűrűségű közösen irányított, befolyásolt utód 
térrészbe ér, amelyben sikeresebb a keveredés, de nagyobb a változatosság, a változás 
sűrűség, nagyobb a bizonytalanság, és egyre kiegyenlítettebbek az erő és a hatásviszonyok. 
Amikor a bolygók a tovább áramlásban a továbbfejlődésben átlépik a közös felmenői szimmetria 
felületet, a termékenység idősíkját, amelykor a merre tovább fejlődés kérdésben egy időre 
erősen határozatlanná  és bizonytalanná válnak. Hol a nagyapai befolyás, hol nagyanyai dominancia 
időben váltakozóbb és kiegyenlítettebb hatása alatt élnek. A bizonytalanság és a termékenység átlagos 
vegyes rétegébe, a legnagyobb potenciálgáthoz kb. 6000 év alatt ér be a mi bolygónk, amely 
gyakorlatilag a felmenői nagy szimmetriasík, határfelület átlépés kezdetének tekinthető. A 
Nap forródrótjától, élettengelyétől távolabb keringő külsőbb bolygóknak egyre nagyobb idő 
és tér áll a rendelkezésre a tengelyirányú nagyszülői rétegek határfelületei közötti ingázásra. 
Minél távolabb vannak a téridőben a kezdeti (anyai) térrésztől egyre ívesebb, kifelé térítő 
külső részen érik el a felmenői életbuborékot. Ezen az alapon minden az izotróp valóság felé 
haladó bolygó életében szükségszerűen el fog jönni az a pillanat, amikor kikerül a nagyszülői 
felmenő életbuborékjának a védett térrészének az árnyékolásából és vagy saját önálló életet 
kezd, vagy és átveszi az elődei hagyatékát. Míg a Mars csak most halad kifelé ebből a 
felmenői elődök által még védett, árnyékolt térrészből, az ötödik bolygó már elhagyta a 
legvédettebb térrészét, amelyből, a kisbolygó övezetet létrehozva már külön –külön áramló 
részekre bomlódva halad tovább kifelé az élet teljesebb valósága felé. Ha elhagyja a 
keresztirányú felmenői szimmetriasíkot, talán a galaxis fősíkját, akkor a részekben, kisebb 
tömegekben továbbfejlődő kisbolygók hamarosan ismét utolérik egymást, és közös 
szervezettségbe torlódva, épülve a Jupiterhez hasonló óriás, már melegfúziós gázbolygóvá, 
neutrálisabb szürke állománnyá fejlődnek. A Naplényt bemutató címlapi és  . ábrán nagyon 
jól megfigyelhető a Jupiteri fejrész, emlékező, információtároló szürke állományba fejlődése, 
amely a naplény szervezetség kapuját foglalja el. A Jupiter még melegfúziósabb gyorsabban a 
szükséges emlékeket tároló, előhívó tárhelyétől kifelé, az izotrópabb térrész felé található a 
klímatizált, hűtött emléktár-tér, a már ismét glóriával büszkélkedő Szaturnusz. 
A bizonytalanság terében már nem a saját (atyai) akarat, hanem a tehetetlen lendület viszi 
tovább a határozatlanná váló bolygókat, amely ilyen szégyenlős állapotban halad át a 
megtermékenyítésre alkalmas életsíkon, a termékenység áldást adó életfelületén. A bolygónk 
már régen, valószínűen Krisztus idején átlépte a nagyévi Ráktérítő határfelületét, már nagyon 
közel van ahhoz a téridős állapothoz, a nagyévi felmenői időfelület, szimmetriasík, 
potenciálgát átlépéséhez, amelyben az életállapota és a környezete is jelentősen megváltozik. 
Ráadásul ennél az energiaszintnél eggyel (vagy több generációval) nagyobb, a kb. 250 millió 
éves ciklust adó galaxis szintű keringésben is a galaxis szimmetriafelületének az átlépésére 
készül a Nappal együtt áramló bolygónk, amely két irányú, egymást a téridőben merőlegesen 
metsző szimmetriasík közös térrészének az időben egybeeső átlépését jelenti. A 
továbbfejlődésre késztető események azt jelentik, hogy az adott térrészben éppen oda kerül a 
bolygónk, ahol a felmenői elődi életbuborék szervezetek közös határfelületei összeérnek.  
 
A nagyévi szimmetriasík, réteghatár átlépéséhez kb. 1000 határozatlan év, az életnek 
nem kedvező, az átlagos élet által gonoszként ismert gyors változást gerjesztő, gyorsan 
fejlődő, nemlineárisan eltelő, kiszámíthatatlan, szeszélyes, áprilisi időszak szükséges.  
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A galaxis szimmetria síkján ugyanezen hozzámérhető arányban álló áthaladási időszak 1/12 galaxis 
évig (átlagosan 20 millió földi évig) tart. A kifelé haladó téridős fejlődésben tehát kb. 15-25 millió év 
múlva éri el a Föld a nagyobb energiaszintű felmenői szimmetriasíkot, valószínűen a galaxis 
egyenlítői idősíkját. A bolygóknak azonban lehetősége van kikerülni, elkerülni a felmenői tisztítótüzet, 
a nemlineáris változást. Ha még nem nagyon tehetetlen, nem túl határozatlan, kellően rugalmas és 
egymással összetartó részecskéi vannak, akkor a téridős esemény előtt megosztódva egymásról 
elrugaszkodó részekre bomolva, kikerülheti az útbaeső melegfúziós életfejlesztő akadályt. Ehhez 
azonban erős differenciálódás, egymásról elrugaszkodás szükséges, mert az életre alkalmatlanná váló, 
ehhez a gyors változást meg nem értő térrészt az ilyen gyors változást megérteni, alkalmazkodni még 
nem képes utódoknak ki és el kell kerülniük. Ha nem történik meg a szervezet megosztódása, a 
veszélyes téridős pont sikeres elkerülése, akkor az utódbolygók rendszerint felmenői segítséget 
kapnak. A Mars már átlépte az utolsó előtti nagyobb határfelületet a másfelé változás több ezer évig 
tartó potenciálgátját, és az anyai Naptól kifelé haladásban, (a számára még túl veszélyes esemény, 
térrész elkerülése érdekében) egy szaporodásra és ezzel áramlási irányváltásra késztető felmenői 
támogatást kapott. Az ötödik bolygó már valószínűen elérte a galaxis fő szimmetriasíkját, amelyben a 
senki földjén áramló nagyenergiájú termetes neutronok kisebb és önállóan továbbfejlődő részekre 
bontották. Ha jó Moetrius elképzelése, akkor kb. 20 millió év kell e nagyon gerjesztett, galaxis 
szimmetriafelületen darabokra bontódó áthaladáshoz, amely után a részek ismét nagyobb és közös 
egésszé állnak össze. Az ötödik bolygó az eseményen már túllévő Jupiter mintájára hatalmas 
gomolygó, a részeket az Isten malmába juttató, sokkal kisebb de rugalmasabb egységekre lebontó 
gázbolygóvá fejlődik. A túl gyorsan változó melegfúziós befolyási övezetet már elhagyó glóriás, 
férfias kék bolygó, a Szaturnusz már ismét a differenciálódás a kiáramlás és a lehűlés, hidegfúziós 
eredőjében glóriával változik. 
 
Az ekliptikán és az átlagos rétegen, a bizonytalanság kiszámíthatatlan terén áthaladó 
Földbolygó ezt követően kb. 6500 évig az ekliptikai síktól délre, a nagyévi rendszer déli 
féltekéjében áramlik a következő hashártyai nagyévi Baktérítői potenciálgáton áthaladva, alsó 
melegfúziós holtpont felé, amelyet a nagyévi rendszer déli sarkkörének tekinthetünk, amelyen 
áthaladva, a Nappal együtt megkerülve e forró pontot, a nagyanyai nagycsillagot visszatérülő 
pályára áll. A nagyanyai szervezethez, réteghez túl közel kerülő, túl meleg térrészbe érő 
bolygóban ezen áramlási időszak során a rendezettségi irány és akarat, az életcél erőteljesen 
megváltozik, a környezetben egyértelmű melegfúziós, nagyszülői dominancia alakul ki, 
amely kellően egyértelművé és határozottá teszi a fejlődés alsó (déli) holtpont, sarkkör felé 
fejlődést, de ezután közkívánatra ismét megváltozó célját és közakaratát. A túldifferenciálttá 
változó élet ekkor ismét a nagyobb hidegfúziós azonosság, az összetartás és az átlagos állapot 
felé lendül.  A változás fejlődése bár sokáig az átlagos életnek rossz irányba haladhat, 
azonban a töretlen és sokáig kiszámítható irány az ingadozó bizonytalanságnál kedvezőbb 
életfeltételeket biztosíthat a tűzről pattant részecskék sikeresen kivirágzó életidőszaka alatt. 
 
A Bárányok a füvek ragadozói: 
A békésnek ismert legelésző állatok, a hozzájuk képest védekezni képtele füvek ragadozói. A 
növények hasonlóan fogyasztják a fotonokkal érkező lendületes részecskéket, az oxigén buborékok a 
redukálható fémek részecskéit. A hidegfúziós részecskék a melegfúziós szerveződéseket fogyasztják – 
ha tehetik, ha azok bemerészkednek, vagy és besodródnak az életterületükre, a melegfúziós 
szervezetek pedig a hozzájuk beáramló, benősülő hidegfúziós szervezeteket fogyasztják, használják ki. 
A kölcsönható rendszerben mindenki valakinek a fogyasztója, és más valakinek, aki másban fejlettebb 
mint ő, a tápláléka, az energia feladója, az igénybevett hatás megfizetésével a fenntartója. 
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A csillagszög besugárzása és szimmetriája a test közepében, és a közös utód árnyékolása 
védelme az antirészecskék ellen. 
 
Az átlagos jelenbeni élettér, az utód szervezet, a minden lehetséges, de leginkább az egymásnak 
idegen, szélsőséges, rontó jellegű, ellentétes antihatásoktól védő árnyékolása, anizotrop, legalább egy 
oldalról, vagy és több irányból védettebb térrészt biztosítása a köztes térben túlélő, utódba keveredő 
felmenői részecskéknek. 
 
A térben áramló kisebb szervezetek, a hozzájuk képest sokkal nagyobbak, idősebbek körül és 
a saját szimmetriarétegük körül is áramlanak, keringenek, az ehhez képest csak nagyon lassan 
változó térarányok, felmenői arányok között. A saját forgás megfelelő energia és 
hatáseloszlást, egyenletesebb teherviselést biztosít. 6. ábra: A melegfúziós forrópontot 
létrehozó ellenirányú részecskéket, lényegében eltakarják egymástól a melegfúziós térrészek 

 
Az utódtér leárnyékolja, és eltereli, kompromisszumba, átlagos eredőbe hozza a felmenői, 
(környezeti) szervezeteknek az egymásra ellenirányú, ezért egymáshoz képest megsemmisítő, 
vagy antihatású részecskék továbbáramlási lehetőségét. Az összetartó, fókuszált részecskék 
egymásra gyorsítóan, az áthatolóképességet növelően hatnak, de valószínűen éppen az utódtér 
fúziós, szaporító részében (csillagpontban, szimmetriapontban (térrészben) pl, a rovaroknál a 
potrohban a gerinceseknél a melegfúziós centrumokban, a méhben érvényesül, az el nem 
terelődött, túlságosan a célra tartó, elkanyarodni, és irányt változtatni nem képes 
részecskéknek az egymásra antihatású, differenciáló és szétszóró impulzusa. Ez miatt 
keletkezik az élet tüze, és tart mindaddig a tisztítótűz állapota, amíg az utód megfelelően 
árnyékolja a közös szimmetriában tartott térrészt, ezért ezen, hozzájuk képest a múlt és a 
továbbélési lehetőséget kínáló jövő állapotában változó térrészt. Az életfolyamat azonban 
csak addig maradhat fenn, amíg a nagyobb energiaszintű előd fenntartók többsége él és 
megfelelő szimmetriában változik, amíg az utód ebben a hatórészecskében koncentrált, 
energiával és változtatóképes részecskével, lendülettel és más hatásokkal állandóan táplált 
hologrammikus fókuszpontban, térrészben tartózkodik. 
A rovaroknál megfigyelték, hogy mielőtt repülni kezdenek, jelentősen megnövelik először a 
melegfúziós potroh részben a részecskék termelését, kibocsátását. Feltételezhető, hogy a 
kibocsátás irányával befolyásolni képesek az átlagos réteg helyzetét, az árnyékoló-képes 
lamináris pajzsot közelebb, vagy távolabb tudják vinni valamelyik felmenő irányába, ezzel 

A melegfúziósabb szervezetből, 
környezetből menekülnek a 
kisebbségként befogadott, de 
telítődés után feleslegbe kerülő 
hidegfúziós részecskék, míg a 
hidegfúziós környezetből a 
telítődés után mindig a 
kisebbségbe kerülő, ez esetben a 
melegfúziós részecskék 
áramlanak ki, menekülnek el.  
A jelen állapotában változó 
utódban, a közös szimmetria 
térben, a környezeténél 
gyorsabban változó  (fejlődő) 
átlagos utódtér a benne 
sikeresebben összekeveredő 
kölcsönhatóképes részecskékkel 
eltereli, elnyeli, tompítja az 
egymáshoz képest antihatású, 
ellenáramú  felmenői környezeti 
részecskék átáramlási lehetőségét. 
Valószínűen ez az oka az élet 
gyorsulásának. 
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elérhetik, hogy a megbomló egyensúly miatt a kívánt irányba erősebb, nyomó, toló jellegű 
felmenői gerjesztés, a cél felé segítő energiahullámokat kapjanak. Az már csak hab a tortán, 
hogy a felületében megnövekvő lamináris szimmetriasík, nagyon jó sikló felületet biztosít a 
repüléshez, amely megmagyarázza, hogy a fizikai szabályok szerint repülni nem képes nehéz 
rovarok miért tudnak mégis könnyedén repülni, manőverezni! 
 
Ha az utód elhagyja az általa eltakart, uralt fókuszpontot, a legnagyobb eredő szimmetriában 
változó térrészt, akkor az addig őt töltő felmenői, környezeti hatások nem benne 
koncentrálódnak, azaz elvesztik a semleges, egymással szimmetriában lévő eredőt, és ez 
esetben az éppen nagyobb életnyomást kapó térrész segít a szimmetria felé visszatérülni, a 
kívánt irányba haladni. Ha a szervezet a saját akaratából elveszti az addigi szimmetriáját, és a 
felmenőkhöz viszonyított elmozdulásától függően, vagy hidegfúziósabbá, vagy 
melegfúziósabbá, gyorsabban változóvá válik, ezzel egyrészt gerjesztheti a felmenőt is 
nagyobb aktivitásra, másrészt az egyéni döntésére támaszkodó lavírozási lehetősége van a 
saját életterében és rétegében. Ha elhal és felbomlik az egyik fenntartó, vagy csak a keringése 
és bolyongása során az utód nemcsak távolabb kerül hozzá képest, hanem esetleg egy köztes, 
nála ettől kezdve gyorsabban változó szervezet, réteg leárnyékolja valamelyik előd hatását, 
akkor az adott irányból kevesebb hatás miatt, valószínűen a kevésbé nyomott, kisebb 
változássűrűségű, a hatásában meggyengülő (a térnyomásában csökkenő, engedővé váló) 
felmenői térrész felé áramlik, távolodik el.  Bár a saját kibocsátással minden utód képes a 
felmenői energia elapadását egy ideig kompenzálni, de ez a mozgósítható tartalék véges, és ha 
beláthatói időn belül nem kerül ki a takarásból az egyik felmenői rokon, energia a dó, 
támogató, akkor a nyomáshiány miatt az adott térrész felé fog lendülni, áramlani. Ez azt 
jelenti, hogy a saját genetikai minősége, telítettsége az adott irányban csökken, ezért a 
terjeszkedés lehetősége, a továbbfejlődés lehetősége megnyílik. Mielőtt azonban a fenntartó 
előd elhalna, sokkal erősebben kivirágzik, azaz szupernóvaszerű, hattyúdalszerű 
hatáserősödés, utolsó kivirágzás kezdődik, amely alatt a hattyúdalba kezdő részecskék 
kiáramlása egy ideig jelentősen megnő. Ez két lehetőséget eredményez. Az egyik szerint az 
adott irányból megnövekvő hatásintenzitás miatt az érintetté váló, kellően fogékony 
szervezetek e kölcsönhatásra az ellenkező irányba lendülnek, de erre is megnő az ellenhatás, 
és amikor a hattyúdal, az intenzív részecskeáramlás véget ér, akkor az elmaradó nagy 
utónyomás miatt a közben állandóvá, vagy nagyobbá erősödő ellenhatás visszarúg, és 
nagyobb erővel lendíti az utódot az elhaló, változó elődi térrész felé. A hattyúdal, a 
szupernova fellobbanás információs energiahullámának az elhaladása után visszaszívó hatás 
keletkezik, és a nagy erejű sugárzás intenzitásának a csökkenése miatt az utód, mint örökös, 
(és a többi eddig távol tartott rokon is) az elhalt térrészébe, az örökség átvételére, az elhunyt 
térrésze felé áramlik. A már haldokló idősebb felmenői rokon szervezettől távolabb húzódó, 
elmaradó, meg nem látogató utód, később mégis elmegy az elődje temetésére, ha másért nem, 
mert kíváncsi az elhalt, felbomló előd anyagi szintű hagyatékának a felosztására. 
 
Ha a fenti 6. számú ábrába behelyettesítjük a címoldalon és a 74. oldalon is bemutatott, 
naplényi (a képmására készült hologrammikus emberi) szervezetet, akkor megérthetővé válik, 
hogy a múltban kifejlődött hidegfúziós felmenők, a saját korábbi életterükből kitaszított, 
elmenekült, érzékenyebbé vált részecskék védettebb térrészt találnak az utód-előd felső teste 
és a fej irányába. Az utód melegfúziós tértől és hatásoktól védő oldalán, nem minden hatásnak 
kitett, de leginkább a nekik ellenhatású, antirészecskék által árnyékolt, elterelt, a nyaki, fej és 
gerincrészben védett, hidegfúziós dominanciában tartható térrészre lelnek. Ugyanez a 
védettség nyilvánul meg a test alsó térrészében a melegfúziós szervezeteknek.  
Az átlagos testben elterelődő, impulzusba kerülő, ezért a fókuszpontban, térrészben lebomló, 
ellenirányú, ezért antihatású hidegfúziós szervezetek nem tudnak továbbáramlani a testtömeg 
árnyékolásától és a lamináris irányba elterelésétől, amelyben szerepet kap a túl nagy 
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lendülettel behatoló részecskék tisztító tüze is. A tér ellenhatású, nekik antiszervezetektől 
védő része mögé bújó, e térrészben besűrűsödve dominanciába kerülő melegfúziós hatású 
részecskék, ilyen eredőjű térrészt, gyorsabban szaporodó környezetet hoznak létre az utódtár 
által a felmenői hidegfúziós részecskék elől árnyékoltabb, védettebb ágyéki és a szaporodó 
szerveket és az emésztő szerveket is tartalmazó alhasi részen. A galaxis szervezet ábráján, és 
a Naplény ábráján, valamint Leonardo emberábráján is kitűnően megfigyelhető az utód 
szervezet sikeres árnyékolásába, védelmébe, a jövőbe visszaáramló elődi részecskék 
elkülönült rétegződése. Az emberi szervezet átlagos szimmetria síkja, átlagos, tömegfelezői 
rétege, az időfelület, időspirál síkja, amely a hashártya és a mellhártya közötti részben 
található, megfelelően elszigeteli, eltereli az egymásnak antihatású felmenői részecskéket 
egymástól. Amely túlságosan célratörő, nagyobb áthatolóképességű részecskéket nem tudja 
elterelni, elszigetelni, azokat egymásnak eresztve, a bomlásukból felszabaduló életenergiával, 
változtató képességgel táplálja a tisztítótüzet, a centrumban kifejlődő léleklángból kiáramló, 
újraosztott részecskéivel távol tartja, eltereli a túlságosan célratörőket, újabb életáramlási 
fordulóra, újabb élettapasztalások bátorság gyűjtésére serkenti. Az ilyen, az átlagos többség 
által áthatolhatatlan tisztítótűzzel, lélekközponttal védett térrész ellenoldalán, az ellenhatású 
antitestektől a legárnyékoltabb térrészben (a túl rövid célra tartó, és egymással szemben 
áramló részecskék hatásaként) melegfúziós állapot, és szervezeti eredő alakul ki.  
A legvédettebb térrészen áthatolni akaró legfejlettebb, legnagyobb lendülettel (különbséggel) 
hajtott radikálissá váló, még páratlan, tehát fékezetlenül továbbhaladó részecskék haladási 
iránya vagy befelé törik, terelődik, és gyors beáramlásban az életcentrumba és a tisztítótűzbe 
kerülnek, vagy megkerülik a védett térrészt. Ha a határfelületeken először kifelé terelődnek, 
és az életakadálynak tekinthető, még lamináris áramlással is rendelkező utódi, szervezett 
térrészt megkerülve, a közben kifejlődő célválasztásnak megfelelően változik a további 
sorsuk. Akik az életakadály megkerülése után túl rövid célt választanak, az a szervezet testi, 
központi tömegének (nekik csak életakadály) az elhagyása után örvényáramlásba kerülve 
vagy beszippantódnak a közös térbe, vagy és egymás felé terelődve rövid idő, (életútszakasz) 
múlva már egymással szemben, egymást redukálva, megfékezve, a lendületben kölcsönösen 
hatástalanítva egymásnak áramlanak. Mivel a toroidok gerincén nemcsak visszatérő 
örvényáramlás, hanem átmenő radikális részecskék is áramolnak kifelé, ezért a déli pólusnak 
tekinthető, az életakadályt elhagyó részen, igen bonyolult örvényes áramlások, kirakódások 
gazdagítják a természet déli sarki dombként ismert felszíni rétegét. 
A melegfúziós térrész túloldalán befelé, egymás felé törő, kanyarodó, az életakadályt, a 
szervezett térrészt kikerülve egymás és a forgási tengely, a déli pólus irányába áramló, túl 
rövid célt választó, egymásnak már antirészecskék impulzusaiban, az áramlási irányra 
merőleges síkú differenciálódásban további szétáramlás következik be. A differenciálódásban 
ismét nagyobb egyedsűrűségű anyagibb állapotba fejlődő, a déli pólusnál lerakódó, kirakódó 
jég és szilárdabb, fejlettebb anyag is keletkezik. A déli pólusnál történő differenciálódás 
másik két főága, az árnyékoló szervezet déli pólusán történő beáramlás, az életszervezet 
védettebb belsejébe, a toroid déli nyílásán visszaáramlási lehetőség nyílik, a szervezetbe itt 
mégis bekényszerülő megkerülő részecskéknek. A déli póluson a nagyobb sűrűségre 
tömörödő, nagyobb átlagos fejlettségű anyag, és fagyott állapotú átlagos víz állományból 
kristályos jég képződik, amelyből lerakódva sarki domb, (hegyek) fejlődnek ki. E lerakódó 
jég és a kialakuló, hőelvonásban keletkező lehűlés, a szervezettség közös tömegének az alsó, 
déli részén még nem domináns, a jövőben fontosabb feladatot kapó, csak lassabban 
melegfúzióssá váló, elnyomott elit neuron állományát tartósítja, jegeli. 
A déli pólus környékén merőlegesen egymásnak áramló megkerülő hidegfúziós részecskék 
impulzusaiban, differenciálódásban, a nem helyben maradó, anyagba, sarki testbe nem épülő, 
lebomló részecskék maradék harmada a felmenői melegfúziós térrész felé, a szervezettség 
lába felé tovább áramlik, és miközben az alacsony életnyomású depressziós tér a központi 
testből sok hőt von el, szállít magával, az utódi testi térrész számára egy időre kölcsönhatás 



 61

nélkül elveszik. Az ilyen alacsonyabb életnyomású térrésznek engedő részecskék egy része 
csatlakozik a melegfúziósabb felmenői rétegekbe továbbáramlókhoz, az ő úti céljuk nem a 
test, hanem a szervezet lábának a lendülettel és egyéb helyben átalakításra kerülő hatásokkal 
ellátása. A lábakban, az életfolyókban és füzérkötegekben, rostokban is továbbáramló 
részecskék látják el az izületeket átalakítható, elfolyósítható kétdimenziós állapotra 
visszafejleszthető részecskékkel, miközben mások sok hőt szállítanak a lábak vérkeringésének 
és energiájának a fenntartására. 
 
A címképen is bemutatott Naplény ábrán, az átlagos, jelenbeli élet, a nála fejlettebb, nagyobb 
változássűrűségű felmenői élőréteg határfelületén tud járni, ez jelent számára életfelületet. 
Lásd a 7. ábrán, a 74. oldalon is. 
 
A Leonardo emberalak és hatáskört bemutató képpel is megerősíthető (  . oldalon 
megismételt) ábrán, és a címképen is jól látható, hogy a centrális térrész körül változó, a külső 
részén főleg lamináris áramlású, tehát jó szigetelő, fékező, elnyelő, elterelő képességű rétegekkel 
körülvett, a jelenben, a legnagyobb közös szimmetriával védett, gerjesztett térrészben élő utód szerveződés, 
pontosabban a benne keveredő elődi, felmenői és befogadott idegenebb részecskék 
leárnyékolják a nagyobb változássűrűségű térrész irányában a hidegfúziós hatásokat. Az 
árnyékolt, ezzel melegfúziósabbá váló, a köldök alatti ágyéki és a két lábat is érintő köztes 
térrész, a melegfúziós élettéri körülményeket igénylő részecskéknek kedvezőbb, védettebb, a 
fejlődéshez megfelelőbb környezetet eredményez. Az ilyen hidegfúziós szervezetektől 
védettebb környezetben a nagyobb változás sűrűséget, gyorsabb fejlődést igénylő 
alszervezetek jobban, pörgősebben tudnak fejlődni. Ez akár azért is lehet, mert a szexuális 
részecskecserében itt kerülnek át a másik szervezetbe az idegen térrészekben kikupálódott, 
tapasztalatot szerző legfejlettebb elit részecskék, akik rendelkeznek a mit és a hogyan ismereteivel. 
Ugyanakkor az átlagos utódtér, a főtömegben lévő szervezet, a tőle lábirányban, a talpak felé 
lévő, melegfúziósabb, gyorsabban változó rétegek hatásától a testében lévő változással is 
leárnyékolja a tőle kifelé, a szabadabb, de izotrópabb tér felé lévő, és ezzel az ott élő 
hidegfúziósoknak is nyugodtabb, kevésbé gerjesztő, az emlékeket és a régmúlt eseményeket 
sokáig megőrizni képes hidegfúziós eredőjű északi élőrétegeket. Az emlékeket őrző szürke 
neutrális állomány a fej agyi neutronokat tartalmazó alsóbb részében tárolja a gyorsabban 
lehívható aktuális emlékeket. A naplénynél ez a Jupiter még kellően aktív, vegyes, nagyon jól 
keveredő szürkeállományának a területe, míg az agyi felső külső, ennél hidegfúziósabb, a 
régebbi, jegelt, kevésbé fontos, de nem elvetett információk tárolásának a helye a Szaturnusz 
élettere, élőrétege. A Földben ugyanez az északi pólus, sarkköri területe, míg a sokkal 
gyorsabban változó, a napi emlékezések tárhelyét, a Földi szürkeállomány javát, az ennél 
átlagosabb Skandináv térrésztől a 40. és a 60. szélességi fok körül kell keresnünk. 
A testtömeg tehát lefelé és felfelé, sőt valamennyi nagyobb energiaszintű sugárzó hatásától 
védi azokat a kevésbé gerjesztett térrész felé elmenekülő, letelepedő részecskéket, akiknek a 
csökkenti az ez irányban ható, melegfúziós, vagy és rontó hatású változássűrűséget. A 
sugárzóktól takart ellenoldal az ellenhatásoktól védettebb, árnyokoltabb, nem teljesen izotróp, 
anizotróp térrészt biztosít az átlagos határfelülettől, a szimmetria síkjától felfelé, kifelé lévő, a 
felső karokkal is védett felső testrész, főleg a fejrészen és környékében. Lásd a címkép 
megismétlését a  7. ábrán a 74. oldalon! Nem véletlen, hogy a még kellő jelenbeli 
szimmetriában változó utódtér éppen a közös szimmetriapontban fejlődik ki. Bármerre 
mozdulnak el egymáshoz képest a nagyobb energiaszintű környezeti fenntartók, a hologram 
sugárzók, a nagyobb változássűrűségű utódtér mindig követi a legnagyobb szimmetriában 
változó melegfúzióssá váló, körforgalomra és elkerülő életáramlásra is lehetőséget adó 
szimmetria pontot, a környezeti fenntartók által a részecskéikkel megvilágított, változásra 
gerjesztett térrészt. 
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Az áramlási irány és a rálátás, vagy és a felbontás összefüggése 
 
Amely szervezet a hideg környezetből, (vagy azon át) egy melegfúziós térrész, szervezet felé 
áramlik, az rendszerint – főleg ha társatlan - előre néz, a jövőre, előre koncentrál, azaz jobban 
figyel az útjába eső célszervezetre, célra, mint a környezetére. Minél gyorsabban áramlik, 
halad, fejlődik, annál nagyobb előrelátásra van szüksége ahhoz, hogy váratlan meglepetés, 
nem vágyott impulzus ne akassza meg a fejlődésében. A külsőbb környezetben kipattant, 
kifejlődött fiatal szervezet tehát nagyobb eséllyel a neki ismeretlen, vonzó fényes térész, a 
melegfúziósabb, gyorsabban fejlődő térrészek felé áramlik. A belsőbb és gyorsabban változó 
rétegekben fogant, született részecskék, azonban a nekik ismeretlen, egzotikus, titokzatosabb 
környezet felé áramlanak, (amelyek felől kevesebb ellenhatás érkezik) és ők is rendszerint 
előre, a célra, kifelé figyelnek. A bent fejlődő szervezet, miközben megismeri a saját életterét, 
miután kiismerte, megunta hamarosan más, még ismeretlen terület, élet megismerésére 
vágyódik. A születési, fejlődési térrésztől kifelé áramlásban kifelé figyelő tekintet előre, a 
neki a jövő lehetőségét adó térrészre figyel, előre koncentrál. Azonban a felbontás és az előre 
figyelés mást jelent a nagy sebességgel áramlóknak, a dolgokra kívülről jobban rálátó, az 
összefüggéseket ezért jobban felismerőknek, mint a belülről kisebb sebességgel, de nagyobb 
saját forgással, többször ugyanazt a dolgot szemügyre vevő, tartósabban megfigyelő, ezért a 
kis részletekre jobban koncentrálóknak. 
 
Akik túl rövid célt tűznek maguk elé, akik a pólusnál végrehajtandó differenciálódásra felszólító utasítást 
kapnak, azok a déli pólus környékén átalakulnak, továbbfejlődnek. Akik azonban túl hosszú 
célt tűznek maguk elé, azok elhagyva a szervezetet, lassabban közelednek a saját wertexük, a 
közös célpont, térrész felé, és az elhagyott testi, törzsi térrész, átlagos szervezet 
szempontjából egy időre érdektelenné válnak, nem bocsátkoznak a testi térrész részecskéivel 
érdemi, a szervezetüket ott felbontó, a lendületüket elvevő kölcsönhatásokba. A központilag 
szervezett testtömeget elhagyó részecskék, a naplénynél megfigyelhető fúziós térrész, a 
tisztítótűz életnyomásától, a foton és más kisebb, nagyobb, szétáramló részecskék által fenntartott 
melegfúziós, gyorsabban fejlődő belső réteget tartanak fenn, míg egyre kijjebb haladva a 
bolygó utódok a saját élőrétegeikben bolyongva a közös szervezet más feladataira 
szakosodnak. 
A túl gyorsan fejlődők, az életen, az átlagos térrészen (életállapoton) túl gyorsan átáramlók 
hamar a nekik idegen, ellenséges, izotróp területre érkeznek, ahol kezdetben, míg kevesen 
vannak és kellően egyediek, értékesek keresett egzotikumnak számítanak, de amint egyre több 
lesz belőlük, az egyediség varázsa elvész, és már kisebbségi, elnyomott, kihasználható 
rétegállapotba kerülhetnek. Ahogy nő a bevándorlók mennyisége, aránya, úgy csökken a 
mások becsábítására alkalmas különleges bánásmód, az elismert, vagy csak mutatott egyedi 
érték, úgy jelentenek egyre nagyobb konkurenciát, egyre nagyobb elviselendő másságot a 
beáramlásban lassan alig fegyelmezhető többségéé szaporodó részecskék. A szaporodás 
környezetében, a kezdetben még egzotikus, támogatott másság, idővel egyre nehezebben 
elviselhető, az életteret és a kialakult állapotokat megváltoztató, de uralva sokáig 
kihasználható kisebbséggé fejlődik. Ha a kisebbségi réteg utánpótlása továbbra is megfelelő, 
és elég nagy életnyomás, háttérnyomás esetén nem áll le a beáramlásuk, egy idő után az 
elnyomott, kihasznált kisebbség, a hatalmat és a dominanciát átvevő, a fejlődési irányt 
megváltoztató többséggé fejlődik. Az átlagos rétegen, állapotokon túl gyorsan átérők hamar 
ellenséges, nekik idegen, rontó hatású élettéren találják magukat, azaz a túl gyorsan fejlődők 
könnyen átkerülnek a ló túlsó, rosszabbik oldalára. Ugyanez a baleset megtörténhet a másik 
irányból az érdekes, átlagos, a jelen állapotában fejlődő vegyes szervezeten, élőrétegen túl 
gyorsan átáramlókkal, akik szintén hamar a nekik ellenhatású, rontó, lebontó eredőjű 
izotrópabb térrészekben találhatják magukat. Amikor az átlagos rétegeken túlhaladó, 
átáramló, de a nekik túl más élőrétegen nem eléggé átlátó szervezetek a nekik idegen 
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térrészbe, rétegbe érkeznek, hamarosan velük szemben áramló, éppen ellenhatású analóg, 
vagy fejlettebb részecskékkel, antitestekkel találkozhatnak, amelyek vagy gyors 
differenciálódásra, makroevolúciós, szinte követhetetlen megváltozásra kényszerítik őket. A 
jobb esetben a súlyos differenciálódás helyett még az ütközés előtt felbomló, a rossz irányt 
megérző, kiváló részecskék által e rossz irány felé haladó közös szervezettségből kiváló, 
elkanyarodó, eltérülő részecskék életáramlása a céltól való elterelődés, és alkalmazkodás 
közben megváltozik, jellemzően közel kilencvenfokos, túlélésre alkalmas generációs 
irányváltozást szenved. Az ilyen, a belső egységet viszonylag éppen megőrző, nagyobb 
életrugalmasságú részecskék túlélésének az ára, a fejlődési irány és a korábbi összetétel, 
állapot, a minőségei eredő gyors megváltozása. A rugalmasabb, már, vagy még a haladási 
sebességhez képest kellően kicsi tömegű, ezért irányváltozásra és elkanyarodásra, célváltásra 
képes részecskék egy továbbélő generációban, más hasonló irányba tartó részecskékkel közös 
szervezetekbe, és közös cél felé haladó együttváltozó tömegbe épülve újra folytathatják a 
megváltozó életcél felé áramlást. A célváltásra nem alkalmas, túl nagy kinetikai sebességgel, 
tehetetlenséggel, rugalmatlansággal tovább haladó, elöregedett szervezetek, az általuk kellően 
az adott sebességhez képest át nem látott, azaz az irányváltozási lehetőségnél, vagy és a 
kétszeres féktávolságnál kisebb előrelátással rendelkező szervezeteknek nagy esélyük 
keletkezik, hogy az azonos cél felé más irányból áramló, azonos időpillanatban hasonlóan 
odaérő, szintén nem eléggé előrelátó antirészecskének ütközve súlyosan differenciálódjanak. 
Az ilyen részecskéknek ezzel az eseménnyel megváltozik a kifejlődött életállapotuk, az 
együttáramló tömeg differenciálódni, a hogyan tovább kérdésben eltérő irányválasztásra 
kényszerül. A kifelé, a saját élőrétegéhez képest a hidegfúziós élőréteg felé haladó részecskék 
a nem kellően előre látó életáramlás, túl tehetetlen, a függőségek miatt már együttsodródó 
haladás esetén a nagyobb saját perdület/lendület arány miatt sokkal nagyobb felbontásban 
megismerik a környezetük, a mikroméretű, jobban megfigyelhető dolgokra koncentrálnak. A 
kintről befelé, sokkal nagyobb lendület/perdület aránnyal áramló részecskék, a gyorsabb 
áramlás miatt inkább előre, a jövőre, a célra koncentrálnak. A magas saját perdületű 
melegfúziósabb részecskéknek nincsenek távlati céljaik, az ő céljaik a jelen realitásában 
fejlődők a környezetre jobban koncentrálók, míg a befelé áramló hidegfúziós részecskéknek 
sokkal nagyobb a célra a külső rálátásuk. Tehát az életáramlás előrelátása nem azonos, ha a 
kisebb sűrűségű, hidegfúziósabb környezetből befelé, a nagyobb életsűrűségű, nagyobb 
változássűrűségű lakott térrész áramlik, vagy onnan kifelé, a nem kellően ismert nagyobb 
szabadságfokú térrész felé áramlik. A külső környezetbe kiérő élet kint egyre nagyobb 
ellenállásba torlódik, amelyben, jobb esetben a közös differenciálódásban, - mint a nagy 
létszámú halraj esetén – az egyéni döntési lehetőséggel élő kishalak  jobbra-balra, és 
körkörösen szétrebbennek az életakadály, (ragadozó) észlelése esetén. Az áramlási irányt 
váltó halak, vagy részecskék egy része az elterelődésben másokkal torlódva több életirány 
változás mellett nemsokára visszafelé áramlik, visszaterelődik a kezdeti élettérbe élőrétegbe. 
Az előbbi 6. ábrán bemutatott csillagponti kiáramlás, a természetes térakadályok, az útbaeső 
lassabban változó, hasonló, kölcsönhatásra, elterelésre alkalmas részecskéket kibocsátó 
nagyobb szerveződések előtt, a kiáramló torlódásban elterelődnek, irányváltozásra 
kényszerülnek, és nemsokára együtt fognak áramlani a szemből érkező, addig nekik 
antihatású, de velük azonos irányba elterelődő részecskékkel. Amíg azonban a befelé áramlók 
előre koncentrálva sokkal többet látnak és észlelnek a neki idegen élettérrész (élőrétegben) 
érdekes/veszélyes lehetőségből, hasonlóan a bentről kifelé áramlók, a kellően előre figyelők is 
inkább a veszélyes lehetőségű másságra figyelnek. Valószínűen ez okozza az életideológiai 
megosztottságot a lehetséges jövő másképpen látását, az életcélok, a helyes és a helytelen 
eltérő értelmezését. Az ideális célról, az ideális életáramlási irányról az élet megosztott, hol 
túl rövidlátó, és miközben szinte helyben jár, a szükségesnél nagyobb felbontással létrehozott 
túl költséges dolgai t csak veszteségek árán tudja létrehozni. Más esetben pedig nagyon előre 
koncentrál, túl nagy távlatokat átfogó, túl távoli célokat tűz ki, amelyek azonban csak 
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egyszerűsítve, a részletek egy részét elhagyva érhető, vagy az állandóan módosuló, kiegészülő 
új célok miatt sohasem érhetők el. A túl rövidlátó, és a túl hosszúra kitűzött életcélok azonban 
csak a csak kifelé, vagy a főleg befelé koncentráló, az átlagos rétegtől, a tömegfelezőtől 
nagyon kijjebb, vagy nagyon beljebb lévő, tehát a szimmetria állapotától éppen jobban 
eltávolodott részecskék, az élettéri, körülményi céljaik miatt nem teljes valóságot látó elfogult 
célválasztása. 
A szélsőséges állapotból kifelé és a befelé haladásban, azonban van egy átlagos, sokkal 
nagyobb folyamatszimmetriában, a térítők között fejlődő élőréteg, amely a tömegfelező, az 
élettérfelező, a szimmetriasík mentén torlódik, és átlagos, elfolyósodó, lamináris irányú 
életáramlásba terelődik. Míg az átlagos rétegeken átáramló, nagyon szélsőségessé váló 
nagyobb áthatolóképességű részecskék, rendszerint mélyen beáramlanak a nekik ellenséges, 
idegen, szélsőséges élőrétegekbe, amelyekben minél mélyebbre jutnak, annál nagyobb 
másságú, őket a másságukkal komplexebb egységgé kiegészíteni képes részecskékkel 
torlódnak, lépnek párkapcsolatba.  
 
Tehát, ha a Mengyelejev táblázatban ismert, kisebb saját perdületű, egyenesebb áramlású, 
hidegfúziós, alkáli elemek nagyon mélyen beáramlanak a nekik már melegfúziós, az 
átlagoshoz viszonyítva belsőbb rétegekbe, sokkal nagyobbá válik az esélyük, hogy amennyi 
elektron többlettel, lendület többlettel, hidegfúziós hatástöbblettel rendelkeznek, annyival 
beljebb kerülve, olyan melegfúziós halogén állapotú, tehát az elektronjaiban, a dolgozóiban 
már elszegényedett, gazdaságtalan eredőjű melegfúziós párra, társra tegyenek szert. Az ilyen 
ideális társaknak, nagy eséllyel éppen annyi a lendülethiányuk, vagy valami másban a képesség 
hiányuk, mint az ő többletük, ezért képesek nagyobb, komplexebb közös eredő szimmetriába 
kerülni, párba, családba szerveződni. Hasonlóan az átlagos állapottól eltérő, már melegfúziós, 
szélsőséges állapotban az átlagtól, a differenciáló impulzustól, a nemesgáz állapotot kiváltó 
idegpályától, életsíktól, a szimmetriasíktól eltávolodva, az egyre nagyobb elektronhiány, az 
egyre nagyobb lendülethiány állapotából, az impulzus után az egyre nagyobb perdület felé 
fejlődő, tehát a nagyobb azonosságú térrész felé lendülő, (differenciálódó) részecskéknek, 
szervezeteknek is egyre nagyobbá válik az esélyük, hogy a hiányaikat és a többleteiket 
kiegyenlítő, egymással sikeresebb folyamatszimmetriába szerveződő társra találjanak. A mind 
nagyobb kerületi sebességre, saját perdületre, nagyobb spinre kerülő szervezet egyre 
gyorsabban szórja ki a részecskéit a külső átlagos határfelületén, amely miatt a középső 
részben beszívás keletkezik. Ha azonban az impulzusban az egyik félnek jelentősen 
megváltozik az addigi forgási iránya, és a már szilárdabb, együtt maradó, együttforgó tömeg 
ellenkező irányú, retográd forgási irányra tesz szert, akkor a benne addig egyirányú áramlási 
rend megváltozik. A visszafelé forgó, és ezzel erősebben melegfúzióssá váló szervezeteknek 
vagy a központi forgásiránya, vagy a halókon és az életfelületeken kifelé áramló, könnyed 
légies részecskék életzászlajának, a spirálkaroknak a forgási iránya, a lemaradó részecskék 
áramlási iránya változik meg egymáshoz képest. Ha a térben erősebb intersztelláris szél 
megfordítja e már differenciáltabb szervezetek, kisebb energiaszintű, könnyebben 
alkalmazkodó részecskéiből szerveződő zászló lengési irányát, akkor a központi tömeghez 
képest megváltozó forgásirány miatt a belülről kifelé áramló részecskék, velük szemben 
áramló, befelé tartó részecskékkel torlónak, és egyre nagyobb életnyomás, hőemelkedés, 
globális felmelegedés alakul ki a hőt leadni nem képes szervezetben. A lemaradó réteg befelé 
áramlása, és a fejlődésben megtorpanó elitréteg visszafelé áramlása egyre nagyobb 
életnyomást gerjeszt az átlagos részecskékre, amelyet egyre jobban kezd kiszorítani az átlagos 
élőrétegéből. Ezt a megoldást, fejlődést már leírtuk a felmenői szervezetek egymás felé 
áramlásánál, amely a közeledésükkor nemcsak kiszorítja az átlagos élőréteget az életteréből, 
hanem glória gyűrűbe kényszerítve egyre távolabb készteti a közös szimmetriasíktól. Amikor 
az eltérő irányban és eltérő kerületi sebességgel, (eltérő saját perdülettel) áramló 
részecskékkel telt határfelületek összeérnek, azaz a felmenői szervezetek az eltávolított 
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utódok távollétében közvetlenül érintkeznek egymással, a két felmenői életbuborék, szervezet 
egy jelentős impulzus során genetikai anyagot cserél. Mint tudjuk a csillagok határfelületén, 
Ortszerű övezetben termetes hidegfúziós neutronok áramlanak. Ugyanilyen termetes 
aszteroidák, határőrök áramlanak az egymással összeérő felmenők közösség váló 
határfelületén, de vagy a kor és a fejlettségi, vagy és az irány és a sebesség eltérés, vagy 
valószínűbben a nem azonos kerületi sebesség miatt egymáshoz képest eltérő sebességgel 
áramló részecskéik nagy eséllyel az összeérés és az átfedés pillanatában találkoznak 
egymással, és jobb esetben, több rétegmélységben genetikai anyagot cserélnek. Amikor az 
addig az egymásnak ellenhatású, antitársakat elszigetelő utódréteg elhal és lebomlik, a régi lélek 
elhal és eltávozik az összeérés helyszínéről, az energiát adó környezeti sugárzók, életbuborékok 
egymás felé áramló részecskéinek, az antitestek egymástól elszigetelése is megszűnik. Az 
impulzus pillanata tehát az összeérő köztes, szikrát vető részen új léleklángot gyújt, és új 
utódélet, átlagosabb élet fogan az új szimmetriában. Csak a megértés aspektusa súgja az 
írónak, hogy az isteni szikra új lángja, a lélek új tisztítótüze akkor lobban ismét fel, amikor az 
utódtér éppen áthalad egy felmenői szimmetrián, tehát a külső és a belső körülmények, az 
ellenkező irányú fejlődések éppen azonos téridős pontba kerülnek.  
A közös szimmetriasík, az átlagos réteg felé áramláskor társra találó részecske szervezetek, az 
egymás felé haladást megállító impulzus, a már nagyon eltérő rétegek összeérésének a 
pillanatában közös, vegyes genetikai anyagot cserélve, utód szervezetet létrehozó közösen 
fenntartott fokozottan védett. Egymással átfedett kagylószerű, életmagnyi térrészt hoznak 
létre, amelyben az egymással impulzusba kerülő, bepörgő részecskék az impulzus 
pillanatában megperdülnek, megszédülnek párba kapcsolódódnak, elfolyósodnak, 
kétdimenziós életörvénybe fonódnak egymással. A közös impulzus következményeként, a 
nagyobb áthatoló képességű, hidegfúziósabb, sűrűbb és rendezettebb szervezet részecskéi 
által megtermékenyített, és ezzel melegfúzióssá váló anya szervezetből, a nagyobb saját 
forgás, (nagyobb perdület) alatt kiszóródó, megfertőzött és idegenebb, érintetté és ezzel átlagossá 
vált már vegyes utód részecskék eltávolítódnak az érintkezés felületéből, térrészéből. A 
szimmetriasíkon kiáramló fiatalok, utolérve a nekik a szétszóródás és a túláramlás ellen 
potenciálgátat építő, már idősebb, elfáradó, lassuló, az impulzus esemény előtt korábban 
kiáramlott átlagos, de hozzájuk képest már tapasztaltabb, másban fejlettebb részecskéket 
összegyűjtő határfelületeket, azokon torlódnak, és védettebb térrészbe húzódva az éppen a 
környezetnél alacsonyabb életnyomású Orgon részecskékbe gyülekeznek, beszívódnak. 
Miközben a felmenői életbuborékok továbbra is egymás felé áramlanak és az egymásba átérő, 
egymásnak feszülő magas impulzus sűrűségű határfelületeken egyre több új vegyes részecske 
keveredik, válik egymástól érintetté, átlagosabbá, és az egyre vastagodó, egyre hízó vegyes 
utódréteg ismét erősödni kezd. Ez az az állapot a Napnál, a Spörer szabály szerint középső 
egyenlítői síkban megjelenő sötétebb, hidegebb, az anyagi részecskékben párokba egyesülő 
rétegsáv ismét erősödni, vastagodni és hízni kezd. Lásd Atlasz, Csillagászat 110. oldal. A 
Spörer szabály a napfoltok 11 éves ciklusának a váltakozását mutatja be, amely a felmenői 
szervezetek egymással összeérésének, párosodásának, a Nap életnyomásának, szívritmusának 
a váltakozásai. 
 
A közös szimmetriasíkon egymással impulzusba kerülő, egymáson megperdülő, töltöttebbé 
váló részecskék közös utódszervezetbe, utódrétegbe épülnek, keverednek, vegyülnek. Az 
idegen genetikai anyagként a terhessé váló szervezetbe bekerülő, ott más részecskékkel párba 
szerveződő, általuk érintetté váló, az anya szervezetében keringő, a melegfúziósabb 
részecskék által körbevett, elszigetelt és a melegfúzióssá váló, belső gyulladás állapotába 
kerülő szervezetből, a nem kellően azonos, idegen anyagként egy idő múlva kivetésre kerülő 
részecskék sokáig nem ismerődnek fel. A beáramló hidegfúziósok nem teljesen idegen, 
valamikor a napból származó, de disszidáló, emigráló, megváltozott részecskékként érkeznek 
vissza, ezért a miközben beágyazódnak a melegfúziós honos részecskék ágyaiba, az 
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impulzusokban kifejlődő kétdimenziós tervek, begöngyölődő, életsíkok továbbfejlődve 
háromdimenziós életörvénnyé válnak. A csőszerű állapotba betekeredő életörvények körkörös 
határfelülete a gyorsabban változó térrészben a bepörgő, megszédülő idegen részecskéknek és 
új társaiknak is védelmet, árnyékolást kínál. Az egymáson elcsúszó, elmozduló, sodró hatású 
közös felmenői határfelület, átfedett réteg felgöngyölíti a keletkezett kis szimmetriasíkokat, 
amelyek a két végükön nyitott életörvénnyé, toroid szerkezetekké tekerednek. A depressziós 
életörvények, mint amolyan védelmet adó barlangok, szinte behívogatják, beszippantják a 
nyitott alacsony életnyomású térrészbe bemerészkedő kisebb részecskéket, de nemcsak az 
egyik, hanem mind a két irányból. Ezt a beszívó hatást a magas saját spinnek, a nagy saját 
perdületnek köszönhetik, amelyet segít a térrész közepén a már kiáramló idősebb átlagos 
részecskék kifelé áramlása miatt az átlagos réteg kettős övezetében is kialakuló szívóhatás. Az 
életörvények átlagos, elvékonyodott kettős határfelülettel védett térrészbe benyúló részéből, 
az átlagos térrész szimmetriasíkján gyorsan kifelé áramló részecskék jelentős vákuumot 
hagynak maguk után, amely mintegy kiszívja a kisebb életörvények közepe felé két irányból 
áramló részecskeanyagot. Itt megismétlődik a fraktálhatás, mert a kis életörvényekbe túl nagy 
lendülettel ellenkező irányból beáramló részecskék egy kellő életrugalmasságú, megfelelő 
méretre visszabomlott része, a már közös szimmetriasíkon elkanyarodik és párba épül, a velük 
eddig szemben, de ettől kezdve együtt azonos irányba áramlókkal. A már túl tehetetlen, túl 
merev és áramlási irányt, célt változtatni nem képes, (eltérő aspektusból a túl egyesen és 
átláthatóan, együttfejlődő, nem részre hajló) kis részecskék itt is bekerülnek a tisztítótűzbe, a 
kis toroidokban is felgyulladó léleklángokba. Más aspektusból, a valamelyik irányba elhajló, 
nem egészen szimmetrikus, a melegfúziós, egyszerűsítő, befelé irányba elfajzó, és túl gyorsan 
fejlődő, vagy és a széllel mindig szembe áramló hidegfúziós, a nehezebb utat választó, kifelé 
elkanyarodó részecskék mellett, mindig kifejlődnek olyan, kellő szimmetriában változó, 
egymással jobban keveredő, átlagosabb, átláthatóbban, tisztábban megérthetőbben fejlődő, 
vegyes utód víz típusú szervezetek, amelyek az egyenes utat választják, és a céltól el nem 
tántoríthatóan, félelemérzés nélkül a bármi áron a cél felé áramlanak. E részecskék másoknál 
neutrálisabbak az elhajlást okozó hatásokra, hamarabb a célba érnek, ugyanakkor, mivel 
túlságosan a célokra, a jövőre összpontosítanak, ők nem a jelenben, hanem csak átutazókként 
élnek. Az ilyen szervezetek – ha megbízást, vagy késztetést kapnak, akkor csak terveznek, 
elindulnak és megérkeznek, de a köztes életeseményekkel, az életélményekkel nem nagyon 
törődnek, szinte nem is a jelenben élnek.  A kellő időben irányt nem változtató, túl gyorsan és 
nem kellően előre figyelő részecskék, átmenve a merőlegesebben jobban áthatolható, 
másoknak elkanyarodó határfelületen, bekerülnek a gyorsabban változó mennyei pokolba, 
azaz nagyobb energiaszintű szervezetekbe kerülhetnek, amelyekben az antirészecskéjükkel 
találkozhatnak. A gyorsabban változó térrészbe érőknek is több lehetőségük van a 
továbbfejlődésre. A nagyobb feszültségben változó lélekközpontban, a vezető, életet szervező 
közösség részévé válhatnak, energiát, jó és rossz hatásokat vihetnek az ott élőknek. Más 
lehetőségként bekerülhetnek az életet szervező fejlettebb idegrendszerének a sodrába, vagy és 
egy hasonlóan eltökélten velük éppen ellenkező irányba, célra törekvő szervezetnek ütközve, 
az antiszervezettel kialakuló impulzusban túl nagy erejű, az élet szervezettségét lebontó, 
sokkal kisebb lélekszámú (tömegű) egyedekre, szervezetekre visszafejlesztő részekre 
bomlódva, a bomlási energiájukkal táplálhatják a sikeresen irányt változtatók, az új és fiatal 
részecskékkel korszerűsödők, a nagyobb áthatolóképes részecskéik lendületével támogatottak 
továbbélési lehetőségét. E lebomló, a szent keresztben továbbhaladó, a kötöttségeiktől meg és 
felszabaduló kicsi részecskékből lesz a DNS húzószála, az életfordulót túlélő, átlagos kort, 
megérő, új közösségekbe szerveződő túlélőknek iránymutató lélek, amely az idegcsatornákon 
a szent keresztben kiáramló részecskéket az életáramlásban a lehetséges bajok előtt 
figyelmeztető életvédő lélek részecskeként, őrző angyalként vezeti. A tisztítótűzben, az 
impulzusokban szétporladó szervezetek életképes, a túl nagy életnyomású térrészben túl nagy 
lendületet szerző részecskéi, hatalmas sebességgel, vagy és perdülettel áramlanak ki a 
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tisztítótűzből, és a nem olyan gyorsan változó környezetbe kerülve, elrejtőznek és 
gyülekeznek a védettebb térrészekben, a környéken átáramló, velük megtermékenyülés 
közben feltöltődő Orgon életbuborékokban. Amikor a környezetnél éppen kisebb sűrűségű, 
kisebb változássűrűségű Orgon életbuborékok e részecskék átvett lendületnyomásától is kifelé 
terelődnek, gurulnak, gördülnek a felmenői szimmetriafelületen, rétegen, egyben 
háromkomponenses DNS vegyületekbe keverednek a velük azonos irányba terelődő, de más 
irányból és eltérően fejlett életbuborékból érkező felmenői részecskékkel. Valójában e 
részecskék hármas fonatában belül húzószálakat képeznek a leggyorsabban kiáramló, e 
részecskéknek útmutató melegfúziós lelkek, míg kívül a környezetben változó hidegfúziósabb 
részecskék szabnak együttfejlődésbe terelő korlátokat. 
A kezdetben még karcsú toroid életörvényekké fejlődő Orgon hölgyek ilyenkor még ügyesen 
eltakarják a bennük rejtőzködő más genetikai programot ismerő, eltérő szervezettségből 
érkezett idegen behatolókat, az életterüket megtermékenyítőket. A meglévő hiányokba 
beépülő szervezetek hatásaitól a megtermékenyülők kivirulnak, teljesebbé és komplexebbé, az 
életterüket jobban és sikeresebben feltöltőkké válnak. Először még nem lesznek kívülről 
észlelhető többleteik, a magukat sikeresen álcázó, vírusoknak is tekinthető idegen életmagok 
beágyazódnak a kisebb tömegszámú, kellően tágassá váló, de felfújódva őket körbevevő 
melegfúziós életörvények, henger alakúvá formálódó térrészeibe.  
Az életbuborékokba betelepülő, nem teljesen idegen, még kellő azonosságú antitestek sokáig 
rejtve maradnak a saját szervezetben kifejlődött őket kereső belső antitestektől. Mivel nem az 
idegenként, hanem a saját köntösben, volt hazafinak álcázva érkeznek, az ellenséget, idegent 
kereső antitestek nem ismerik fel őket, és az érintetté váló melegfúziós életörvényekben, 
életbuborékokban elkezdődik az idegen, hidegfúziósabb genetikai anyag, a lehet másképpen 
is élni életprogram szaporítása. A megtermékenyítők lemásoltatják az általuk ismert, hozott 
saját genetikai programjukat, de kezdetben még társítják a befogadó szervezet, élettér saját 
részecskéivel, amelyekkel együtt a közös élettermékek, a már idegen genetikai anyagot, 
hozott programot is hordozó vegyes, az adott térben és időben sikeresebben a környezetbe 
kijuttatható utódok, az új genetikai változatot képező élettermékek sokszorosításába 
kezdenek. A megtermékenyített, állapotossá, terhessé váló anya szervezetekben, Orgon 
életbuborékokban, mint a hidegfúziós, megtermékenyítő részecskéknek az élettermék 
szaporításához ideális körülményeket kínáló paradicsomban, megkezdődik az addig nem 
ismert összetételű, vegyes részecskék, az új élettermékek sokszorosítása, termelése. A 
befogadó szervezet sokszor csak akkor veszi észre, hogy megfertőződött, hogy a saját 
minőségétől eltérő idegen genetikai anyagtól, életprogramtól terhessé vált, amikor már nagy 
tömegben készülnek, települnek át az utódba épült, a saját részecskéivel párokba keveredő 
idegen részecskék. Az ilyen sikeres, az új életre alkalmas teret találó életbuborékokba 
beáramló felderítők és térfoglalók, megtermékenyítők, állandó csatornákat nyitnak a saját 
élettérből származó, e védett térrészbe beáramlani igyekvő hidegfúziós, őket követő 
részecskéknek, amelyek egyre nagyobb mennyiségben, tömegben érkeznek és lépnek 
párkapcsolatra a helyben változó, az érintettség, a közös cél felé terelődésben már a családot 
védő melegfúziós részecskékkel. Elkezdődik a sikeresen szaporodó, szétáramló utódtér egyre 
szaporodó tömegének a növekedése, majd az életfelületek és a rétegek telítődésekor a tömeg 
differenciálódása, és újabb, nagyobb életfelületek, elektronpályák, élőrétege nyitása után az 
élet tovább szakosodása.  Előbb a két, egymással sikeres, egymást és a közös családot 
sikeresen megtermékenyítő részecskék párba épült közössége szaporodik, a kettőből lesz 
három, pontosabban a differenciálódásban a közös irányba áramló tömeg mindig feleződik. 
Valójában a két előd párosodásából mindig két utód fejlődik ki, de az egyik, az anyával 
nagyobb azonosságú, a gyulladását csökkentő, befelé, az ötödik dimenzió felé, az 
anyaszervezetben maradva, receszív állományba kerülve kisebbségként beilleszkedik, növeli 
az anyai tömeget és elkezdi járni az életköreit, a Canossa járást. A másik, az idegenebb, vagy 
éppen a túl nagy azonosságú, a konkurencia kivetődik, és a köztes védett, de már izotrópabb 
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térrészbe, a közös tömegbe szerveződés, szakosodás közben nemsokára vegyes közös, 
együttáramló átlagos tömegbe épül és egy idő után a terhességét kihordó anyából megszületik.  
Miközben az utódba átszerveződő részecskeállomány egyik fele a belső térrészt választva az ötödik 
dimenzióba kerülve a belső szervekbe fejlődve anyagba épül és erre szakosodik, a kisebb részekre 
lebomló részecskék másik fele az aurába kerülve a szervezet külső védelméről és befogadásáról 
gondoskodik, a nem kellően alapos, vagy és elégtelen felbontásban csak anyagot kereső, a 
megértésben tudatlan szemlélő előtt rejtve marad. Ezzel a születéssel az új utód szervezet, a 
megtermékenyítő atya réteg (szervezet) és a megtermékenyített anya szervezet közé ékelődik, 
egyrészt összeköti, másrészt elszigeteli a genetikai anyagot adó elődöket egymástól. 
 
Az egymás felé áramló, de a szükséges időben új fejlődési irányt és új közös célokat 
változtató hideg és melegfúziós részecskék a közös, átlagos szimmetriafelületen torlódnak 
egymáson, és kifelé, valamelyik szakosodás felé elterelődve áramlási célt változtatva, a 
lamináris réteg felé terelődve új életbe, és rétegáramlásba fejlődnek. A kellő alkalmazkodás 
nélkül tovább áramló antirészecskék a szervezet melegfúziós szaporító kamrájában, 
(eseményeiben) a szervezet méhében sokkal kisebb egyedszámú, a szükséges áramlási 
rendezettség felé átalakíthatóbb részekre bomlanak, és a nagyobb életfelületen, több 
fraktálmélységben is összekeverednek, vegyülnek az ellenirányból érkező, szintén kisebb 
egységekre, párosodásra képes, egyedekre széteső antitestekkel. A mélyebb behatolás, a 
szervezet ötödik dimenziójának tekinthető fraktálrendszerébe, nagyobb kötöttséget, nagyobb 
rejtettséget, sikeresebb elvegyülést hoz létre, amely miatt az ilyen nagyobb áthatolóképességű 
részecskék az idegen, megtermékenyített szervezet legvédettebb irányító részeibe is 
bejuthatnak, és az ott lévőket könnyen megszédíthető, melegfúziós kapcsolatokra tehetnek szert. 
 
Az átlagos rétegben fogant, átlagosabb részecskék azonban mindig nem átlagos, hanem 
szélsőségesebb elődök párosodásából fogannak, születnek, amelyeknek az utód 
szervezetekben egymással összekeveredő részecskéi több egymást szaporító, generációt váltó 
folyamatban egyre nagyobb azonosságúakká válnak egymással, egyre nagyobb 
szinkronitásba, azonosságot és fogyasztókat termelő, sokszorosító állapotba kerülnek. 
 
Amennyiben idegen genetikai anyag nem keveredik be periodikusan bármelyik leszármazói alágba, az 
egyre nagyobb azonosságot létrehozó belső keveredés beltenyészetet, és egymáshoz képest egyre 
kisebb különbségű, egyre nagyobb azonosságú utódszervezeteket hoz létre. Egy bármekkora, de 
zártnak tekinthető közösségben, a genetikai változatosság mindig csak egy ideig emelkedik, és ha nem 
kerül be idegen genetikai anyag, idővel minden genetikai változatosság lehetősége kimerül, az ilyen 
szervezetség visszafejlődik, egyre azonosabb, a környezet által már nem igényelt, egyre 
korszerűtlenebb hatásokat, élettermékeket termel, ami miatt csökken az elismertsége, a fontossága és a 
környezet szemében mindig relatív értéke. Az ilyen megújulásra, más élettermékek létrehozására nem 
alkalmas szervezet idővel elkorcsosul és elöregszik.  A történetünk jelenében ennek nem sok 
jelentősége van, ezért koncentráljunk a már együtt és a melegfúziós tisztítótűzből, az azonos irányba 
terelő házasságkötő térrészből az életbe kifelé áramló párokra.  
 
Az átlagos, sikeresebben keveredő rétegből kifelé áramlás során, a tömegfelezői 
szimmetriafelületre jutó, a középkorúságát, az önálló életcélok felé áramlást együtt megkezdő 
párok látásmódja megváltozik. Míg a kifelé, vagy a befelé áramló, még pár nélküli 
időszakban rendszerint a kezdetben látott, hallott, érzett, tanultaktól is elfogult élet résztvevői, 
az érem másik oldalának az ismerete nélkül, csak előre, az idegenebbek felé figyeltek, a 
másik, nekik érdekes és új hatásokat produkáló nemre jobban koncentráltak. A párválasztás és 
az együttélésbe keveredés, a rokoni környezet által kevésbé védett, izotróp tér, a valóság 
realitása felé fejlődés, és az életbe kiáramlás során, nemcsak átlagosabbá válnak a vegyes 
utódok, hanem az átlagos köztes szimmetriafelületre, életsíkra, a fejlődési tömegfelezőre 
kerülve egyre nagyobb rálátásuk keletkezik kifelé és befelé lévő környezetre. Egy idő után 
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kezdik érteni, átlátni a különbséget, hogy milyen más az ahonnan jöttek, és milyen az a 
térrész, állapot fejlődés az, amerre tartanak. Az átlagosabb szervezetek a lamináris 
rétegáramlásuk során egyre jobban elszigetelik a felmenői térrészeket egymástól, elterelik, 
fékezik, tompítják azok antirészecskéit, közben energiát merítenek az átlagos rétegben 
egymással ellenhatásba, nagyobb, a szervezeteket felbontó impulzusokba kerülő részecskék 
egymást kölcsönösen redukáló felbontásából, a kötési energiák, és az anyagi energiák 
felszabadulásából. A való életre mind nagyobb rálátás, a realitás megismerése, az élet felén, a 
tömegfelezőn áthaladás során megváltozik a kialakult világnézet, az ideálisként addig ismert 
állapot illúziója, és más valóságkép fejlődik ki a középkorúvá, érettebbé váló tudatokban.  
 
Kezdetben még mind a kifelé áramló, mind a befelé áramló részecskék, a hazulról, a 
neveltetésből és a genetikai információkból hozott egyéni szubjektív érzés, és látásmód miatt 
elfogultak, a dolgokat és a változásokat nem egészen azonos mértékkel mérők. 
A kapok, és az adok, a nekem és a neked eltérő megítélése, lényegében a kinn és a benn a 
mikrokozmosz, a saját és a környezeti értékrend eltérése. A jobban ionizált tisztábban ionos 
kezdeti állapotból, az impulzustól az átlagosság felé fejlődő szervezetek, a munka és 
erőkifejtés, magas változássűrűséget létrehozó életáramlás közben, a mind eredményesebb 
életáramlásukkal, a közvetlen érintkezés után eltávolodó felmenő, hozzájuk képest 
szélsőséges állapotú élőrétegeket egyre jobban elszigetelik egymástól, de ezzel a tömeges és 
kölcsönös antihatás, megsemmisítés helyett, közös irányba és azonos életcélba rendezett, 
egyre többfelé megnyíló szakosodási lehetőségű életáramlást hoznak létre.  
Az élet szakosodási és együttműködési lehetőségei azonban az adott életfelület nagysága, a 
szakosodási lehetőségek életfelülethez, és életáramlási szöghöz is kötött fontos arányai 
vannak. Itt lép be az evolúcióba az aranymetszés arányossága, amely a sikeres dinasztia 
rétegekben célszerű, ideális statisztikai helyes arányait mutatja. Lásd az aranymetszésről az 
Interneten található ismereteket, de leginkább a Többszintes igazság, az Aspektus könyvsorozat 30. 
könyvében leírtakat. 
Az átlagos életsíkon kifelé áramló, közös utódot nevelő párok előbb csak kétfelé, majd a 
második generációs, a második élőrétegbe kerülő utódaikkal négyfelé szakosodnak. Ha a két 
utódból az egyik a melegfúziós belső munkára szakosodik, akkor a másik nagyobb eséllyel a 
hidegfúziós külső, önálló életáramlás útjára lel. A párba szerveződött kettőből hamarosan lesz 
látszólag három, de valójában a melegfúziósabb anya (előd) szervezetben, és az utód körül 
kifejlődő aurában, a külső környezetben mindig ott marad a negyedik családtag, csak még 
nem fejlődik külön élő, külön változó önálló szervezetbe, csak még információs és tervszinten 
él, tudatosodik. Több esetben a megszülető, vagy csak szervezeti kezdeményként kialakuló, 
de leállított, visszafejlesztett embrió, elhaló magzat adja az árát az eleséget, energiaszűk 
időben a sikeresebb testvére kifejlődésének. Az állatoknál, és az emberi szerkezeteknél, 
élettermékeknél, ha kiderül, hogy nincs elég energia a túl sok építmény megvalósítására, az egyik 
fejlesztést elhagyják, és az oda szánt energiát átcsoportosítva, a már jobban álló, sikeresebb, fontosabb 
életépítmény továbbépítésére fordítják. Ilyenkor gyakran elhal a másik megkezdett, vagy egy nem 
megfelelően karbantartott idősebb életépítmény, vagy nem jól fejlődő, szimmetriahiányos másik utód, 
elöregedett családtag, akik szent lélekként átáramolva megadják a szükséges energiát az élet 
sikeresebb változatának a fennmaradásához. Nagyon sok esetben, a kezdetben a mennyiségi termés 
hamarosan kevesebb számú minőségi termékbe kerül át. Ez nemcsak a lazacok ívásánál történik, 
hanem az emlősállatoknál is gyakori, de még a trópusi egyenlítői vidéken a sokgyermekes családok 
megbetegedő, elhaló utódainak a lebomló részecskéi, mindig a velük legnagyobb azonosságú, a 
nagyobb eséllyel élve maradó, felnőtté váló túlélő utódba mennek át, annak az egészségét állapotát, 
szervezetét erősítik. A visszafejlődő életörvények anyaga és energiája az őket befogadó nagyobbakban 
egyesül, hasznosul. Lásd a Jupiter vörös foltja körül keletkező kisebb életörvények sorsát. Az élet és az 
életáramlás nem szűnik meg ezen életáramlások lebomlásokkor, csak a nagyobb szintű szervezettség 
bomlik vissza kisebb egyedszintre, amely szinten sikeresebb az átépülés, a rendezettség megváltozása 
más szervezetekbe áttelepülés, és a befogadás. Az egyed sokkal könnyebben alkalmazkodik, mint a 
hagyományait sokkal jobban ápoló nemzetiségi csoport. A saját korábbi szervezetét elhagyó 
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részecskék, az új együttműködésben egy másik szervezetbe megy dolgozni, oda, ahol a 
szakosodásának megfelelő munkát és megélhetési lehetőséget kínálnak. A befogadás azonban csak a 
következő generációk lehetőségei, mert az első generációs betelepülők, a helyiek szemében mindig 
idegennek, és jövevénynek számítanak. 
 
Az anya és az apa szervezetek által létrehozott nagyobb energiaszintű családi szervezetekbe, a 
bekerülő idegenebb, másabb részecskék, a vők és a menyek fellazítják a család egyetértését, 
felhígítják az azonosságot, de hasonló folyamat történik az egyedeknek tekintet apa vagy és 
anya szervezetekben is. A kisebb szinten beépülő idegen vők és menyek, a kisebbségbe kerülő 
másság rontja a genetikai tisztaság lehetőségét, és ezzel rontja az egyetértés és az 
együttgondolkodás, az együtt cselekvés, és az egyet érzés lehetőségét. Miként a családokban 
is kifejlődik a saját ellenzék, az egyedi szervezetekbe a fogyasztással, a szaporodással, a 
másokkal érintkezéssel bekerülő idegen genetikai anyagok periodikusan elrontják az 
azonosságot. A felszaporodó másképpen gondolkodás, az létszámában, vagy hatásában 
erősödő ellenérzés megosztja a szervezeteket, márpedig a határozatlan megosztott szervezet 
cselekvőképtelenné válik. Az életnek szüksége van a határozott fejlődési irányra, a vezetésre, 
az iránymutatásra, és a a célokba vetet hitet, hitetlenség és kétség váltja fel, a bizalom az 
együttáramlásban, a közös élet előnyeiben hamar megrendül. Ahhoz, hogy a szervezetek 
megfelelően és kellő határozottsággal működjenek, a túl nagy szimmetria, az erő és 
hatásviszonyok azonos hatásokban, képességekben, döntésekben egyenlősége nem jó. Ahhoz, 
hogy megfelelő azonos irányba tartós, kiszámítható életáramlás fejlődjön ki, határozott 
egyetértésre van szükség, a többség egyértelmű, legalább kétharmados egyetértésére van 
szükség. A megfelelő többségi arányhoz képest túl nagy szimmetriába kerülő szervezetek 
nem tudják megtartani a szükséges irányítási lehetőségeket, az élet periodikus időben 
váltakozó szimmetriájának a dominanciát. Amikor egy szervezet már nagyon megosztott, és 
ezért nem jól fejlődik, a szervezetben növekvő feszültség és hőemelkedés hamarosan jelzi, 
hogy túl sok az ellenzék, túl magas a megosztottság. A szervezeteknek többféle lehetősége 
van, hogy a túl nagy szimmetriától megszabaduljon. Hívhat az egyik fél segítséget, igénybe 
vehet külső, apai, anyai, rokoni támogatókat, vagy megosztódhat, elválhat a túl erőssé vált 
feleségétől. Tudjuk, hogy két dudás tartósan nem fér el egy csárdában. A másik lehetőség, 
amely sokáig megtartható, hogy a mást akaró ellenzéket redukálják, visszafejlesztik, jegelik, 
hatóképtelenné teszik. Durvább megoldásban bebörtönözik, kivégzik, vagy csak száműzik 
őket. A leghumánusabb megoldás, ha rendszeresen eltávolítják a szervezetből, miközben 
olyan egyetértőbb részecskéket fogadnak be, vesznek át, amelyek azonos célokat támogatnak. 
Ha a meleg és hidegfúziós szervezetekben nagyon felszaporodik az ideológiájában mást akaró 
ellenzék,  akkor a legegyszerűbb megoldás, ha egymással rendszeresen kapcsolatot 
létesítenek, és közvetlen csatornákon át kicserélik a mást akaró ellenzékeiket egymással. A 
hidegfúziós szervezetekbe bekerülő mást akarók, a melegfúziós életideológiát kedvelők 
elszaporodásakor a szervezetek a nemi kapcsolatkor lehetővé teszik, hogy a térrészben a 
helyüket nem lelő idegen érzelmű részecskék, átkerüljenek egy az elvárásaiknak jobban 
megfelelő térrészbe, szervezettségbe. Hasonlóan a melegfúziós szervezetekben kifejlődő, 
vagy csak átköltöző, vagy és hidegfúziós érzelmi beállítottságú, életideológiában kifejlődő 
szervezetek is határozatlanságot okoznak, ha nem távolítják el, ha nem cserélik el időben őket 
hazafiasabb érzelmű, a honi rendszert, ideológiát jobban támogatókra. A szervezetekből 
periodikusan eltávolított ellenzék, idegen részecskék, mint eltávolított a fejlődést nem jó 
irányba terelő hadifoglyok, periodikusan elcserélésre, kicserélésre kerülnek a téren át a küldő 
szervezetek között visszaadásra kerülnek, miközben a kellő különbséget fenntartó, a honos 
rendszerben hívő saját állományok is visszaadódnak. A szervezetekben felhalmozódó 
feszültség, az ellenzéki, mást akaró részecskék kicserélésével csökken, a nemi kapcsolat fő 
előnyei az élettér dominanciájának a megmaradását is segítik. Ezzel az anya szervezetekben is 
pótlódik a szaporodáskor kiáramló utód energia vesztesége, a részecske és a tömegszám 
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eredője ugyan ingadozva, de az átlagos körül marad. A beépülő, benn maradó, részben már 
idegen, de nem kivetett részecskék, visszatérő elitként, vagy idegenből érkező kisebbségként 
beilleszkednek az anya szervezetbe, amelynek periodikusan egyre nagyobb lesz ezzel a 
mássága, a belső feszültsége. A természet, és az okos kicsi részecskék megoldották e 
problémát, a periodikus menzesz, a túl sok változás, eltérővé fejlődést okozó idegenek 
rendszeres összegyűjtésével és kilökésével. Valószínűsíthető, hogy a petefészekben, a 
petékben az idegen genetikai ellenzékanyag dúsul fel, amikor a pete megérik, telítetté válik 
kilökődik. Hasonlóan a rendszeres nemi életet élő, fogyasztó férfis szervezetek heréiben is 
periodikusan feldúsul a kiválasztódó ellenzék, a mást akarók, a másfelé fejlődni akarók 
tábora. A természet megoldotta a megmaradás aspektusából nagyon fontos cserét, és a 
rendszeres nemi élettel, a periodikus cserével mindkét eltérő szervezet feszültségét képes 
tartósan redukálni. Ennek a sikeres hatáscserének ellene van a védekező lehetősége, leginkább 
a kondomhasználata. Az életterünk erős differenciálódásának van köze a periodikus 
hadifogolycser ellehetetlenülésében, Márpedig, ha közvetlenül nem sikerül kicserélni az 
ellenzéket, a szervezetek belső szimmetriája, az élet szimmetriája egyre nagyobbá válik, és a 
határozatlanság, a zűrzavar egyre növekszik. A túl nagy szimmetria pedig káros az életre, 
határozatlanságot, cselekvőképtelenséget és sodródást okoz. Ilyenkor a saját akarat 
redukálódik, és az ide-oda változó közhangulat ingadozása tönkreteszi az élet szervezettségét. 
A periodikus nemi élettel, a rendszeres hatáscserével gyakorlatilag sokáig meggátolható, hogy 
túl nagy szimmetria alakuljon ki, hogy a beépülő idegenek többségbe, és a szervezettségi 
fejlődés irányát megváltoztató dominanciába kerüljenek. Viszont a közös szervezettséghez 
képest a külső térrészbe és önálló utód szervezetbe társult építő részecskék egy része szabaddá 
válik, és a havi ciklusban kibocsátott ellenzéki, apai, hidegfúziós érzelmű részecskékkel 
együtt az apai térészbe kerülnek, ahol viszont a hozzájuk kötődött másság miatt már ott is 
részben megkülönböztetett, másként kezelt idegennek tekintődnek. Miközben az anyában is 
kialakul a benne termelődő ellenzék/hidegfúziós részecskék miatti periodikus gyulladás, a 
belső feszültség és a hőmérsékletemelkedés, a távolabb szerveződő apába eljutó másság, ott is 
megteszi a hatását. Az apa szervezetben is periodikus feszültség alakul ki a benne 
felszaporodó idegenebb és átlagos részecskék egyre nagyobb életnyomása miatt, amely miatt 
a belső feszültségeik szintén az elfolyósítottak rendszeres kilökődéssel, más rétegek 
megtermékenyítésével, a kifejlődő másság utód szervezetbe nemzésével csillapodik. 
 
A fogantatás után a külső és a belső élőrétegek differenciált együttfejlődése kezdődik, 
amelyben hol az egyik, hol a másik kap valamivel több fejlesztési lehetőséget, energiát. 
Az egydimenziós áramló állapotából az impulzusban kétdimenziós felületre, szimmetriasíkra, 
életsíkra fejlődő, terelődő részecskék egyre több kifelé lévő életkört hoznak létre, és az élet 
kétdimenziós felületei, levelei, szirmai, növekedni kezdenek. Az első életkörben még két 
előd, a második életkörben, rétegben, (elektronhéjon) már nyolc eltérő, másfelé szakosodó, 
egyszerre, de a térben és a síkban kicsit eltolt állapotban változhat. Ez a második élőréteg 
lényegében a térítőknek, (az emberi szervezetben a hashártyának és a mellhártyának) 
tekinthető négy melegfúziós, és négy hidegfúziós utód közösen szervezett térállapotban 
változhatnak. A részecskék fele az északi féltekén, egymáshoz képest kilencven fokkal eltolt 
életkörben fejlődik, míg a másik négy részecske a déli féltekének tekinthető hasonló 
térelrendezettségben szakosodhat, változhat. Ez a kocka alkot létrehozó atomi és molekuláris, 
szervezeti rend. A két élő előd esetén ez lapközepes kocka, egy élő előd, vagy fejlődő utód 
esetén a családi, rokoni térszerkezet térközepes kockává módosul. 
Mint a  6. ábrán is megfigyelhető a csillagszimmetria megakadályozza, hogy az életspirál más 
részén fejlődő impulzus testvérek, akik egymásnak antihatású részecskék nagy kárt tegyenek 
a térben azonos időben, de az életkörben, egymásban. Az ellenhatású részecskéik a tisztítót 
tűzben a család idősebb párjának, az anyában és az elődök szimmetriájában lebomlanak, 
ártalmatlanítódnak, és már, mint ártalmatlanabb, gyengített, kellő szimmetriában áramló 
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hatás, rontás helyett javító energiát és hatásokat víve jutnak el az utódokig. A nyolc részecske 
úgy alakul ki, hogy az átlag két utódot nemző előd-pár, két utódja, egymástól kellően távol 
tartva, az anyai tisztítótőz által eltakarva azonos de külsőbb rétegben fejlődik. Amikor e két, a 
közös szimmetriasíkhoz képest belül és kívül egyidőben, de a síkban eltolt állapotban eltérő 
körülmények között kifejlődő testvérek családot alapítanak, a második átlagossá váló rétegben 
a külső térrészből, élőrétegből kapott párjukkal együtt már négy szervezet él és változik, 
akiknek az átlagosan két – két utódjuk már a harmadik, a legfiatalabb külső élőrétegben 
változik. A legbelső elöregedő rétegben lebomló valamelyik előd elhalása esetén, az 
egyidőben élő szervezetek száma változhat, de a rétegekben élő a családban változó 
részecskék létszámbeli eredője statisztikailag közel azonos marad. Ha a belső, elöregedett 
rétegben marad egy kellő szimmetriában változó felmenő, akkor a következő átlagos rétegben 
valószínűen két pár épül családba, amelyben ha családonként két – két átlagos utód születik, 
akkor a második rétegben, életszférában, (elektronhéjon) belül egyidőben gond nélkül együtt 
élők, de egymástól eltérő dolgok felé szakosodók száma négy középkorú, és két-két utód, 
azaz összesen a négy utóddal nyolc részecske egyed. Ezeket a részecskéket akár 
elektronoknak is tekinthetjük. Ha a második elektronhéjon átlagosan egymáshoz képest 90 
fokban eltolva, a szimmetriaréteghez képest két síkban, rétegben, déli és északi (melegfúziós, 
és hidegfúziós) irányba eltolva négy-négy egyed helyezkedik el, akkor kicsi az esély, hogy 
szervezett életáramlásban közöttük jelentős konfliktus fejlődjék ki. Mivel a menyek és a vők 
eltérő térrészből, más családi szervezetből érkeztek, és korábban eltérő környezetben 
fejlődtek, ezért az egymásnak antihatású, még túl heves, az életáramlás lényegét nem értő 
szervezeteket elszigeteli, eltereli egymástól a családi közösség legbelső rétegében még élő 
legidősebb, legbölcsebb, az utódok energiájával még megfelelő szimmetriában fenntartott 
előd. 
Ha a második réteg az egymáshoz képest kilencven fokkal eltolt állománnyal betelik, akkor az 
élet utolérte a fejlődésben a térbeli lehetőségeit, a második élőrétegben nem növekedhet az 
együtt élők száma nyolc fő, 2 középkorú férfi, két középkorú nő és a két – két gyermek, 
egymásnak első unokatestvér fölé. Ha a család létszáma növekszik, a külső rétegben újabb 
térítők keletkeznek, mert a hidegfúziós északi rétegben az északi sarkkörként, a déli féltekén a 
déli sarkkörként ismert szimmetriasíkon újabb térbeli pozíciók fejlődhetnek ki. A már túl 
gyorsan változó, melegfúziós központi térrészben az idős atya nem bírja a tempót, a változás 
sűrűséget, a gerjesztést, a neki túl nagy nyüzsgést, ezért a szervezete hamarosan elhal és 
lebomlik, az anyától kapott melegfúziós, nagyobb perdületű részecskéi részben a melegfúziós 
őt túlélő anya (már nagyanya) szervezetbe mennek vissza, és a legbelső rétegben, a centrális 
térrészben, a tisztítótűz közelében maradnak, míg az ilyen túl gyorsan változó, 
kiszámíthatatlan környezetet nem jól viselő, kisebbségbe és elnyomásba kerülő hidegfúziós 
részecskék, a külső északi térítőnél, határfelületnél, potenciálgátnál csoportosulnak, várják be 
a későbben érkező részecskéket. A Családi szervezet nemsokára dinasztiába fejlődik, egyre 
több a külső környezetből érkező, eltérő genetikai azonosságú részecske épül bele mind a két 
irányból, a délre lévő melegfúziósabb felmenői térrész felől, és az északi pólus felé található 
hidegfúziósabb környezet felől. Tehát a családi szervezetekben és a korai dinasztiákban még 
egymástól a központi léleklánggal még nagyon jól elszigetelt leválasztott antitestek a családi 
szervezetek és az egyre nagyobb közösségekben egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és az 
egészséges elszigeteltség egyre jobban lebomlik, a különbség csökken, és az azonosság nő. 
Az időben halmozódó folyamat nemcsak a réteg átlagosra keveredését eredményezi, hanem 
mivel az egymásnak antihatású szervezetek is egyre közelebb kerülnek egymáshoz, kikerülve 
a lélekláng takarásából, egyre több az esély, hogy az egymással antihatású részecskék erős 
differenciáló impulzusban megsemmisítsék, erősebben megváltoztassák egymást, és e 
nagyobb impulzusokból foganó, az átlagosnál kisebb méretű, ezért nagyobb lendületű és 
nagyobb áthatoló képességű utód részecskék már egyre távolabb képesek eljutni a szülői 
térből. Ez viszont növeli az élőrétegek veszteségét, csökkenti az azonosságot, de viszont az 



 73

élet szerveződésére az öregedés, és az elidegenedés felé hat. Az eltávozó saját részecskék 
helyére mindig sokkal másabb idegenek épülnek be, és az élet azonossága elidegenedik, 
eltávolodik egymástól. Mikroszinten is erősen romlik a az együttműködő képessége, az 
egymást követő generációk, a vők és a menyek együttműködő és egymáshoz alkalmazkodó 
képessége. Ha pedig csökkenő azonosság helyét egyre jobban a beáramló, kicserélődő 
idegenebbek foglalják el, az élőrétegeknek, a szervezeteknek meg kell változniuk, a rétegek 
körbejárásával, az elszigetelődés lebomlásával pedig az életnek gyorsulnia kell. Hogy ne 
szaladjon meg a fúzió, a szaporodás, ezért kell az idegen hidegfúziós részecskéknek 
beáramlani, ellensúlyozni a hiányzó munkaképességet, és az élettér átlagos állapotának a 
fenntartásában segíteni, az eltávozó melegfúziósok által elvitt hő és feszültség csökkentése is 
e célt szolgálja. Amikor azonban a belső rétegek már körben és átjárhatók, a globalizáció 
lebontja a belső határokat, akkor e rétegekben szükségszerűen nő a keveredés és az 
egymásnak ellenséges antihatású részecskék találkozási, egyesülési lehetősége is. Miként 
Csernobilban, a fúzióban megszaladó rétegeket is újra és újra be kell burkolni egy újabb 
szarkofág réteggel, egyrészt hogy a megszaladás hatása ne terjedjen nagyon nagy környezetre 
át. Másrészt azért, mert a belső rétegekben növekvő lélekláng, tisztítótűz egyre nagyobb 
árnyékoló képességet hoz létre, az egymás felé áramló részecskék elszigetelésére, elterelésére. 
Ez a folyamat tehát mind nagyobb térrészben, egyre több rétegre terjeszti ki az átlagosabb, 
kiszámíthatóbban változó életállapot lehetőségét. Ráadásul a külső rétegekben egyre több a 
szakosodás lehetősége, egyre több másokat nem zavaró, önálló életáramlási irány alakulhat ki. 
Miközben a belső rétegekben a melegfúziós irányba szakosodó élet egyre nagyobb 
mélységekbe jut be az anyag rejtelmeinek a kutatása során, egyre nagyobb felbontási 
lehetőséghez jut, lényegében a mikrokozmosz ötödik dimenziójában ugyanazt észleli 
nagyított felbontásban, mint a külső rétegekben kifelé figyelők kicsinyítve a tér felé fordított 
kutatásban. A környezetből kifelé nézve a nagyobb térbeli szervezetek felé, megismerhetjük 
hatalmas felbontásban, hogy miként működik az élet, és érdekes módon a kicsiben 
együttlátható összefüggéseket is megismerhetünk. Azonban nem lehet egyszerre nagyítva is 
és kicsinyítve is ugyanazt a dolgot szemlélni: Ha a kicsi részletekre, a fákra és a bennük rejlő 
mikrovilágra koncentrálunk, nem fogjuk látni és megérteni az egész erdőt és működését, ha 
pedig csak az összefüggésekre, a rálátásra szakosodunk, akkor nem értjük meg a teljesség 
nagyon fontos belső részleteit, az együttműködés fortélyait. Ezért szerencsés az az éppen 
neutrálissá váló élet, amely a szélsőséges állapottoktól a legtávolabbra eljutva éppen a 
tömegfelezőn, a határozatlanság síkján egyszerre és látóvá válik. Az ilyen érzelmileg is 
megváltozó szervezetek még emlékeznek a múltra, és a tömegfelezőtől még tudják, hogy 
honnan indultak, de már azt is látják, hogy hová tartanak. Az ilyen életállapotba jutó 
szervezetek még kellő felbontással látják az élet összefüggéseit, de már kellő részletességgel a 
dolgok rosszabb és jó oldalait. Ezen életállapotba jutó szervezetek a szürke eminenciások, 
akik látóvá és értővé fejlődnek, akik az átlagosság arany állapotában megvilágosodnak. Bár e 
szervezetek nem értékelik az aranyat, az arany az értékükben és a páratlanságukban rejtőzik. 
 
Most érdemes néhány korábbi gondolatra, és a Föld részecskeáramlási rendszerére is 
visszatérni. A csillagponti ellenhatásokat bemutató 6. ábrán, és a 7. számú, az emberalakon is 
bemutatott ( naplényi ábrán), valamint a 8. Leonardo emberalak ábráján is szemléltetett 
térárnyékolás, az egyedeknek tekintett sokrészecskés dinasztia szervezetet három viszonylag 
egyenlő, és együttváltozó részre bontja.  A szervezet átlagos, kellően vegyes, a hatásokat jól 
elosztó utódi részén, a szimmetriasík, idősík, vegyes élőrétegben csoportosulnak az 
életközösség fő eltartói, a teherviselők, tőlük beljebb a belső és elöregedő, a külső idegen 
hatásoktól fokozottan védett rétegben fejlődnek a még élő öregek, az ilyen környezetet 
kedvelő melegfúziós eredőjű részecskék, és a védendő, az életbe önállóan még ki nem 
ereszthető túl fiatalok. Az ettől kifelé lévő rétegekben a hashártya és a mellhártyával is 
határolt térrészben (bolygónál a két fő térítők potenciál gátjainál) a legjobban keveredők. 
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7. ábra: Az emberiségnél és a bolygóknál is nagyobb részecsketömeg együttváltozását 
lehetővé tevő egyik Naplény, amely az általunk ismert bolygókat egyesített, közösen 
szervezett rendszerben tartja. 

 
A címképen, és több könyvben is bemutatott Naplényt a saját képmására teremtette, építette a 
naplényt is építő isteni közösség. A Vénusznak megfelelő ágyéki csakrától délre, a Szaturnusz 
és a Jupiter irányából, a külső apai rétegekből érkező hidegfúziós részecskéktől árnyékolt, 
védett térrész alakul ki, amely melegfúziós rétegközpont. Ettől az anyai Nap felé lévő a 
hidegtől, és a hidegfúziós részecskéktől is fokozottan védett térrészben fejlődik a még 
gyermekkorú, de melegfúziós anyai dominancia felügyeletében lévő Merkúr. A Földnek 
éppen olyan fontos szerepe van a szívcsakrában, az északi féltekén, mint a Napnak a Galaxis 
lényben a váll és a nyaki csigolyáknál lévő elosztói szerep. A nyakas Mars most aura nélkül 
összeszűkült állapotban változik, amelytől északra, kifelé a kisbolygó övezetben, a harmadik 
szemként már neuron részekre bomlódva a gázállapot felé fejlődik a már elhalt, de a 
környezetnek sok energiát adó ötödik bolygó. A fejrészben domináns a már elgázosodott 
emlékező neuron részecskéket, kellően hideg környezetben változó átlagosnál gyorsabban 
reagáló Jupiter, és a hidegfúziós emlékeket és az információkat tároló, begyűjtő, rendszerező 
domináns apai Szaturnusz. Míg az átlagos utód tömeg, a központi test megfelelően 
leárnyékolja, eltereli az egymásnak antihatású melegfúziós részecskéket a hidegfúziós 
antirészecskéiktől, ugyanezt fordítva is megteszi, mert az északi agyi részben élő, már 
nagyobb nyugalmat kereső részecskéket is védi a túl meleg anyai hatásoktól. 
 
A családi szervezetben a legidősebb, hidegfúziós érzelmű, nyugalmat és békét kereső, 
egyenesebb áramlású lebomló részecskék az északi térítők, és az emlék-tárhely, az agyterület 
körül csoportosulnak, amely térrészt az átlagos utódok köztes leárnyékoló változása kellően 
anizotroppá teszi, azaz az északi pólus és környéke ideális élethelyet, az átlagosabb utódok 
által kellően eltakart, védettséget kínál, a hidegfúziós részecskéknek kellemetlen melegfúziós 
bontó eredőjű antihatások ellen. Az átlagos térrészben, a vegyes szervezetekben élő, és 
azokból a szimmetriasíkon kifelé áramló, de a társaiktól egy időre, vagy véglegesen elváló 
melegfúziós részecskék viszont amikor az idősíkon áramolva jelentős életakadályba, 
torlódásba kerülnek, dél felé kanyarodnak és anyai felmenői tanácsért, segítségért, 

A Napanya,  a kiskorú Merkúr, a szaporodás, Vénusz,  szívcsakra a Földbolygó, Mars, Kisbolygó stb 

Észak 



 75

támogatásért hazamennek a saját, melegfúziósabb élőrétegbe, amelyből eredetileg is 
származnak. A déli féltekén, azaz a hashártyától lefelé, a Baktérítő és a déli sarkkör közötti 
térészben élő, ide visszahúzódó melegfúziósabb részecskék, ideális védett térrészt találnak a 
vegyes átlagos utódok által is védett, árnyékolt, megszűrt hidegfúziós hatások ellen, amely 
miatt a családi (vagy a bolygó) szervezet e részén melegfúziós dominancia, és eredő fejlődik 
ki. Lásd a 8. ábrán a Leonardos, fás képes anyagot 
 
 
Lásd a méhek, a békák továbbfejlődési megoldását, amikor az élőrétegi élelem redukálódik: 
Ilyen megoldást választanak az emberiségnél az evolúciós megoldásokban és a folytonosság 
megtartó képességében fejlettebb növények is.  
 
(A méhek, amikor az energia és az élelem elfogy, hagyják elhalni a már az életnek nem hasznos 
haszontalan here részeket. A méhcsalád nőies melegfúziós eredőben vészeli át az eleséghiányos, 
alacsony változássűrűségű életidőszakot, a hideg teleket. A herék, mint férfias szervezetek elhalnak, 
lebomlanak, mert a bennük lévő, kellő szimmetriába hozó melegfúziós részecskék a tél alatt 
elpárolognak, melegebb, élénkebben változó rétegekbe húzódnak vissza. A társtalanul maradt 
hidegfúziós részecskék a tél alatt áramlóbb életbe, vagy és az őket elhagyó melegfúziósok aurájába 
szerveződnek.)  
 
Amikor a tóba, vagy vízbe, kútba eső békáknak elfogy a testtömeghez mérhető tömegű, fejlettségű 
feladó eleség, a béka gyönyörű nászénekbe, hattyúdalba kezd, amire másik békák keresik fel, és 
társulva még egyszer és utoljára párosodni kezdenek. A békák élete is a szexxel kezdődik és ezzel ér 
véget. A békák még a haláluk, a szervezettség elmúlása és lebomlása előtt lerakják a petéiket a 
környezetbe, majd a lazacok módjára maguk is elhalnak, a részecskéik lebomlanak, differenciálódnak 
a környezetben lévő részecskékkel. A környezet ettől befogadóbbá, nagyobb azonosságúvá fejlődik, és 
mire kikelnek a petékből az ebihalak, addigra a környezet részecskéivel differenciálódó, 
párkapcsolatba fejlődő kisebb részekből, valamint a környezetben lévő és beáramló részekből 
átlagosabb, az ebihalakhoz már hozzámérhető feladó eleséget eredményező plankton állomány 
fejlődik ki. Az ebihalak addig fogyasztják a lebomló levelekből stb. és a beáramló részecskékből 
kifejlődő planktonokat, amíg az elég a táplálásukhoz, de miután a jó környezetben a plankton 
állomány más konkurens szervezetekbe, pl. kishalakba épül, a gyorsabban növekvők hamarosan 
fogyasztani tudják az egyre nagyobb a fejlődésben velük együtt fejlődő energia feladó szervezeteket. 
Ha van elég eleség és az energiahullám bőséget hoz, sokkal több béketömegbe szerveződő utód 
születik, de ha az energiahullám kicsire sikeredik, hamarosan kannibalizmus tör ki, és a nagyobb 
ebihalakba beépülnek az általuk elfogyasztott, de kellő azonosságú, az önállóságukat elvesztő ebihal 
részecskék. 
 
Amikor egy adott térségben csökken az energia beáramlása, a növények és a fák is elengedik 
a nyár differenciálódásában keletkezett, visszafejlődött egydimenziós részecskéket, és 
lehullatják a még nem teljesen differenciálódott kétdimenziós leveleiket. E levelek a fejlettebb 
talajrétegekre kerülnek, amelyen nemcsak nagyobb a szimmetria, hanem nagyobb a fejlődés, 
a változás sűrűség és az átalakítás is. Az egydimenziós részecskéknél fejlettebb 
kétdimenziósok, a náluk is fejlettebb, nagyobb változássűrűségű környezetben 
differenciálódás közben lebomlanak, eláramlóképes egydimenziós részecskékre, gáz sűrűségű 
életbuborékokra, és anyagi sűrűségbe épülő, a környezetbe beilleszkedni képes részekre 
differenciálódnak. Az okos fák és növények nem tartanak el a teherbírásuknál több, az adott 
időszakban nem hasznos alszervezetet, dolgozót, mint a madarak, kipenderítik az átlagosan, 
vagy és elégtelenül fejlett részecskéket az ági fészkekből, a szülői kötődésből, önállóságra és 
továbbfejlődésre késztetik. A fejlettebb, nagyobb változássűrűségű talajra lehullók előbb 
elfolyósodnak, majd részben alkalmassá válnak az átlagos állapotra, más részben még kisebb 
felfújódó terhességre kész vízgőz, Orgon részecskékre bomlódva elpárolognak. E valójában 
toroid részecskék, nőies életbuborékok addig áramlanak vissza a felsőbb, külsőbb hidegfúziós 
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rétegekbe, amíg olyan befelé áramló, nagyobb kinetikai lendülettel érkező sokkal kisebb 
méretű, behatolni képes részecskékkel kellően meg nem telnek, el nem nehezednek, terhessé 
nem válnak. Ettől kezdve a telítettség állapotától már nem engednek beépülni a már belül lévő 
részecskék újakat, hanem ellenállásba, kölcsönhatásba kerülés miatt az érkező kinetikai erővel 
ellentétes eredő irány felé, lefelé mozdulnak el. Az egyre nagyobb csoportokba összeálló már 
terhessé, telítetté váló vízgőz részecskék átlagos állapotú vízcseppekké állnak össze, 
közösségbe szerveződve megkezdik a körforgás visszaáramló életútját, időszakát, és esni kezd 
az eső. 
 
A fejlődés gátjai 
 
A fejlődés téridőbeli határai: 
Amikor egy életszervezetben, élőrétegben a kiáramlási lehetőség, az élettermék kijuttatási 
lehetőség a fejlődési irányok betelésével csökken, lényegében vagy az utánpótlás elfogyása, 
vagy az adott életfelület telítettsége következik be. Adott átmérőjű, centrális pontból kiterjedő 
azonosságú térszerkezetnél az egymást nem zavaró fejlődési irányok lehetősége véges. Kell a 
szignifikáns különbség, ezért néhány foknyi eltérés kell a rétegekben a kiáramlásra az 
egymástól kellően eltérő irányok megfelelő megkülönböztetési lehetősége érdekében. Ez az 
adott rétegben élő szervezetek és a szabad mozgáshoz szükséges térrész együttes méretéhez, 
és a kerület szabad arányához rendel egy fontos viszonyszámot amely meghatározza, hogy 
egy adott felületű (kerületű) élőrétegben mennyi önálló, a dominanciáját és a saját 
életáramlási célját megtartó részecske fér el a mások lényeges zavarása nélkül. Az 
aranymetszés arányai a prímszámok erre adnak megoldást. Ha a belső rétegben egy egyed 
van, (azaz haploid az egyed, még társatlan, teljesen domináns a térben, irányító ősi felmenő, 
dinasztia alapító), a következő rétegben lehet kettő, azaz az előd felügyelete alatt és annak az 
eltartásában is résztvevő páros egyedei fél- fél térrészt, szakosodást uralhatnak, tehát 180 fok 
a már társult részecskék mozgástere. Ez lehet az aprólékos melegfúziós háztartási dolgokra 
szakosodás, és a hidegfúziós eredőjű vadászatra, energia begyűjtésre szakosodás. A harmadik 
rétegben már három lehet, tehát az egy utódal rendelkező családok életszöge, mozgástere 120 
fok. A következő rétegben már ötfelé oszlik a szakosodás, a munkamegosztás az élettér 
előrenézéseinek, egyedi irányainak a lehetősége, tehát egy ideális, háromgyermekes, (két 
felmenő, két középkorú és három utódos) családnak = 7 fő szakosodó iránya 52 fok az ideális 
életszöge. Ez megfelel a hat életsíkkal határolt kocka alakzatban rendelkező olyan családnak, 
amelyikben egy hetedik már védett felmenő, vagy már védendő utód fejlődik. 
Az egymáshoz képest ideális szögtávolság azonban nemcsak az egyedi és mások által nem 
zavart szakosodást, a munkamegosztást teszi lehetővé, hanem azt is biztosítja, hogy az 
élőrétegenként mind nagyobb kerületen, az életfelületen az életbe (a környezetbe és a 
szakosodásra) kilátás és az élettér egységekre jutó lehetősége nem csorbul. Amennyiben a 
közös szervezettségben együttfejlődők tömegszáma nő, akkor újabb rétegre van szükség, mert 
a meghatározott arányban telítődhető rétegekre mások jogainak a csorbítása nélkül már nem 
lehet elhelyezni újabb szakosodókat. Ez miatt nagyobb térméret és még egy élőréteg 
szükséges, amelyre a köztes, kellő szimmetriában változó részekbe, pontokra újabb 
szervezetek települhetnek. A külső rétegekre azonban egymástól a közös központi tömeggel 
elválasztott, egymásnak antirészecskék is települhetnek, pontosabban egymástól elválasztva 
nem igen találkozhatnak, ezért nem zavarják, csak kiegészítik egymást. Ha pl, az egyik 
nyugati végre kerülő részecske az onnan érkező, a közös központ felé tartó idegen hatások 
gyengítésére, rendezettségének a megváltoztatására szakosodik, akkor a kelezi végre is 
kerülhet egy a keleti irányú hatásokat átalakító antipárja. 
Azért sikeres az eredőjében nem több mint hétfős családi egység, szervezet, mert ennyi 
létszámban még könnyű az együttműködés, az egyetértés. Ezt segíti a nagyobb genetikai 
azonosság, a ritmusazonosság és az eltérő szakosodás lehetősége, a munkamegosztás. 
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Az én és a Mi közös szervezettség vége, az együttáramló közösségek felbomlása: 
 
A mikrokozmoszok, az egyének és a vállalkozásnak tekintett szervezetek között az a fő 
különbség, hogy a vállalkozásokban jellemzően főleg nappali időszakban, és az élet 
melegfúziósabb harmadában áramlunk együtt az életben egymással. Sok esetben ez az 
együttáramlás lokálisan a tér eltérő részben és eltérő irányokban, más szakosodásokban zajlik. 
A munkahelyünkön és a közös célért folytatott együttes munkaszervezettség csak a napi 
ritmusunk egyharmadát, az éves ritmusunk negyedét tölti ki. Az életünk többsége más 
szervezetekben és a lakóhelyünk, valamint a kisebb tömegszámú családi szervezettségben 
töltődik el. Ezzel szemben egy nagyobb település, egy nagyobb város már sokkal jobban 
megfelel a személyi szervezet, az individuum analógiájának, mert jellemzően ebben a sokkal 
nagyobb térrészt felölelő lokális szervezettségben él és dolgozik, szórakozik a többségünk, és 
csak viszonylag ritkán távolodunk el e helytől, térrésztől, szervezettségtől és akkor is többnyire 
kevés időre. Az együttváltozás és az együttfejlődés része, hogy a közös életterünk és a 
párhuzamosan haladó időnk során, néhányan a melegfúziós állapotból a hidegfúziós eredő 
felé, míg mások ettől éppen visszafelé fejlődnek. Mindez csak attól függ, hogy milyen 
környezetben és milyen adottságokkal (előzményekkel) születtünk. A statisztikai 
valószínűségek könyörtelenek és egyértelműek. 
Az emberi szervezetben változó részecskék többsége analóg szervezettségben él és együtt 
változik, együtt fejlődik. A nagyobb részecskesűrűségű, tehetősebb többség állandóan jelen 
van a közös térrész irányítói szervezetében, de sok esetben vidékre is el kell menni, tehát az 
aurába kiáramlás, vagy az ott lakóknak a hazamenetelről is gondoskodni szükséges. Miközben 
sokan a környezetről vidékről, a kisebb egyedsűrűségű aurából, a vonzáskörzetből járnak be 
dolgozni, szórakozni, társakat keresni, addig a belső térrészben születettek, lakók, dolgozók is 
gyakran kijárnak a környezetbe hatásokat cserélni, pihenni, felüdülni, barátnőt, termelőt 
partnert keresni, az ott található dolgokat módosítani, kölcsönhatást cserélni. 
Ha egy vállalkozás méretű szervezet elöregszik, elhal és felbomlik, a dolgozók 
együttáramlása, e közösségben együttfejlődése elhal, megszűnik, de ha munkát és megélhetést 
találnak, nem költöznek el a környékről. Bár a vállalkozásként korábban élénkebb életet élő, 
sokkal nagyobb változássűrűség és a közösen szervezett vállalkozás ilyenkor elhal, a változás 
elnyugszik, az épületei elcsendesednek, a térrész lehűl, a lélek eltávozásával kihaltabbá válik. 
A megfelelő szimmetriában lévő tér halála nem tart sokáig, hamarosan új lélek költözik a jó 
helyen fekvő térrészbe. Gyakorlatilag a jövő szempontjából nincs nagy jelentősége annak, 
hogy az adott élettér mennyire újul meg, hogy az elődvállalkozás épületeit, a volt vállalkozási 
merevebb struktúrákat, a vázakat lebontják, vagy sem, ennek legfeljebb a folytatás mikéntjére 
van némi befolyása. Ha a vállalkozás nincs rossz helyen, határfelületen és a mindenki által 
széthordott senki földjén, akkor, ha jön egy új jó lélek, aki felismeri a fejlődés lehetőségét, és 
elég jó új életprogrammal rendelkezik, az élettér és a szervezettség hamarosan új életre kel. 
Ha a jó szellem, a megérett gondolat megfelelő erővel, energiával, tőkeadóval találkozik, a jó 
program, a szellem terméke, és a kellő erő, az energia, a test terméke egymásra lel, párba 
kapcsolódik, a változásában felelevenedő élettérbe új lélek közösség költözik be. A lehetőség 
sokaknak új munkát, esetleg más szakosodási lehetőséget kínál, hiszen az életterméknek, az 
eredménynek meg kell változnia, korszerűbbnek kell lennie. A jó közös cél, a jó életprogram 
alapján, a meglévő energia, és a még kellő szimmetriában változó régi dolgozó részecskék, 
vagy és az egészségesebb, nagyobb életrugalmasságú, az élethelyzethez könnyebben 
alkalmazkodó, az újat könnyebben megtanuló utódjaikkal ismét benépesülhet a régi 
térrészben kifejlődő új, utód szervezet, az utódtér. Az élethez tehát legalább három 
komponens sikeresen összehangolt együttműködése szükséges. A jó program, a jó életcél nem 
elég, a szellem tervének a megvalósításához energiára, és energiahordozókra is szükség van. 
Az energiának, mint második komponensnek ki kell egészülnie az energiahordozókkal, és a 
harmadik komponenssel, az életet és a változtató képességet szállítókkal, az isteni 
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részecskékkel. A terv, az elképzelés még nem elég, de terv nélkül a cselekedet és az erő sem 
fordul virágba, termőre, szervezettség nélkül pedig a rend helyett a káosz fejlődik. 
 
Ha nemcsak egy vállalkozás, hanem egy mikrokozmoszi nagyváros, régió öregszik el, bomlik le 
és épül vissza sokkal korábbi kezdetleges fejlettségi szintre, akkor nemcsak a 
munkalehetőséget, az együttváltozási lehetőséget veszítik el sokan, hanem egész családoknak, 
közösségeknek, a helyben kifejlődött dinasztiáknak is el kell költözniük, más élettérbe kell 
migrálniuk a megélhetés, az életben maradás érdekében. Ilyenkor az elhagyott, kellő 
különbség nélkül maradt térrész túl nagy szimmetriába kerülve a változásában, a 
szervezettségében elhal. Az elhaló szervezettségből, a megszűnő együttváltozási lehetőségből 
már nemcsak az egyedi lélek részecskék távoznak el, hanem egész lélek közösségek, nagyobb 
tömegszámú családi sejtek, molekuláris dinasztiák is felkerekednek, és az élet eltartására 
alkalmatlanná váló térrészt elhagyják. Miként egykor, egy korábbi globális felmelegedéskor, 
amikor szintén túl nagy volt a szimmetria, és a megváltozó időjárásban megcsappant a 
hegyvidék vízkörforgása, elhagyták a mesés dél-Amerikai teraszosan művelt vetésforgós 
mezőgazdasági kultúrákat az Inka földművelők. Amikor a mezőgazdasági termelésre épült 
rendszer komplexitása megbomlott, hamarosan az általuk addig élelemmel, szolgáltatással 
eltartott hegyi városok is elnéptelenedtek, hatalmas szervezettség halt el, került meghódításra 
néhányszáz modernebb technikával érkező melegfúziósabb, fejlettebb spanyol leigázótól. A 
korábbi szervezettségnek, és az inka dominanciának vége lett, és a Titikata tó környéki 
részecskeforrásából kifejlődött több évszázados kultúra ezzel lehanyatlott, a korábbi 
szervezettség elhalt. De amely változás valaminek a végét jelenti, az valójában egy másik 
állapotnak, fejlődési lehetőségnek a kezdetét is jelenti. A másféle élet folytatás lehetővé tevő, 
a dominanciát vesztő réteg leigázását, a nép addig összehordott energiájának az 
elharácsolását, más térrészbe szállítását kialakító változás eltérő szervezettségben, részben 
változó szereplőkkel, eltérő összetételben, más ki és beáramló végpontokkal tovább 
folytatódott. A spanyol és a Portugál birodalom fennmaradását ez a hódítás/ leigázás tette 
lehetővé, ez volt az ára az elöregedett Pireneusi félsziget továbbélésének, továbbfejlődésének.  
 
Miként egykor a lángoló csipkebokortól ihletet kapó Mózes az isteni megbízásból bár kényszerrel 
elment Egyiptomba, hogy hazavigye Kánaánba a korábbi éhínségben szétszéledt, szolgává vált Izrael 
népét, a megváltozó környezetben a globális felmelegedést követő időben tizenkét csapás érte a 
virágzásában lehanyatló egyiptomi szervezettséget. Egyiptom korábban akáciákkal tarkított dús legelői 
kiszáradtak, a föld egyik áthelyeződő melegpontja melegfúziós száraz övezetté, terméketlen sivataggá 
fejlesztette az élettér nagyobb részét. Csak a Nílus menti ártári övezet termékenysége maradt meg, 
amely periodikus áradásainak fontos része volt az egyiptomi piramisok, kezdetben gabonaszárító 
ionáramlást létrehozó építmények kifejlesztésében. 
 
Az én, terének, a mikrokozmosznak, amelyben sokan laknak, sokan dolgoznak, és szervezett egységként 
kellő szimmetriában változik az élet lehetősége véges, és ha a térrész már nem tud kibocsátani 
hatásokat az általa túltelített környezetbe, ha már nem tud magába csábítani másokat, hogy ez 
az Ígéret földje, ha már nem tud kellő különbséget létrehozni, megtartani, ha túl nagy 
szimmetriába, vagy éppen túl nagy szimmetriahiányba kerül, a szervezettség elhal. Ha a 
korábban jól szervezett térrészben elfogy a hit és az utánpótlás, ha egy szervezettség elszakad 
a nagy egésztől, a komplexitástól, káosz tör ki és összeomlik a részekre bomló, és egymás 
ellen ható (nem) szervezettség. Tehát ha az élet egyik alapvető része elhal a szent hármasból, 
ha az életprogram, vagy a szervező erő, vagy és az egymásba vetett hit elhal, az élet attól 
kezdve csak sodródik, és a változás csak entrópiát és káoszt, nem rendezett változást termel. 
A lélek részecskék és nagyobb egységű, tömegszámú családjaik eltávozásával a szervezettség 
az összeomlás után elhal. Ilyenkor, a magas változássűrűséggel még távol tartott ragadozók, 
hiénák, a zsákmányra és az energiára éhes korábban elszegényedett, kisemmizett szervezetek 
betódulnak az egyre elhagyatottabbá váló, a már számukra kevésbé veszélyes térrészbe, és 
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viszik a gazdátlanná váló elhagyott dolgokat, hamar széthordják, tovább éltetik, aminek még 
van valami értéke. A közös lónak túrós a háta, a közösség nem jó gazda. Ha mindenki csak 
feji a közös tehenet, de táplálékot, gondot nem visel rá, a tej hamarosan elapad, a tehén lefogy 
és elhal, a gondozatlan jószágnak még a húsa is élvezetre alkalmatlanná válik. Ha elhal egy 
nagyobb hústömegből közösségbe szervezett tér, hamarosan jönnek a ragadozók, a dögevők 
és a takarítók, majd a gyűjtögető hangyák, és végleg elviszik, amit még hasznosítani lehet. A 
maradékon már nehezen osztozkodó baktériumok nemsokára újra hasznosítják, magukba 
építik és csont tisztára eltávolítják az általuk még hasznosítható mikro egységeket, a 
fehérjéket és a lazább, az elhagyott térrész szilárdabb részeiről könnyebben, gazdaságosan 
lebontható, lefosztható, egymással már nem megfelelően együttműködő részeit, javait. Ha a 
kellően komplex élet bármelyik fontos része kimarad az együttfejlődésből, az egészség 
azonnal megbomlik. Ha a magas biodiverzitású sokféleség, a szervezeti komplexitás, a 
minden más külső hatás elleni védettség csorbát szenved, a nem védett hatások azonnal 
beáramlanak az ellenük védtelenné váló élettérbe. Az ilyen élettérnek, szervezettségnek 
mindaddig elviszik az energiáját, amíg saját antitesteket, az idegen hatásokat kellően távol 
nem tartó általa létrehozott, módosított, analóg tudású, az idegen életterméket helyettesíteni 
képes, kellően korszerű saját élettermékkel el nem zárja a beáramlás okait. 
Az átlagos termelő réteg lebontása, csökkenti a lokálisan termelődő élettermékek arányát, a 
beáramlóhoz képest, ez pedig elszegényíti a szervezetet, rontja a sokféleségét, a 
mikrokozmoszi állapotát. Ha pedig egy térrész erősen biodiverzitás hiányossá válik, a benne 
kialakuló hiányok hamarosan betöltésre kerülnek. Ha a hiányok kintről egyenlítődnek ki, 
akkor sok és tartós hiány esetén nagyon sokba kerül a felzárkózás, a magasabb biodiverzitásra 
jutás amelynek az árát éppen most fizeti a 40 évig a fejlődésben lemaradt, és sok haszontalan 
dologban fejletlenné vált Magyarország. A hirtelen megnövekvő import, a beáramló sok 
haszontalan termék kiviszi az energiát, a bevétel és a kiadás, a megmaradó képesség 
gazdasági egyensúlyát tönkre teszi. Hiába osztunk és keringtetünk egyre gyorsabban, egyre 
többfelé, ugyanazt az energiát, a torta sokáig, de nem a végtelenségig szeletelhető. Ha az egy 
főre jutó igény, a szükséges igény alá lecsökken a szeletek, a részek száma, aránya, az egy 
főre jutó eleség, energia elégtelenné válik, és a tortaszeletek, az élettermékek részarányos 
mennyisége, a szükségeshez képesti aránya elégtelenné válik, az Isteni Nép nélkülözni és 
éhezni fog.  Ha pedig nagyon lecsökken a saját készítésű torták, élettermékek száma, 
minősége, forgalomképessége, akkor a jobb élethez szokott NÉP hitelbe vásárol, feléli a 
jelenét és a jövőjét, évtizedekre eladósodik, mások adósságot fizető, kihasználható szolgájává 
válik.  
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Az élet célja 
és az életutak lehetőségei 

 
 
 
A könyv, a sokféle egyéni cél mindenkinél közös aspektusairól szól, amely időben, irányban, 
vagy hatásban eltolva, alapvetően minden élőnél közös. Ez a közös cél a jobb és élhetőbb, 
élményekkel telítettebb élet megélése, a Tao útjának az eredményes végigjárása. Ezt az utat 
nem azonos pontokról, nem azonos térállapotokból kezdjük, és eltérő irányokba indulunk, 
néha azonban összetalálkozunk ezeken az utakon, és a végén mégis ugyanoda jutunk. Ha a 
forrás és a cél, a kezdet és a vég azonos, a közben végigjárt út iránya, célja és részletei 
eltérővé, egyedivé, másképpen átélhetővé válhatnak. Bár az életet egyéni célok vezérlik, ezek 
az egyéni célok egymással analóg elvárásokat fogalmaznak meg, amelyek azonban az eltérő 
kor, tulajdonság alcél miatt időben és térben eltérő részletek felé megosztódnak. 
 
Az élet céljai éppen olyanok, mint egy folyó, mint egy fa, szerkezete. Vannak közös fő ágai, 
törzsei, elvárásai, és ezek az egyének, az élet sejtjei felé közeledve egyre többfelé elágaznak, 
egyre másabbá válnak. A közös célok törzset, főágat, azonos irányba mutató folyamot 
képeznek, és ez az amely összeköti a sokszínű életet.  
 
A nagy és közös célok, mint a folyók, vagy és a fák ágai, a közös irány után főágakra, majd 
alágakra bomlanak, és egyre eltérőbb irány felé tartva a szélrózsa minden irányába 
szétágaznak, szétterülnek. Az élet azonban megtartja a szimmetriát, és már nem csak a tér és 
az idő szimmetriájára kell gondolni, hanem a szerteágazó forrásokból táplálkozó patakok, a 
nagy és közös anyába, a tengerbe ömlés előtt a Deltáknál szétágaznak, és a tengerekben 
keveredő vizek egyre kisebb, már láthatatlan alágakra bomlódva vegyülnek el a nagy egészbe, 
amelyből eredetileg is származnak.  A fák hasonlóan szerteágazó gyökerekből táplálkoznak, 
amelyek egyre nagyobb főgyökerekbe, közössé tevő irányokba szállítják az egyik irányba ami 
anyag, hatás, túlnyomás a talajba belekerül, hogy azután a felszín felett látható részen ismét 
alágakra és vesszőkre bomolva a levelek sejtjeinél már eltérőnek látszó irányokra válasszák 
szét a törzsben áramló élet látszólag még közös céljait. Az életörvények térbeli átjárók az 
eltérő életnyomással, eltérő minőséggel rendelkező határrétegek, élőrétegek között, amelyek a 
rétegek közötti szimmetriát részben megsértve, kétirányú, de egymással szimmetriában 
változó hatáscserét tesznek lehetővé. Mint a különbséggel rendelkező országhatárokon élő 
csempészek, a másik rétegben keresettebb élettermékeket juttatnak át a nem teljesen lezárt, 
általuk megsértett szimmetriájú határrétegeken, potenciálgátakon. A határmenti 
kereskedelem, azonban bármi legyen a cserélendő érték, vagy hatás csak akkor működik, ha a 
kivitt érték, az egyik rétegben értékelt élettermék ellenében olyan a másik élőrétegben 
értékkel bíró, keresett életterméket hoznak be a tér állapotait kicsit megsértő csempészek, 
amelyekre a határfelületek innenső oldalán nagyobb a kereslet, ezért a létrehozott csere 
hozzáadott értéktöbbletet fedezi a csere költségeit és ráfordításait. A csere akkor működik, ha 
az egyik oldalon fizetett hatás kellő szimmetriában marad a másik oldalon befektetett hatással, 
és ezzel a mindkét térrészt, élőréteget magában foglaló nagyobb egység nem károsodik, 
hanem ő is hasznot, előnyt húz a megtűrt, de a rend szerint szabálytalan folyamatból. De kik 
fizetik meg a révészt, ha mindenki haszonnal jár? 
 
A révészt, a folyamatot az fizeti meg, akinek érdeke, igénye támad a másik szolgáltatás 
igénybe vételére, és ezért a lehetőségeiből, az értékeiből, a készleteiből áldoz a cél elérésére. 
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Ha az alábbi hármas tagozódású, az életáramlás célját szimbolizáló ábra lényegét megértjük, 
akkor megérthetjük azt is, hogy az élet célja nem állandó, nem mindig azonos irányba tart, 
hanem a lineáris lehetőségek lezárásaként körfolyamatokban is változó. 8. Ábrák: 

 
A szent keresztáramlás mindhárom szervezetben fellehető, ez tartja az életet kellően 
vitális, az adott körülmények között is korszerű, periodikusan megújuló állapotban. 

Az első ábrán az élet vizének 
az áramlása van szemléltetve, 
amelyben az életáramlás célja 
az áramlás iránya szerint 
változik, de e célok teljesülési 
lehetőségeit az életáramlásnak 
gátakat, partokat adó eltérő 
környezet is meghatározza. E 
kettőségből, hol a folyamnak 
partot adó környezet hol a 
környezetet megváltoztató 
folyó fejlődik, de mindig 
egymás rovására, az 
életfolyóban átáramló kicsi 
egység időbeli mennyiségét 
egy harmadik tároló tényező 
befolyásolja. 
Az életáramlás a nagy 
egészből kiválással, 
elpárolgással kezdődik, majd a 
közös rendszerből, az együtt az 
Istenből kiváló sok kicsi 
egység megérti a 
sérülékenységét, a kicsinységét 
és a kiszolgáltatottságát, az 
együttműködés fontosságát. A 
külön ágakról indult 
vízcseppnyi életkeverékek 
egyre nagyobb közös 
szervezetekbe, közös célokba, 
patakokba, folyókba egyesülve 
végül ismét a nagy egészbe 
érkezik, miközben a kezdeti 
azonosság eltérő összetételbe, 
másságba, és végül ismét 
azonos eredőbe, nagy 
együttváltozó vegyületbe 
keveredik. 

A második ábrán az életnek a 
Földünkön  a legáltalánosabb 
megjelenését, a növényzetbe 
szakosodott életáramlást mutatjuk 
be, amelyet egy fa szervezetbe 
szerveződött részecskék áramlási 
lehetőségével mutatunk be. A fa 
szervezet is három részből áll. 
Gyökérből, amellyel a nála 
nagyobb sűrűségű, és nagyobb 
változássűrűségű, a melegfúziós 
irányban fejlettebb anyaföldből 
táplálkozva szerzi az életenergia 
jelentős részét.  
A gyökereket, a fák 
lombkoronájával, a Föld feletti 
szimmetriafelület feletti résszel 
összekötő, a benne élő részecskék 
életáramlására alkalmas, a kifelé a 
kisebb változássűrűségű térrészbe 
fejlődő lombkoronával összekötő 
átlagos sűrűségű és változás 
sűrűségű törzsből és csatornákból 
áll, amelyek az ágakban és az 
alágakban találhatók. A Fa 
szervezet harmadik jelentős és 
eltérő generációs része a szabadabb 
légtérben nyúló, a lombosoknál 
nem évelő lombozatból, a 
levelekből, a fiatal rügyekből, a 
virágokból áll. Miként a 
többgenerációs együttélést 
lehetővé tevő fa részei sem 
élhetnek egymás nélkül, hasonlóan 
a részekre bomlott élet sem 
működőképes, az egysége nélkül. 

A harmadik ábrán, Leonardo 
közismert emberábrája nyomán 
az emberi faj fő életköre van 
ábrázolva. Az emberi élet szintén 
a nagy egészből táplálkozik, és 
miként az életet jelképező 
almának, van szára, északi 
pólusa, amelyen az energia a 
gyökerektől a fa életáramlásra 
alkalmas csatornáin a 
melegfúziós energia beáramlik, 
de a sokkal kisebb hidegfúziós 
részecskék beérkezése csak 
belülről növeli a gyümölcsöt. A 
kiáramló részecskék egy része a 
beáramlással párhuzamos 
rendezettségű száron áramlik 
vissza a törzsbe, de nem látható, 
a hidegfúziósoknál is kisebb 
részecskékben távozik a 
fogyasztóban lebontása során. 
Az ember éppen olyan 
szimmetriában változó szervezet, 
mint a fa, vagy alma szervezet. A 
három generációs szervezetben a 
fejben, az idegcsatornákban és a 
gerincben van a már 
neutrálisabb, idősebb apa 
állomány, a bőr és a folyadék 
állapotban változó részek 
képezik a semleges, neutrálisabb 
állományt, és a test belső védett 
terében vannak az utódokba 
átszerveződhető, kellően fejlett 
elődöket is védő melegfúziós 
szervezeti részek, a tüdő, a 
gyomor, az emésztő és a 
szaporodásért felelős rendszer. 
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Az élet és az életáramlás három fő, de számtalan köztes állapotban létezhet.  
 
Légneműként könnyed, légies, gáz közegállapotban, relatíve szabad áramlásúként, amelyben 
a nagy egész együttváltozás kényszeréből felszabadult, szabaddá váló egységek a náluk 
sokkal lassabban változó részek, hozzájuk képest kellően tágas életréseiben látszólag 
szabadon, de valójában a környezet életáramlásra alkalmas hézagai, áramlási rendje, szabályai 
által meghatározva áramolhatnak. A szabad légies áramlás sok kicsi egységben, az időben és a 
mikroszintű eseményekben gyorsan folyóan, lineárisan, vonalban történik, amely a nagyobb 
potenciálú, nagyobb életnyomású helyek felől a kisebb életnyomású, kevesebb impulzus 
sűrűséget engedő, az áramlási irányban rendezettebb, szabályosabb helyek felé áramlik. A 
szabad életáramlást a korábban kialakult különbség működteti, az életre kelt anyag azon 
vágya, hogy az életnek már nem kiszámítható változássűrűségű, nem elég szimmetrikus 
térrészekből, a nagyobb időbeli szimmetriával is rendelkező, kiszámíthatóbb, megérthetőbben 
változó térrészekbe települhessék át. Tehát ezen életáramlási állapotnak is van kezdete, 
forrása, felfejlődése és vége, lecsengő elmúlása. Az egydimenziós élet egyaránt kifejlődhet a 
már több dimenzióban változó valóság egyszerűsödéséből, a tudati eredő beszűküléséből, 
vagy a kétdimenziós állapot életáramlásra visszabomló állapotából. 
 
Az életáramlás másik lehetősége, hogy dinamikus átlagos anyagként, folyadékba szerveződve 
képlékeny állapotban alkalmazkodva a befolyásoló környezet szabályaihoz, a már időben 
előbb kialakult állapotokhoz. A folyadék cseppekbe, közösségekbe szerveződött változatban 
áramlanak a nagyobb potenciálú helyekről a kisebb potenciájú helyek felé, érdekes 
ellentmondásként a legnagyobb potenciállal rendelkező közös nagy egész, a tengerbe egyesült 
víztömeg felé áramlik. Az életáramlás célja, az életfolyás iránya, amelyet a meglévő, kialakult 
különbség hajt a nagyobb potenciállal rendelkező hely felől a hozzá képest kisebb potenciálú 
térrész felé. A folyadékok áramlását az egyenlőség, a szétterülés és az együttváltozás igénye 
határozza meg, amelyben a nagyobb potenciálú részekről a kisebb potenciál felé áramlik az 
átlagos anyag. Az életállapot másik, nagyobb szimmetria körül változó lehetősége egyaránt 
kifejlődhet az egydimenziós életállapot felépüléséből, kétdimenzióssá fejlődéséből, mint a 
három vagy és időben egyszerre több dimenziójában is változó állapotok lebomlásából, 
visszafejlődéséből. Ez a visszafejlődés azonban olyan még nem kellően átélt, megélt új 
aspektusból megismerhető életlehetőségek kiteljesedését, más megközelítésből származó 
megismerését is eredményezi, amelyek az élet eltérő és azonos lehetőséget másnak látatják, 
másként mutatják be. A kétdimenziós állapot nagyobb helyzeti potenciállal, és kisebb 
áramlási, lendületi energiával rendelkező átlagosabb életnyomású életállapot. Ebben az 
életállapotban a saját spin, és az életfelületen áramlás már megfelelő felületi feszültséget 
biztosít az idegen, másféle rendezettségű, fejlettségi állapotú környezettől elhatárolódásra, de 
azonnal megszűnik az ellenállás a kellő azonosságú, a sorsot együttviselni képes, hasonló 
energiaszintű részecskék felé. 
 
A létezés harmadik lehetősége a már megállapodott, a környezetnél látszólag lassabban, de 
egy közös tömegben fejlődő statikusabb anyagi változás, amely azonban mikroszinten az 
életanyag sokkal kiszámíthatóbb, tartósan megmaradó élethézagaiban folyamatosan változik. 
Ez a változás az emberi szem megfigyelőképességén, az időbeli felbontási lehetőségünk 
hiányában kevésbé észlelhető, de ha e hiányosságainkat segítő tárgyiasult eszközöket, pl. 
nagyobb térbeli felbontást adó objektívet, vagy és a változást lelassítani látszó, annál 
gyorsabb felvételeket azután lassabban lejátszó eszközüket veszünk igénybe, akkor e változás 
is megfigyelhető, és a tudattal is követhetővé, megérthetővé válik. 
Az anyagba, matériába sűrűsödött változás, az életanyag harmadik lehetősége, amely kevésbé 
aktív változatban az életáramlást már páholyból szemlélő megfigyelőnek tekinthető. 
Miközben az élet aktívabb, szabadabb része gyorsabban változó életdrámát, vagy komédiát 
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játszik az élet színpadán, és eközben aktívan, a folyamatokat már átélt életszereplők által már 
megérthetően és nosztalgiában változik, a hozzájuk képest inaktív, passzív állapotba 
merevedő, tömörödő életanyag a nézője és a kereteit meghatározója e változásnak. Az élőbb, 
aktívabban változó, a helyét a nagyobb rendszerben még meg nem találó anyag formálja az 
inaktívabb állapotban lévő, általa kiszámíthatóbb életanyagba épült környezetét. Eközben a 
kereteket és természeti szabályokat, környezetet adó, szilárdabb, tartósabb és 
kiszámíthatóbban változó állapotba épült, szerveződött életanyag nehezen áthágható gátakat 
és megfejtendő természeti szabályokat, talányokat állít a nála nagyobb sebességgel változó, a 
sorsába még nem beletörődött aktívabb életanyag elé. 
Az időben változó hatás anyagba épült, már nagyobb térbeli sűrűségben is együttváltozni 
képes része, mint az aktív változásban már kiszolgált obsitos, amely az élet harcában már 
elöregedett, elfáradt és pihen, már megértette, hogy a túl nagy rohanás, a túl gyors változás 
nem vezet sehová. Ez az életanyag a túl nagy lendülettől, a lendületszimmetria hiányától már 
lefékeződött, a mások életáramlását boldogan és elégedettebben szemlélő, amely az életet sok 
esetben belülről a már megismert állapotból, átélt aspektusokból szemléli. Ez a statikusabbá, 
nézővé, az előtte változó életet szemlélővé vált anyag, olyan információfejlődés besűrűsödött 
következménye. A múltban átélt tapasztalatok és a változás hatásainak a lerakódása után, az 
emlékekben is tehetőssé, elöregedetté váló élet, a jelen eseményeit már, mint a színpadon 
folyó változást, az életet már ismerők, megértők aspektusából és páholyából szemléli.  
 
Az inaktívnak látszó, a légies, egydimenziós áramlási szabadság, és a folyadékbeli, a kétdimenziós 
szabályos egyenlőség állapotát már átélt, megtapasztalt élet túl van a szervezettség aktív tavaszi 
szakaszán, már a nyár, a kiteljesedés állapotában emlékezik a télre, és a hajdani kezdésre, az 
élet régvolt tavaszára. Az élet harmadik alapállapotában lévő, a szabad gáznemű áramláson, 
és az átlagos egyenlőség állapotán már túllévő, az energiában és az ismeretszerzésben, a 
változtató képességében már kiteljesedett anyag, miközben eléri a térben és az együttműködő 
képességben a legnagyobb sűrűségű életállapotát, megnyugszik, és elkényelmesedő 
Mohameddé válik. Ez az életanyag már nem rohan, megállapodik, és megvárja, hogy helyette 
mások rohanjanak, cselekedjenek, már nem ő megy a hegyhez, hanem másokkal sokaságba 
fonódó, nagy tömeget eltartó szervezet, egyre nagyobb életakadállyá, másokat akadályozó 
heggyé válik, aki már elvárja, hogy a nála kisebb, fiatalabb Mohamedek felkeressék, amikor 
valamit akarnak tőle. Az éppen nem gáznemű, nem indulatos, és nem átlagos, a pihenő 
anyagba épült állapotú változás kevésbé látványosan a föld és az élőbb rétegek felszíne alatt 
változik, kiegyenlítő puffer tartalékot képez a korábbi változásból a későbbi változás 
állapotába. Ami éppen nem szabad, nem egydimenziós, illékony, gáznemű és nincstelen, ami 
nem kétdimenziós állapotban a szabályos életet megtartó, együttváltozó folyadék, és nem 
képlékeny, átlagos de változtatható állapotú plazma, az az életanyag szilárd állapotban pihen, 
statikus puffer tömeget képez a folyadék és a légies állapot másik két átmeneti lehetőségei 
között. Ha e türelemmel viselt, nagyobb átlagos sűrűségű állapotban nem lenne az élet kellő 
mennyiségű, arányú része, akkor nem lenne másoknak, az élőbben változóknak az 
életáramlásra alkalmas elég tér a szabad áramláshoz.  
 

Az anyag állapotába szilárduló, a nagyobb tömegi és döntési tehetetlensége miatt egyre 
nehezebben gyorsuló, cselekvő, látszólag nyugalmi állapotban az életet csak szemlélő 
változás, a saját közösségének a súlya alatt az egyre nagyobb életnyomás és a tűz állapota felé 
fejlődik. Az életáramlási lehetőségtől, a könnyedségtől, a külön szárnyalás szabadságától 
megfosztott életállapot, az időben egyre gyorsuló, egyre nagyobb kényszerrel, elnyomással 
járó változásban ismét szabadságra, kötetlen életáramlásra vágyik és amikor rálel, a három 
vagy már egyszerre több dimenzióban változó állapotából ismét két vagy egydimenziós, 
nagyobb szabadságfokú állapotra visszafejlődve új életre kel.  
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Az anyagi állapoton változtathat a tűz, a hőmérséklet, a nyomás és a hő elvonása, a hideg, az 
impulzusok időben növekvő, vagy éppen elmaradó mennyisége. Változtathat a szerelem, 
amelynek a lángjában az élet miközben elhamvad, anyagot veszítve újra szabaddá, 
szárnyalóvá, a széllel is áramlóvá válik.  Az anyagi állapotot felhevítő, elhamvasztó tűz a 
nyár, a kivirágzás majd a termőre fordulás, a megérés időszaka, amelyet a lebomlás, az 
elmúlás, a szervezeti ősz követ. Az energiahiány a tékozló életmód és az együttváltozás 
elöregedése, a folytonosság megszakadása és kialakuló együttműködés képtelenség miatt a 
korábbi háromdimenziós anyagba, szervezetten együttváltozó rendszerbe épült életáramlást 
szabadabb, szél állapotúvá válás felé átalakulás, átmenet követi. Miközben a tűz és a szerelem 
hevít, elindít és elhamvaszt, a tűzben keletkező különbség hatására létrejövő áramlás, a szél 
elszállít, megkever és lehűt, átmenetet képez a tűz és a víz, a nyár és az együttáramló átlagos 
állapot között. Az elmúlást és bomlást eredményező ősz állapot előkészíti a természetet, a 
periódusokban és kiszámítható körfolyamatokban változó életet a rendezetlen állapota utáni 
impulzusban hiányosabb időszakára, tél állapotra. A nyár heve, a környezet rovására kitágulás 
és a kaotikus időszak elmúlása, a térfeszültség helyi lecsökkenése után, az alacsonyabb 
életnyomásúvá váló védettebb, Orgon térrészbe, életbuborékokba, életörvényekbe, a 
viharossá, zorddá váló környezetből beáramlanak az ilyen védettebb körülményekre vágyó, az 
energiahiányra enyhülést hozó, sok lendület energiával és nagyobb rendezettségi eredővel 
érkező hidegfúziós, másik irányból pedig az őket új rendezettségre segítő melegfúziós 
szerveződések. 
 
Amikor az időben és a térben is változó, áramló életbuborékok, túl közel kerülnek egy 
tartósan rendezetlenül és kaotikusan változó melegfúziós térrészhez, pl. egy nagyobb 
energiaszintű, nagyobb tömegű felmenői csillagszerveződéshez, ennek a befolyása, azonos 
minőség hiánya esetén a vonzása alá kerülnek, és egy időre maguk is rendezetlen változásúvá, 
melegfúzióssá és felbomlóvá válnak. Ilyenkor megnő a szervezett térben az impulzus sűrűség, 
a lokális szabad életáramlás lehetősége csökken, melytől egyre nagyobb belső feszültség 
alakul ki, és ez az életterek, a szervezett és együttváltozó életbuborékok hőmérsékletének, 
nyomásának a növekedése közben a z ilyen változást már el nem viselők felfúvódásával is jár. 
Az élet nagyobb szimmetriában változó felszíneire kitáguló, kisebb belső sűrűségűvé váló 
életbuborékok szereplői között ilyenkor megnő a távolság, előbb térfogat halmozódás, majd 
egymástól eltávolodás után elhidegülés alakul ki, és a feszült, veszélyessé váló élettérben 
egyre nagyobb egységnyi tér kell a szabad áramlás megőrzéséhez. A szerveződések átlagos 
térbeli sűrűsége ilyenkor csökken, és az életbuborékoknak is tekinthető életterek belső 
térrésze, a hatóképes részecskékben üresebbé, nőiesebbé, és melegfúzióssá, a belsejében 
koncentráltan és gyorsabban fejlődővé válik. Ezzel együtt a térbeli kiterjedésében megnő az 
aura, de a tömeg nem vész el, csak kiszorulva a régi életteréből egyre nagyobb körben kering 
a belül feszültté váló, elnőiesedő, elöregedő centrális szervezete körül.  
Amikor az élet belső elektronpályái, aurái és belvárosi részei a környezetből betelepülő 
minőségekkel betelnek, a belvárosokba, a centrumok központjába húzódó szegények és 
nincstelenek az élettér birtokba és átvételével vesztenivaló lehetőségekhez, élettérhez és 
lakhatási lehetőséghez jutnak. A folyamatban a szegénység térhódítása elől kiköltöző átlagos 
szerveződések életáramlása egyre nagyobb körre terjed ki, miközben az elöregedő belvárosi 
térrészek az átlagos és az elit minőségben egyre néptelenebbé, kiüresedővé válik. Ez a 
decentralizációs folyamat, a szét és kiáramlással, a túltelítetté váló belső környezetnél 
szabadabb és körkörösen duplán védettebb teret hoz létre a szervezett, elnőiesedő 
életbuborékok, a régi centrumok belsejében. A környezetben a nagyobb feszültséget, az 
életversenyt és a túltermelést egyre nehezebben viselő, az élettermékeiknek szabad teret és 
értéklehetőséget kereső élet beáramlik a minőségével még nem teljesen kitöltött, lepusztuló, 
de általa új más életre keltő élettér részekbe.  
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A térben a mikroszintű élet, hatás áramlik, amelynek olyan az eredőjében megváltozhatatlan 
fizikai törvényei, korlátai vannak, amelyek biztosítják az élet periodikusságát és 
folytonosságát. Bár e térrész egyes részei folyamatos változásban és fejlődésben vannak, de a 
véges térben fejlődő lehetőségekkel szemben máshol hasonló arányú visszafejlődő változás 
alakul ki. Az isteni tér egésze a közös eredőnek tekinthető érték, a tömeg állapot szimmetriája 
körül változik, és a lokális fejlődések ellenére a globális állapot eredőjét e tér a sokféle 
tulajdonság és dimenzió inverz hatásaival együtt megtartja. 
 
A szabadabb belső térrészekbe beáramló mikro élet azonban megváltoztatja az idővel általa is 
telítettebbé váló térész állapotát, és miközben a korábbi feszültséget lehűti, hőenergia hiányt, 
és rendezettségbeli többletet hoz létre. Ez az adott élettérben szerveződési télként jelenik meg. 
A környezetben már lehűlt, az azonos és megtartott jó rendezettség miatt kevés impulzusba 
került és ezért sok lendületenergiával rendelkező, az ionos szélbeli áramlásban hidegfúzióssá 
váló, szabad, de irányba rendezett céllal érkező szervezetek tömeges beérkezése lehűti az 
életteret, és felfokozza a meleg és a hiányzó hőenergia, a nagyobb változás és a kisebb 
rendezettség utáni vágyakozásokat. Amikor a túltágult és kiüresedett életbuborékok tágulási 
energiája, a beérkezőkkel a kiteljesedés lendülete és ezzel a nyár heve elfogy, az 
életbuboréknál közben nagyobb életnyomásúvá, eltérővé váló környezetből megindulnak a 
befelé ható, energiát és hatásokat beszállító változások. A szervezeti nyár miatt kitáguló 
életbuborékok ellenhatásra késztetik a körülöttük lévő és általuk is összenyomott környezetet, 
amely miatt, amikor a tágulás, a kilégzés véget ér, a környezet nagyobb nyomása és 
áramlóképes, de a helyi túlnyomást már nem jól viselő, erre érzékenyebbé váló részecskéi, 
szervezetei beáramlanak az alacsonyabb életnyomásúvá váló térrészekbe. Ilyenkor helyi 
leány, vagy fiókvállalatokat hoznak létre, a képviseleteikkel betelepülnek a számukra és az 
élettermékeikre kellően szabaddá, és fogékonyabbá váló térrészekbe, és a helyiekkel 
keveredve, vegyülve utódszervezeteket hoznak létre. Ez a betelepülés, az energiacsere időben 
eltolt beáramlási időszaka, amikor a betelepülőkkel szabad energia és vetésre alkalmas 
életmag, fejlettebb tudásinformáció is érkezik. Azok, akik betelepülnek, energiát és 
befektetést visznek, meggyökerezni és termelni, vagy eladni akarnak, és akik ma szántanak és 
vetnek, azok holnap aratni is akarnak. A régi és elavult élettermékek, technológiák, 
folyamatok, mint a termés kifejlődését fékező gyomok kipusztítódnak, lebomlanak, a 
környezet azonossága és befogadóképessége a nekik állásokat adó és foglalkoztató 
idegenekkel szemben növekszik. A korábban az életterekből egy előző ciklus alkalmával 
kiáramló nagy azonosságú, de emigrált, kitelepült, kivándorló szerveződések azonossága, 
elfogadási képessége még megfelelő, ezért ezek bárány ruhájában érkezik az idegen farkas, 
adakozónak, támogatónak tűntetve fel magát előkészíti a gyomtalanítást, a vetésre és 
vetésforgásra alkalmas életteret az idegen, a céljait lerontó hatásoktól sterilizálja. A beáramlás 
azonban keveredéssel és átlagolódással jár, és a helyiek sikeresebb folyamatokba 
keveredésekor elkezdődik az új, lendületes fejlődést hozó tavasz. Egy életciklus, egy fejlődési 
kör, időszak véget ér, és elkezdődik egy látszólag új és másik.  
 
Az életidőnk a Vízöntő ciklusába fejlődött, az élet szerveződésében új időszak kezdődik, 
amely azonban már eltérő vegyületi állapotot, és más minőségű élettermékeket hoz létre. 
Elkezdődik az együttműködő társadalom építése, az átlagos élet fúzióba segítése. Az 
élőrétegünk e folyamatban nemsokára anyává, melegfúziós szerveződéssé változik, amelynek 
pontos és fontos feladata van a környezetből túl nagy lendülettel érkező inváziós beáramlások 
visszafordítására, megszelídítésére. A kis Herceg történetét ideje megértenünk. 
 
A Nappal együtt a nagyévi körében áramló Föld szerveződés átjutott egy fontos időhatáron, 
egy rendszerhatáron, egy másik csillagrendszer, vonatkoztatási rendszer befolyási övezetébe, 
és Nap anyjától távolodó, az átlagos szimmetriafelületen áthaladó Földbolygó, követve az 
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idősebb Mars testvérét, a Naphoz viszonyítva egy külsőbb keringési pályára, külsőbb ,,elektron 
pályára,, lépett. Ami azonban a Naptól radiális irányban távolodás, az axiális irányban 
közeledés egy másik áramlási irányrendezettségű, az ekliptikával szöget bezáró életsíkon 
keringő másik vonatkoztatási rendszerhez, amelynek a befolyási övezete ezentúl erősebben 
hat majd ránk. Az áramlási irányrendezettségünk nem jó, ezért a közös szervezetnek 
nemsokára részekre bomlani, és a felmenői életsíkon csak kisebb részekben, kisebb részecske 
egységekben tudunk az ötödik bolygó mintájára áthaladni. Előbb azonban a Mars mintájára 
teljesedik ki a sorsunk, a kölcsönkapott aurát a részecskevagyon egy részét, hamarosan 
visszaadjuk a soros jobb gazdájának, részben a Marsnak más részben a Vénusz 
bolygótestvérnek. 
Az idősík határfelülethez, a térbeli idegpályához közeledve, a kevert rendezettségű kaotikus, 
nem teljesen kiszámítható időszak az időben véges állapot, amely akkor alakul ki, amikor egy 
szerveződés áthalad egy nála nagyobb élettömeget változásban tartó melegfúziós rendszer 
felmenőit elválasztó átlagos réteg kettős határfelületén, amelyet a felmenők közötti 
szimmetria felületnek, hatásegyenlőségi felületnek, a Nap vonatkozásában ekliptikának, a 
Föld vonatkozásában egyenlítőnek ismerünk. Ilyenkor a vegyes, többes ráhatások miatt a 
szervezett élet az érintett térben megosztódóvá és kaotikussá válik. A tömeggel és nagy 
tehetetlenséggel rendelkező materiális élet nem ismeri fel egyből az uralkodó, megváltozó 
szeszélyessé váló ionos szél irányát, amely miatt az irányadó és már meghatározó 
rendezettséghez idejében nem alkalmazkodik. Ha az élet rutinból a már megszokott irányba 
áramlik, a kevésbé változó, túl konzervatív állapot, az adott térben és időben elvárt 
rendezettséghez képest már nem javítja, hanem rontja z élet rendezettségét, amely ilyenkor 
már nem jó, hanem rossz életáramlási iránynak tekintendő.  
A Napi felmenőket képező két nagy csillagrendszer közös határára, az ekliptikára érkezett a 
bolygónk, amelyen áthaladva a felmenői nagyapai hidegfúziós rendezettséget a nagyanyai 
melegfúziós rendezettség váltja fel. A hidegfúziós időszaknak lehet hogy vége, és ha nem 
távolodik el a Nap anyjához képest radiális irányban külsőbb életkörre, ,,elektronpályára,, a 
Földön a melegből és a melegfúziós hatásból nemsokára túl sok lesz. Mivel a jóból is megárt 
a sok, ezért az életterünk túlmelegedését csak növeli, hogy a közös élettérből egyre többen 
elköltöznek a túl meleg és feszült életet nem jól viselő hidegfúziós, férfias, eddig a meleget a 
környezetbe továbbító részecskék. A vegyes élet lehetősége csökken, egy időre valószínűen 
erősen elnőiesedik, elöregedik a bolygónk, és az életnek lendületenergiát adó hidegfúziós 
részecskék egy ,,elektronpályával,, külsőbb, a hőmérsékletében enyhébb, még a múltabb 
állapotban változó új, tágasabb élőrétegbe költöznek.  
 
A Termoszféra változássűrűsége, keveredése növekszik, és nemsokára a Bioszféránál 
átlagosabb, annál magasabb egyensúlyban változó, tömegfelezői réteggé válik, olyanná, 
amelyben az élet három fő tényezője, az apa, a fiú és a szentlélek, a három együtt élő 
generáció közös szimmetriában sikeresebben keveredik. Ha a folytonosság kiépülése e 
rétegben egyre sikeresebbé válik, az élet egyre nagyobb bonyolultságú szervezetekbe épül. Az 
oxigén és a víz részecskék átpártolása, lekötése várható a hidrogénben és lendületben még 
sokkal dúsabb, vonzó, a környezet jobban leárnyékoló, ezért nagyobb változatosságot 
biztosító fiatal réteg felé. Ez egyben azt is jelenti, hogy az élőrétegünk, a Bioszféra, az 
átlagos, sok átlagos víz szervezetet, sok vizet tartalmazó élőrétegből, a külső hidegfúziós, hűtő és 
hőt elszállító energiától egyre elszigeteltebb, melegfúziós irányba fejlődő belső, melegebb 
élőréteggé válik. A melegfúzióssá váló, elnőiesedő élőrétegekben, szervezetekben növekszik 
a változássűrűség, idővel egyértelművé válik a rendezettség és a kiszámíthatóság, romlik az 
idő linearitása, növekszik az impulzusok esélye, gyorsul az idő. Az ilyen, az idegeneknek 
egyre kiszámíthatatlanabb élettérben élő, változó szerveződéseknek, szervezeteknek, 
életbuboréknak ki kell tágulnia, a közös térben keringő részecskéknek el kell egymástól és a 
rétegéből távolodnia, (amely növeli az elidegenedést), hogy az egyre jobban akadályozott 
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életáramlást továbbra is fenn tudják tartani. A folyamat hasonló, mint a gazdasági célból 
egyre nagyobb városokba épülés később káros gazdasági következménye, amelyben a 
túlnépesedés olyan nagysűrűségű életcentrumokat hozott létre, amelyekben a gazdaságos élet, 
az egymást elkerülő életáramlás kiszámítható rendje már nem tartható meg. A melegfúzióssá, 
eltartandóvá állandóan dotálóvá fejlődő nagyvárosok, a metropolisok hatalmas púppá nőnek, 
és egyre nagyobb terhet raknak a még megfelelő biodiverzitású környezetek hátára. Egy idő 
után mindig eljön az a teherviselő képtelenség, amikor a fejlett centrumok fenntartása olyan 
nagy terhet rak az őt már eltartani nem tudó környezete hátára, hogy az együttélési folyamat, 
az együttműködés a túlzott energia elvonás, életakadály miatt már nem tartható fenn. 
 
A határfelületeket védő részecskék egymástól távolodásával, a belső térből elmenekülő még 
érzékenyebb, szerveződések eltávozásával, a belső életnyomás csökkenésével egyre nagyobbá 
válik az az időrés, amelyen át a környezetből a kiüresedő élettérbe be tudnak áramlani a 
sokkal kisebb méretű, még kisebb tömegű idegen szerveződések, amelyek közös élettérbe, 
szervezetekbe bejutását, a régebbiek megosztását, egymástól eltávolítását megkönnyíti az 
elidegenedés, az elfáradás és a közöny. 
 
Az élőrétegünk tehát egy nekünk viszonylag hosszú evolúciós folyamatban, egy negyed 
körciklusban a korábbi kellően vegyes átlagos tavasz állapotából, melegfúziós irányba, 
hatásba fejlődő elnőiesedő, melegenergiát a környezetnek átadó nyár állapotú élőréteggé 
válik. Mivel a Bioszféra külső környezetének a vele egyenrangú, de fiatalabb, még nagyobb 
azonosságú élőréteg, a most az új tavasz állapotába szerveződő, gyorsan fejlődő Termoszféra 
tekinthető, ezért az élőrétegünk a fiatalabb testvérnek egyre inkább melegfúziós energiát és 
hatásokat szállító, Orgon részecskéket adó, és az új élőrétegben kifejlődő élettermékek 
többlettermelését átvevő befogadó élőréteggé válik. A külső, fiatal és dinamikusan fejlődő 
termoszférában, a rétegünkből is kiáramló Orgon részecskéken lefékeződnek és velük 
lamináris párokba szerveződnek a külső környezetből érkező, de az életörvényekben 
megszédülő gyors hidegfúziós elektron, és foton részecskék, amelyek a kiszámítható, de 
kellően védett életteret adó termoszférában egyre nagyobb bonyolultságú szervezetekbe, az 
Orgonoknak tekinthető protonokkal hidrogén és nitrogén atomokba épülnek. A Termoszféra 
már eléri a Mengyelejev féle atomi fejlettség első vagy és második, később a harmadik 
periódusát, és e fejlődési folyamatban egy periódussal mi is továbblépünk. Az élőrétegünk a 
többi idősebb belső réteggel együtt, már lefékeződött melegenergiát biztosító, Orgon 
részecskéket termelő, harmadik generációs belső élőréteggé válik, amelynek a Föld szervezet 
életében az a szerepe, hogy a külső rétegeken áthatoló túl gyors, túl nagy lendületű, nagyon 
nagy áthatolóképességű hidegfúziós részecskéket semlegesítse, megszelídítse, lassabb és 
laminárisan rendezett kerületi irányú réteg és életáramlásba kényszerítse, szoktassa. A 
rétegünkben megcsappanó fotonok pótlására hamarosan át kell állnunk e fejlettebb, 
indulatosabb nagyobb áthatolóképességű életenergia befogadására és vele való tartósabb 
együttműködésre, minél több helyben párba kapcsolására. Az élőrétegünk szerepe a külsőbb 
rétegben kialakuló fúzió sikeres segítése, az élet katalizátor szerepére leltünk. 
 
A korábban sok életenergiával és tapasztalattal feltöltődő belső, (befelé fejlődő) élőrétegek 
szerepe azonban nem merül ki a túl heves lendületű részecskék megfékezésében, rendezett és 
szervezett lamináris életáramlásra szoktatásában, hanem a korábbi időszakban anyaggal, 
hatással és tudással feltöltődés, az elődeinktől kapott kölcsön árát is el kell kezdeni 
törleszteni.  
A Föld jelenleg a legnagyobb sűrűségű bolygó a Naprendszerben, a Napcsaládban, amelyet 
eddig jól tartott az anyai Nap, valamint a sok táplálékot és hidegfúziós rendezett energiát adó 
rokoni külső környezet. A bennünket eddig tápláló, valószínűen nagyszülői, vagy egy idős 
felmenői környezet egy része, vagy nekünk fontos támogató szerveződése elöregedett, beteg, 
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amelynek a közeli időben a megújulása, a nóvává válása és vendégek érkezése várható. A 
számunkra eddig fontos hatásokat adó, támogató energia kiesését érzi most a bolygónk, de 
lehet, hogy csak eltávolodtunk egy olyan felmenői rokontól aki a végét járja, akinek a 
közelsége és a benne kialakuló túl nagy áthatolóképességű alszervezetei most egyre 
veszélyesebbek a számunkra. A Nappal együttfejlődő, keringő bolygónk most halad át a Nap 
egyik legfontosabb vezérfonalának, idegpályájának tekinthető szimmetria rétegén, az élet 
síkján. Ha a felmenői, rokon beteg, akkor az egészségtelenné, és egyensúlytalanná váló, de 
nagyon nagy részecsketömeget eltartó szervezetéből már jó ideje menekülnek a környezetbe a 
változás szelét idejében megérző, a változás információját már ismerő részecskék. Ezek 
árasztják el a környezetünket olyan sok hidegfúziós lendületenergiával, amely fejleszti a 
termoszférát, de amelynek a lendületet megszűrő, fékező árnyékoló képessége éppen ezért 
egyre nagyobb. Ahhoz azonban, hogy a körülöttünk lévő termoszféra megfelelően fejlődjön, 
és számunkra kívülről kellően védett térrészt biztosíthasson, olyan belső ellenhatást biztosító 
melegfúziós energiával, a beépült tartalékok felbontásával, exportálásával kell ellátni, amelyre a gyors 
fejlődéshez, a feladata teljesítéséhez éppen szüksége van. Az élőrétegünk szerepe 
megváltozik. Eddig főleg átlagos víz részecskéket hoztunk létre és tartalékoltunk a 
környezetből beépült hidegfúziós, és a belsőbb rétegekben felszabadult melegfúziós 
energiákból. Mivel a rétegünk, a korábban beépült energiák felbomlása, az elöregedett 
szervezetekből felszabaduló, születő részecskék felszabadulása során erőteljesen melegszik, 
ezért várhatóan a nagyévi negyed-ciklus végére, a tavaszi vizes korszak is véget fog érni. Ezt 
a szárazság és a nagyévi nyár, a jelenlegi Mars állapota követi, amelykor a vizes korszak 
állapota után az élőrétegünk, a többi élőréteggel együtt és egyszerre, a karmikus bonyolultság 
felé továbbfejlődik.  
 
A Mengyelejev által atomi táblázatba szerkesztett hét periodikus szint, hét egymással 
együttműködő rokoni réteget, eltérő generációkat, vagy testvér rétegeket jelent, amelyek 
ilyenkor egyszerre és együtt fejlődnek, és az energia betáplálás, hasznosítás rendjében a már 
idősebbek, a már önállóak kitaszítatnak a védett fészekből és egy sorral hátrább kerülnek. A 
kifelé fejlődő rétegekben, a szervezetekben a külső védelmet ellátó bőrrétegek, ha 
elhasználódnak, elidegenednek, levedlenek, vagy kisebb pihékben lehámlanak, és a belsőbb 
átlagostól kifelé eső fiatalabb rétegek egyre kijjebb kerülnek. A belső átlagos rétegek is 
megújulnak, de az ezeken már belül lévő, a belső védelmet ellátó élőrétegek, miként az 
emésztő rendszerben, a béltraktusokban a táplálék egyre beljebb kerülnek. Míg a kifelé 
fejlődő rétegek egyre több hidegfúziós, viszonylag kellő azonosságú lendületenergiával 
birkóznak, és a kívülről érkező túl nagy lendületűek ellen védik a szervezetten együtt élő 
közösséget, eközben együttműködve kapcsolatot tartanak a határfelületen kívül a 
környezetben élőkkel. A befelé fejlődőknek a belsőbb élőrétegek túlfejlett, hozzánk átáramló 
szerveződéseivel kell megbirkózniuk és megosztva egymásnak áramoltatva, egymással 
megfékezve a még túl heveseket kell kapcsolatot tartaniuk. Ha az átlagos réteg, vagy 
bármelyik irányban a megfelelő kapcsolattartás, a hatás átadás, - átvétel folytonossága 
megszakad, akkor a komplexitását, az együttműködését elvesztő, külön eső részekre bomló 
egység, mint a korábbi tömegben és fejlettségben együttváltozó szervezet életképtelenné válik. A közös 
szervezettség, amely az életre alkalmas térrészt együtt fenn tudta tartani, a létfontosságú 
részektől elszakadása után hamarosan összeomlik, majd felbomlik, elhal. 
 
Minden élőréteg két, egy belső pl. a melegfúziós ionos hatásokban fejlettebb, és egy külső, a 
hidegfúziós hatásokban fejlettebb határréteg között fejlődik, amelyekkel állandóan szoros 
kapcsolatot, együttműködést, hatáscserét kell tartania. Ahhoz hogy ezt megtehesse, kellő 
azonossággal, átmeneti állapotú, vegyes szerveződésekkel kell rendelkeznie. Minden réteg a 
mind a belső, mind a külső rétegek szerveződéseivel kellő azonosságú, lényegében a köztes 
réteg mindig a két, vagy több szomszédos réteg, (szerveződés) elődeinek a keverékeiből 



 89

fejlődött ki.  A fákról lehulló levelek, gyümölcsök és a virágpor, a talaj lakóival kölcsönhatás 
szerepe, a környezettel nagyobb azonosságra kerülés, a kölcsönható képesség, az élethíd, a 
kapcsolat kialakítása és megtartása. 
 
A környezeti azonosság és az elfogadás növelése történhet kicsi adagokban, pl. a 
környezetben szétáramló virágporral, a lehulló virágszirmokkal, levelekkel a talaj azonossága, 
befogadóképessége növekszik, de kialakulhat a környezetben változó részecskék sikeres 
keveredésével és vegyüléssel is. Ha azonban az átlagos állapotból, a külső környezet felé 
fejlődés helyett, a Termoszféra rétege által elszigetelődve befelé fejlődünk, akkor a sorsunk a 
belső, melegfúziós hatásokban fejlettebb, összefonódottabb, tekervényesebb gondolkodású, de 
az élőrétegünkben felszabadított részecskék élőrétegünk rendjéhez, rendezettségéhez 
szoktatása. Ez azonban nemcsak a szoktatott, hanem a szoktató megváltozását és a 
rendezettségben hiányosabb állapot felé fejlődését is eredményezi. Miközben a túlfejlett 
rétegből az élőrétegünkön áthatoló, az itt érvényes szabályokat be nem tartó hidegfúziós 
részecskéket a honi rendre neveljük, kényszerítjük, eközben a rétegünk kölcsönhatásba került 
szervezetei is a nem kívánt irányba fejlődnek, egyre melegfúziósabbá, a hagyományos 
alapálláson erkölcsi megítélés szerint, a rétegben rossznak számító mintákat követővé válnak. 
A nem kívánt hatás miatt mindenkor figyelni kell a keveredési arányokra, mert ahol túl rossz 
arányú a keveredés és az átlagoshoz képest túl sok az e rétegben rendetlennek számító 
melegfúziós részecskék aránya, ott nem a rossz válik jobbá, hanem a jobb válik a másságot 
egyre nehezebben tűrővé, vagy alkalmazkodóvá, egyre rosszabbá és az élet felszínéről 
leradírozottá.  
 
Sajnos jó negatív példa erre, Moetrius, romatelep mellett,a belvárosi határfelületen lévő vállalkozási 
szervezetének a 10 év alatti szinte teljes lebomlása, a vállalkozási eszközök, gépek, szerszámok, kerítés 
stb. többszörös és teljes ellopása. Amikor egy élet munkáját, a lokálisan erős túlsúlyban, túlzott 
hatásban lévő, a tudatban és a helyi elvárt rendben fejletlenek elorozzák, amikor a kerítést és a beton 
alapot is évente többször ellopják, a lokális keveredéssel, a rendezettségre neveléssel, a 
szervezettséggel valami baj van. Amikor egy ország már nem tudja eltartani az általa létrehozott, 
tudatlanná, nincstelenné tett koldus réteget, amikor már nem fékezi, hanem segíti a rossz hatás 
szaporodását, akkor a megszokott jó irányba fejlődésnek vége, és az elkeseredett gazda, vagy maga is 
nazarobin önbíráskodóvá, azonossá, bűnözővé, a kárait megtorlóvá, Ku Klux Klánt, ellenszervezetet 
létrehozóvá válik, és áldozatul esik a javai lepusztulását segítő már régen rossz politikának. 
 
 
Térjünk azonban vissza az élet napfényesebb oldalához: 
 
Ha az átlagos befelé fejlődő rétegek szerepe a túlfejlett, a belülről, a nagyobb változássűrűségű 
rétegekből érkező megbarnult rosszak, szabályokat nem ismerők megfékezése, akkor a rájuk 
ható negatív hatások, a romló szervezettségű társadalom tünetei, amelyek jelzik, hogy a 
nagyobb rendszerben a szervezettséggel, elvárt rossz hatások megfékezésével nagy baj van. 
Ha egy élet, vagy szervezet, nem tölti be a társadalom, vagy és a környezet által tőle elvált 
szerepét, akkor előjön ,,a van másik,, effektus, és a környezet, élve a lehetőséggel lecseréli, 
vagy megregulázza a nagyobb közösség érdekében nem elég jól együttműködőt. 
 
Annak érdekében, hogy a környezettel összhangban lévő, de egyéni célokat is szolgáló közös 
célt, jó fejlődési irányt kitűzhessünk, tisztázni szükséges, hogy mi a fejlődő élőrétegünkkel 
szembeni elvárás? Merre fejlődik a környezet igénye, azaz mit vár el tőlünk az élőrétegeinken 
kívül, vagy belül fejlődő külső környezet, a rajtunk és kívül fejlődő részecsketömeg, és ezzel 
szimmetriába állítandóan a velünk együtt az élőrétegünkben, a közös szervezeteinkben és a 
bennünk is együttváltozó belső tömeg, a velünk változó Nép és a mi belső részecskéink, a 
belső Népünk? Az élet szimmetriája lényegében a belső környezet és a belső Nép, és a külső 
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környezet és a külső Nép közötti időben megfelelően változó folyamatszimmetriát jelenti, 
amelynek a többes szimmetriája teszi lehetővé, hogy egy-egy hatáspárban kialakuló 
megosztottság, határozatlanság ellenére, más dolgokban kellően határozottak és 
cselekvőképesek maradjunk. 
Ha csak a belső hangra és a belső igényekre, az egóra figyelünk, a környezet szemében 
önzőekké válunk, akik csak magukkal törődnek, és ekkor kizsákmányoltabbá, lepusztulóbbá 
válik az elhanyagolt környezet. Ha azonban nagyon a környezet igényeire, elvárásaira 
túlzottan figyelünk, akkor a mindig engedő, a kifelé állandóan túl jó hatásokat kiadó, de a 
befelé állandó vesztes, az árat és energiát adó, belül egyre jobban elszegényedő pozíciójába 
kerülhetünk. Míg az első esetben elveszítjük a környezet és a külső közösség megbecsülését, a 
második esetben a saját önbecsülésünket veszíthetjük el. Az a szervezet, aki a béke érdekében 
mindig enged, kizsákmányolhatóvá válik, amely belső elszegényedést és anarchiát hoz létre. 
Ma Magyarország szervezetének a belső Önbecsülése elveszett, anarchia és szervezetlenség 
vett erőt a törvényen, a rend romokban hever. Az ország évszázadok óta az engedő, mindig a 
vesztes oldalára került, és a Himnuszunknak évezred óta megfelelünk azzal, hogy évszázadok 
óta az árát adjuk, a terhét viseljük a rossz döntéseknek. Ideje már a belső környezet jelzéseire 
is jobban figyelni. Ha folyamatosan meg akarunk felelni a külső környezet elvárásainak, 
akkor nem fogunk megfelelni a belső környezet, a Magyar Nép elvárásainak. Ideje már, hogy 
a Magyar is szimmetriát és egyensúlyt találjon. Ha azonban azok néznek előre, akik 
túlságosan is rövidlátók, akik a jó irányok és az jelenen túlmutató összefüggések 
megmutatásra alkalmatlanok, nem fognak kialakulni kellően jó közép, vagy és hosszabbtávú 
céljaink. A mai vezetőink a jelen és a ma fontos részletek megismerésében jók, de 
alkalmatlanok a kellő előrenézésre, a külső és a belső összefüggések megismerésére, 
aránytartására. A helyükre velük. 
 
Mit kell tehát tennie egy átlagos szervezetnek annak érdekében, hogy az időben és a térben 
változó állapotok közben is az élet felszínén, és az átlagos állapot, és külső, - belső hatások 
egyensúlyában a szimmetria közelében maradhasson? 
 

A lehetős legfontosabb, megfigyelni és megismerni a nagyobb energiaszintű külső környezet 
igényeit, fejlődési lehetőségeit, a valószínű fejlődési irányokat, és a lehető legnagyobb 
életrugalmasságot annak a szolgálatába állítani, hogy az ismeretlen irányú fejlődés esetén is 
kellő életrugalmassággal a kívánt irány felé elmozdulhassunk. Nem alakulhatnak ki szélsőséges 
viszonyok akkor, ha nem ismerjük az elmozdulás, a környezeti fejlődés irányát, mert ez 
esetben a szélsőséges állapottal ellenkező irányba fejlődés esetén, túl kicsivé válik az élet 
tolerálási, alkalmazkodási lehetősége. A nemlineáris nagyobb energiaszintű változások 
végkimenetele bizonytalan, még túl sok fejlődési lehetőséget tartalmaz. Valószínű, hogy az 
élet éppen a szükséges rugalmasság miatt szerveződik átlagos állapotba, középre, ahonnan 
mind a két szélsőséges irányba van lehetősége átfejlődni, átmenekülni. Ismeretlen, 
többtényezős állapotfejlődés lehetősége esetén, az átlagos állapot arányát növelni szükséges, 
de az is jó elmozdulási reakciót hozhat létre, ha a túl nagy és együtt tehetetlen részeket, sokkal 
kisebb méretűre, kisebb tömegűre, a részeiben nagyobb életrugalmasságú részecske 
egységekre bontjuk vissza. Ha kicsi és rugalmas egységekre átszerveződik az együtt túl nagy 
tehetetlenségű, csak nehezen és lassan a kívánt irányban lemozduló élőtömeg, akkor az élet 
cselekvőkészsége, rugalmassága nő, és a környezetben kialakult állapotokhoz gyorsabban és 
sikeresebben alkalmazkodik. Vegyük észre, hogy a környezetünkben ez történik. Miközben 
minden bomlik, egyre kisebb de a lendületben egyre kevésbé tehetetlen állapot felé fejlődés 
lényegében a rendezettségváltozásra felkészülés, az élet rugalmassága éppen ezen a módon 
növekszik meg a nagy változások előtt. Ma az élet többdimenziós bonyolultságba épült élet 
gyorsan bomlik, az élőrétegünk elöregedett, a szervezettség szétesőben, a határozatlanság 
csapdájába kerültünk. Ez azonban csak azt jelenti, hogy az elporladt népünk és részecskéink 
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másoknál jobban érzik a még többesélyes fejlődés lehetőségéhez ez a nagyobb 
életrugalmasság szükséges. 
 
Ez éppen olyan, mint az együttváltozó halraj, amely akár sokezer kicsi, de együttváltozó, egymást érző 
egységből szerveződik, és amíg lineárisan, a megszokott tempóban változik a környezet, békésen 
együtt úszkál. Ha azonban nemlineárisra fordul az idő, és veszély közeleg, a nagy egység, a halraj, 
azonnal egymástól eltérően és önállóan is cselekedni képes sok kicsi egységnyi, hal (al) szerveződéssé 
válik, amelyben az a közös, hogy valamennyi része, a veszély közeledésekor a neki lehető 
legkedvezőbb irányba távozik. Ha valamelyik kisebb egység, hal nem jól követte a természet igényét, 
ez esetben a rosszul döntő szervezeti rész, azaz a hal egyed alkotói még kisebb egységekre bomlanak. 
Az ilyen általunk már segédeszközök nélkül meg nem különböztethető kisebb egységekre bomlást a 
hal elfogyasztásának tekintjük, amikor a hibát vétő, vagy csak szerencsétlen irányt választó, a még 
kisebb részecskéire nem hallgató halat (nagyobb szervezeti egységet) elfogyasztja, bekebelezi a nála 
éppen sikeresebb nyelője. Ilyenkor a hal alaknak (egyednek) látszó szervezett együttváltozás 
megbomlik, a volt hal szervezeti egységben nemlineáris változás alakul ki, és a szervezettség, a 
szétesés és a bonyolultság leépülése közben lebomlik. Azonban a felbomlott részek hasznosulni képes 
részecskéi a fogyasztóba áttelepülnek, és sokan ott folytatják a tőlük elvárt tevékenység változást. Az 
okosabb fehérjék szinte egy az egyben átépülnek, de a nagy azonosságú és nélkülözhető, már kevés 
egyediségű szervezetek tovább bomlanak, és miközben változtatóképes energiát szolgáltatnak a 
fogyasztó növekedéséhez, a cselekvőképességének a megőrzéséhez, kisebb egységekben 
visszafejlődve valamely korábbi állapotra, minőségre sokkal kisebb tömegszámú szervezetként és 
megváltozott minőségben hagyják el a kudarcaik színterét.. 
 
Ha azonban idejében felismerjük a változás valószínű irányát, a környezetváltozás lehetséges 
következményét, az igények és a rendezettség fejlődését, akkor a később nagyban kialakuló 
folyamatok elé mehetünk. Mivel a legkisebb, de még kellő folytonossággal rendelkező, 
bennünk élő kisebb energiaszintű részecskéink, még a fotonoknál is előbb kapcsolnak, ezért 
az általuk átadott érzésszintű információk a látott információknál hamarabb érkeznek, de nem 
tudatosulnak, hanem csak megérzéseket, lokális érzeteket tudnak kelteni. Akiben hiányos a 
kölcsönható életpiramis, életlánc, vagy túl nagy változássűrűségen túl sok és erős frekvencián 
változnak, azokban ez a jelzés elnyomódik, nem jut el a közös tudatig, a szervezet 
irányításáig. Azonban a magasabb biodiverzitással, sokféle belsőséggel rendelkező, másoknál 
sokkal érzékenyebb élőrétegekkel is rendelkező szervezetek, ha képesek a lélek hangjára, a 
megérzéseikre figyelni, másoknál előbb értesülhetnek a változás és a fejlődés alakuló 
irányáról, az életvihar által meghatározott szükséges rendezettség, fejlődés legjobb irányairól. 
 
Lásd a négy éve, 2115-ben keletkező nagy Cunami kipattanását, amely előtti napokon, az erős izgalmi 
állapotban, szupernóvává vált a tejútrendszeren áthaladó, Nyilas galaxis fiatal csillagjai hatására egy 
a galaxisunkban változó már idős csillag. A rendszer fenntartásában együttműködő támogató kiesése 
miatt, a térségben kialakult rétegegyensúly megbomlott. A Külső tér változását figyelő csillagászok 
csak néhány nappal később észlelték a rádióhullámok frekvenciáján és fényinformációként csak 
később érkező hatásokat, a menekült részecske hullámokat, amelyek Kepler óta a legnagyobb 
szupernóva robbanásként regisztráltak. Azonban a fotonoknál sokkal előbb megérkeztek és hírt hoztak 
azok a sokkal kisebb, de gyorsabb és nagyobb áthatolóképességű részecskék, amelyek az esemény 
kipattanása előtt, vagy és a fotonok előtt indultak, gyorsabban, vagy és csak egyenesebben haladtak, 
és a változás hírére, vagy a kieső támogatás elmaradása miatt a már labilis rétegegyensúly szinte 
jelen időben megbomlott. 
 
A fénysebességgel haladó részecske egy hasonló sebességű, de ellenkező irányba haladó mezőhöz 
képest a fénysebesség duplájával 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. Lásd az Internetről beemelt első idézetet. 
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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. Ha az esemény észlelése a fénysebességű részecskék által 
szállított információval történne, akkor csak 50 000 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, és szinte azonnal kiváltotta a határozatlanná vált tenger 
alatti egymásnak feszült rétegek már régen rossz szimmetriájának a megváltozását. A régi szimmetria 
megváltozása, új szimmetria kifejlődése minden esetben jelentős téregyensúly átrendeződést vált ki. 
 
A gyors és kicsi részeknek a galaxisunkban történő szétáramlását azonban sokkal nagyobb 
tömegben együtt maradt, továbbra is együttváltozó kisebb-nagyobb részecsketömegek 
követik, amelyek attól függő sebességgel terjednek szét a környezetben, hogy mekkora 
kezdeti sebességgel, milyen nagy tömeggel és tartós gyorsítóhatással indultak. Az is 
befolyásolja a haladásukat, a terjedésüket, hogy menet közben milyen fékező, gyorsító és 
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gravitációsan meglendítő parittyahatások érték őket. Közben sokan pályamódosulást 
szerezhetnek, akár többszörösen is eltérülhetnek, időben sokkal későbben, kései és már nem 
várt vendégként érkezhetnek meg más vonatkoztatási rendszerekbe. A nagyobb tömegűek 
sokkal lassabban gyorsulhattak, de viszont kitartóan, nehezen eltéríthetően és kevésbé 
befolyásolhatóan áramlanak a megkezdett, vagy módosult irányokba. Más, néhányezer, vagy 
néhány százezer tonna tömegű részecske szervezetek a csillagtéri szereplők között ide-oda 
vetődve, sodródva, a határfelületek által a galaxis idegpályáira terelődve, a senki földjének 
számító neutrális síkra találhatnak, amelyen szabadabb a közlekedés, jobb a gyorsulási 
lehetőség és a kicsi életszereplők azonos iránya estén szabadabb az életáramlási pálya. Az 
azonos irányba tartó hidegfúziós részecskék együttáramló közösségei, akár faltörő kosként, 
vagy elől járó mamutként is felhasználhatják a hozzájuk képest lassan áramló, nagy tömegű, 
általuk uralható, terelhető tömeget. A nagy tehetetlenségű, kisebb hatásokkal, szervezetekkel 
szemben neutrális szervezetekkel összefogva sikerrel átszakíthatják egy általuk vágyott 
melegfúziós élettér, szervezet szűzhártyáit, és utat törhetnek egyes szerveződések átlagos 
rétegeit elszigetelő hashártyákon, vagy és mellhártyákon át, a mit-sem sejtő emberek és orvosi 
rétegnek ismeretlen H1N1 féle vírusként, idegen hatásokkal a tüdőben tüdőgyulladásokat 
produkálva.  
A H1N1 vírusokat azért nem ismeri fel az immunrendszer, mert ezek a kicsi, energiában hiányos, 
szegényebb részecskék az élőrétegünk korábban kiszorult, elmenekült disszidensei, akik még mindig 
nagyon nagy azonosságúak a most kegyesen visszafogadó rokonaikkal. Az immunrendszer az 
idegenek, a mások felismerésére szakosodott, és akik az azonosság köntösében érkeznek, és energiát, 
hoznak, azok a megérkezésükkor nem látszanak rossz hatásokat hozó idegeneknek. Ők a barátság 
ellenségei. A Soros szindróma minden nemzetnél, minden élőrétegnél működik, és a visszatérő 
kivándorlók erősebben megváltoztatják a helyi állapotokat, észrevétlenebbül csempészik be az idegen 
ideológiát és életprogramot. 
 
Ha egy élettér már rosszul szervezet, nem elég jó a keveredése, akkor rajta a kertész ásója 
segít. A megkeményedett, betömörödött, és ezzel túl kicsi keveredő felületet biztosító kerti 
talajt fel kell törni, meg kell munkálni, szántani, vagy ásni, hogy a túl tömör, és keveredésre 
alkalmatlan nagy sűrűségű felület, porózusabb, sokkal jobb, nagyobb térbeli keveredésre is 
alkalmas életfelületté válhasson. Miként a szántóvető ekéje, a kertész ásója, gereblyéje is 
fellazítja és keveredésre alkalmasabbá teszi a túl tömörré, a keveredést nem segítővé váló, 
már túl változatlan talajt, hasonlóan a faltörő kosként az élőrétegek határfelületein áthatoló, 
nagy tömegű, neutrális szervezetek is felkeverik a túlságosan leülepedett élettereket, 
összekeverik az egymástól nagyon elkülönült, vagy elkülönítik, szétválasztják, szelektálják az 
éppen túlságosan is összekeveredett élőrétegek nem egymáshoz való szereplőit. A 
felverődéskor a sűrűség rétegrendjében, tehát újrarendezettségben lehulló, és a 
fejlettségüknek, a sűrűségüknek megfelelően leülepedő rétegek között kisebb feszültségek 
alakulnak ki. Az ilyen nemlineáris téreseményekkor nemcsak a közvetlen behatolás, hanem a 
felvert rétegszelek, a kialakuló gyors áramlások is felszakítják a nem elég szilárdan egymáshoz 
és a bolygókéreghez kapcsolódó felszínt. Az akár több ezer km-es szelek minden mozgatható, 
a környezetéhez nem elég jól kötődő dolgot felkevernek, felemelnek a sikeresebb keveredést 
és szelekciót biztosító légtérbe. Az örvényes áramlások által a magasba emelt szerves és 
szervetlen anyag azonban nemcsak keveredik, hanem a térfogattömeg eltérő sűrűsége alapján 
eltérő rétegrendben ülepedik le, amelyben a nagyobb térfogat-sűrűségű anyagok, szervezetek 
hamarabb esnek le, az új és ionosan már tisztább, egységesebb rétegrendet hozva létre. Az 
egymásra ülepedő rétegek betartják a fejlettség és a sűrűség rendjét. Csakhogy az egyforma 
eredőt létrehozó sűrűségfejlődés, a nagy sűrűségből a kisebb sűrűség felé ható 
visszafejlődéssel, és a kisebb sűrűségből a nagyobb felé haladó közös tömegbeépüléssel is 
létrejöhet. Míg az előbbi az ionos, melegfúziós állapotból a lebomlás felé fejlődik, és a 
belsejében üresebb, öblösebb, mélyhangúbb, kongóbb, a kifelé áramló, menekülő részecskéi 
miatt hosszabb szőrzettel, hajzattal rendelkezik, addig a nagyobb azonosságból alulról 
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felépülő, csengőbb, férfiasabb, és ridegebb is a másiknál, a szélsőségesebb állapotában már kopasz, 
erősebben férfias, de magas csengő hangot adva jelzi a merev, sokszor még rideg, hideg belső 
szerkezetet. Lásd a Magyar RTL 2009 Csillag születikben a mélyhangú, életgyötört Tabáni 
Istvánt és a csengő hangú, de merev tartású a külsejében még férfias, de a belsejében már 
nőies Andrét. 
 
A legnagyobb lendülettel kilökődő, a szökési sebességet elérő anyagokat az örvényes 
áramlások új, leváló vegyes utód szervezetbe egyesítik, míg a felszakadt placenta el nem 
porlódott maradványa visszahull az egyben maradt ionos rétegekre. Új (régi) rétegrend alakul 
ki, amelyben a nagyobb sűrűségű, a Mengyelejev táblázatban fejlettebb periódusban 
szerveződő anyagok alulra, a belsőbb rétegekbe kerülnek, és föléjük, rajtuk kívül egymás után 
rakódnak le a náluk kisebb sűrűségű, kisebb tömegekre, egységekre visszabomlott részek, 
életanyagai. A rétegégésekkor a levegőbe kerülő, a környezeti oxigénhiányában kielégítetlen 
szerelmi lázban nem teljesen elégő, nem lebomló korom és szénrétegek is hasonlóan 
ülepednek le, a sűrűségüknek és a fejlettségüknek is megfelelő sorrendbe, amely után vékony, 
de egyenletes ionos rétegeket hoznak létre a felszínen, amelyet ezt követően betakarnak a 
felülre, kívülre kerülő kisebb sűrűségű rétegek.  
 
A bolygófejlettség és az ezzel analóg fehér törpe egyik állapotában magas oxigéntartalmú külső 
rétegekkel rendelkező életbuborékok fejlődnek ki, amelyeken kívül néhány cm vastagságú szénrétegek 
képeznek a hidrogén részecskék terétől és a két egymásra nagyon reakcióképes életanyagot elválasztó 
védőfelületet, védőréteget. Közöttük azonban Nitrogén védőrétegnek, és a neon fejlettségű, nemesgáz 
állapotú, az aurába kerülő utódokat az elődöktől elszigetelő fluor rétegeknek is kell lennie. Ez esetben 
bárium eredőjű melegfúziós felmenői réteget kell keresnünk a belső környezetben, az oxigén, vagy és 
a szénréteg belsejében, hacsak nem fordított fejlődési irányú szervezettséget észlelünk. 
 
A nemlineáris idő alatt a bolygó szervezet központi részét betakaró elektronban dús felhő 
rétegek elveszik a fotonok bejutási lehetőségét, amely miatt a külső rétegekben sok impulzus, 
lendület energia és hőmérsékletnövekedés, tartós üvegházhatás, a belső, alsóbb rétegekben 
pedig foton jelegű hidegfúziós energia hiány, átmeneti hőtorlódás, és egymással ellentétes 
irányú rétegszelek alakulnak ki. A kiválási, szülési folyamat végén, a szervezet belső részét 
körbevevő füst és porfüggöny miatt tartós fényhiány, alakul ki, amely a rendezettséget növelő 
hidegfúziós energiahiányhoz, tartós lehűléshez és ezt követő alacsony életnyomáshoz vezet. 
Az időszakban a Vénusz állapotához hasonló, analóg körülmények alakulnak ki a szilárd réteg 
felett, amelyben melegfúziós utód fejlődésére ad megfelelő körülményt. Ha a téreseményben 
kisebb és lendületesebb, hidegfúziósabb, férfiasabb utódba épülő részecske tömeg távozik, a 
bolygórétegekben lévő maradvány, dominanciába kerül és elnőiesedik, melegfúziósabbá 
válik, de ha nagy energiaszintű az esemény, és a hidegfúziós eredő kerül a megtermékenyített 
bolygóban dominanciába, akkor a kisebbségbe kerülő melegfúziós részecskék távoznak, és 
sokkal nagyobb por és füst veszi körül a férfiasabb eredőjűvé váló, de leány utódot szülő 
életteret. Ilyenkor az élettér lehűl, elférfiasodik, a rendezettség jelentősen megnövekszik, és a 
sokkal kevesebb beérkező fény miatt átmeneti jégkorszak, majd tartós hidegfúziós beáramlás 
alakul ki. A ciklus energiaszintje és hossza dönti el, hogy csak rétegszaporodás, vagy 
bolygószintű szaporodás történik. A nagyévi ciklusban nagyobb az esélye a 
rétegszaporodásnak, amelyben a kb. 6900 évig tartó nagyévi tél, jégkorszak akkor ér véget, 
amikor a nagyévi ekliptikára, határfelületre érve a nagyévi tavaszi szelek felszakítják a 
szervezetet körülvevő por és füstfüggönyt. Ilyenkor elkezdődik a nagyévi tavasz, egy fiatal és 
dinamikus utód réteg megszületése. De mi még a szervezeti nyár kifejlődésénél tartunk, viszont 
a rétegfogamzás, a megtermékenyítés a periódusos rendszerekben háromnegyed ciklussal is a szülés előtt is 
történhet. 
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Amikor a bolygók rétegszintű szaporodási folyamatának vége, és megszületik a kisded, 
megnyílnak az ég csatornái, és a nagyobb sűrűségű szilárd felszínre lehulló átlagos eső, a 
vízözönszerű magzatvíz lehullása jelzi, hogy a nemlineáris normalizációs folyamatnak vége.  
Az eső lemossa a még szabad port és szilárd melegfúziósan fejlettebb részecskéket, amelyek a 
vegyes, már átlagos talajra hullva átmeneti, az ionosan eltérővé vált rétegeket egymástól 
elszigetelő vegyes rétegekbe ülepednek. Az eső vízfolyásokat alakít ki, amelye sűlyedékeibe a 
nagyobb sűrűségű ionosan fejlettebb anyagok lehordódnak, egyre vastagabb, nagyobb 
azonosságú rétegekbe tömörödnek, hogy évezredekkel később ismét kifejlődő bányászoknak 
legyen mit a felszínre hozni, az élet melegének a visszaállítása, a hidegfúziós hatások 
ellensúlyozása közben a levegő oxigén részecskéivel a keveredésüket segítve a kályháinkban 
elégetni. 
 
 
 
 
Térjünk vissza a várható események, környezet fejlődési igények 
kialakulásához, a valószínű fejlődési irány megismeréséhez. 
 

Ha a meglévő, de szimmetriát vesztett szervezetekben túlságosan rosszul keverednek és 
elkülönülnek a meleg és a hidegfúziós részecskék, vagy ha az azonosan fejlettek túl nagy 
azonosságú szervezetekbe épülnek, és a kelleténél jobban elkülönülnek a más felé fejlődőktől, 
akkor az élet folytonossága, az élet egészsége megszakad, és a korábban jól szervezett élet két 
eltérő fejlődési irány felé haladó, a jövő átélésére másképpen felkészülő ideológiai ágra 
szakad. A melegfúziós fejlődési irány mellett érvelő szerveződések centralizálnak, 
felkészülnek az újraelosztásra, és az átlagos szervezetektől milliárdokat harácsolnak a saját 
túlélésük érdekében, amelytől meggazdagodnak, az energiát szinte kizárólagosként uralókká 
válnak. Ha az általuk várt fejlődés sikeredik, akkor ők jól járnak, hatalmas evolúciós előnyre, 
fejlettségre tehetnek szert a gyorsabban változó valóságban. 
A hidegfúziós irány, a nagyobb azonosság felé fejlődő, a hagyományos rendezettség szerint 
szabályosabban élő elszegényedő szervezetek, felkészülnek az együttműködésre, a 
rendezettebbé váló tér lehetőségére, a jobb elosztás és a közös teherviselés felé fejlődnek. 
Néha nem ilyen egyértelműek az eltérő irányba elkülönülő szervezetek, de a gyümölcséről 
mindig megismerni a fát, az elfogyasztott pudingról az elkészítőjét.  
 

Az átlagos szervezetek a szimmetria megtartása mellet teszik le a voksot, a demokrácia 
azonban nem mindig kelendő, nem mindig csábító, és a már túl sok és rosszízű demokráciát 
elfogyasztó szervezetek inkább gyakran a szélsőségesebb fejlődési irányok mellett döntenek. 
Amelyik szervezet jó lóra tesz, és sikeresen becsüli fel a közvetlen környezete fejlődési 
lehetőségét, az átalakuló igényeket és vágyakat, az időben kialakuló változásban markánsan 
átalakuló élet várható igényét, az jelentős előnyre tehet szert a más lehetőségekre 
felkészülőkkel szemben.  
 
Az élet gyakran majdnem mindig ellenkező irányba fejlődik mint a környezet, és ha az 
melegfúziós irányban fejlődik, az élet jellegzetes tulajdonsága, hogy a fejlődési irányhoz csak 
az erre felkészülő élet csatlakozik. A várható igényeket sikeresen megbecsülő, a jövőt 
megérző élet ekkor a környezeti támogatástól dinamikusan fejlődik, dominanciába kerül, míg 
a kialakuló fejlődési irányhoz képest rossz irányt választó szerveződések pártjai receszív 
állapotba, ezzel elnyomásba és ellenállásba kényszerítődnek. A sikertelen fejlődési irányt, célt 
választók szembe kerülnek a környezeti többség életáramlásával, életcéljával, ezért 
rekombinációba kerülve felőrlődnek, a dominánssá váló életáramlási rendezettség, eltéríti 
őket, vagy erőt vesz rajtuk. 
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A várható környezeti fejlődés azonban nemcsak a belülről, a belső igények alapján, hanem a 
kívülről jövő nagyobb hatások következményeként dől el. Ha a környezetnek ellene van a 
benne élő, változó szervezeti fejlődés megválasztott iránya, mert az rontó a nagyobb 
energiaszintű környezet fejlődési irányához képest, akkor a nagyobb tömeg érdeke, 
rendezettsége, érvényesül,  amely felülbírálja a rossz irányba áramló, az érdekeit rontó 
kicsiket.  
 
Ez történt 1948-ban, amikor a kezdetben sikeres fiatal Magyar Forradalom célja és határokon 
átterjedési lehetősége megsértette a nagy Orosz medve érdekeit, ezért az beavatkozott a kialakult 
számára veszélyesebbé vált rendezettségbe, és egyértelműségre segítette az osztrákokkal kialakult 
korábbi, konzervatív rendezettség megmaradását. Hasonló történt a II. világháborúban, amikor az 
éledő, éppen fejlődni vágyó, de már elég erős Amerika érdekeit sértette meg a Nagy német álom 
Európát is átalakító rendezettsége. Az érdeksérelem azonban jelentős előnnyel is járt a háborúba addig 
csak beszállító, annak a jóját élvező Amerikának, mer a beavatkozás a gyorsan fejlődő haditechnika 
kipróbálási lehetőségén felül hatalmas piacot és a fejlődés lehetőségét is megnyitotta Amerikának. E 
háború nélkül Amerika nem vált volna igazi nagyhatalommá, a belső problémák eltörpülését éppen a 
külső problémákra terelődő figyelem tette lehetővé, és a mind jobban a háborúra, a beszállításra 
koncentráló Új földrész, a veszteséget viselő Európa elszegényedése közben a legerősebb 
világhatalommá fejlődött.  Hasonlóan pórul járt Bonaparte Napóleon, amikor a hatalmát és a 
rendezettségi elképzelését a hozzá képest túl nagy érdekek, túl nagy tömegek ellen mozgósította. 
 

Ha valahol a környezetben elhal és felbomlik egy nagy energiaszintű szervezet, akkor a térben 
szétrajzanak az elhalt szervezetet elhagyó, kiáramló kicsi és nagyobb alszervezetek. A kicsik 
kisebb energiaszinten könnyebben gyorsulnak, ezért a nagyobbaknál, a mamutoknál előbb 
viszik a hírt, az átadott érzésinformációt az isteni tér angyalai, (hírvivői).  A nagyobbak csak 
későbben érkeznek, de gyorsabban és nagyobbat változtatnak, és akiket eltalálnak, azok már 
anyagi szinten és azonnal megérzik a változás fizikai következményeit. 
 
Induljunk ki abból a feltételezésből, hogy a nagyobb szervezeteket érintő nemlineáris 
változásokat, a náluk még nagyobb részecsketömeget együttváltozásban tartó, de elhaló, 
felbomló szervezetek részecskéinek a térben szétáramlása, az élet kiáradása váltja ki. A 
kisebbek átalakulásai csak analóg helyi hatásváltozásokat okoznak, de ezek a hozzánk képest 
mikroszintű energia átalakulásait nem mi, csak a bennünk élő analóg energiaszintű, fejlettségű 
részecskéink érzékelik, jelzik. Ha kevés és alacsony energiaszintű e jelzés, a központi tudat 
nem nagyon reagál rá, hagyja, hogy a helyben észlelt problémát helyi szinten megoldják. Ha 
azonban a várható eseményeket egyre többen és már a nagyobb energiaszinten is érzékelők, 
pl. a fény vagy és a hanghatások változásait is észlelők is jelzik, akkor a helyi probléma 
azonnal központi intézkedést igénylővé válik, amelyekben a központi tudat, és a 
végrehajtásért felelős közös kormány az illetékes. Ha az elöljárók tehetetlenek, elöregedtek, 
vagy és a már túl nagy összefonódások miatt a döntéshozók lehetőségei elnehezedtek, és már 
nem tudnak a kisebb energiaszintű jelzések figyelmen kívül hagyása miatt a későn reagáló szervezet 
fejlődési irányán változtatni, és ha a már rossz irányba haladó, fejlődő szervezet megsérti egy 
nagyobb rendszer érdekeit, felségterületét, hamarosan egy nála nagyobb tömeget változásban 
tartani képes rendszer nyelőjében, vagy a kisebb de bonyolultabb szervezeteknek végzetes, a 
legjobb esetben is szaporító impulzusban találhatja magát. Ha egy magáról elfeledkező, a 
részecskéiben már nagyon összefonódott, a folytonosságában és az együttműködő 
képességében elromlott szervezet a tőle megszokott, már mások, pl. a ragadozók által 
kiszámítható áramlási irányba tovább áramlik, és eközben nem veszi figyelembe a távoli 
változások idejében érkező, a veszélyről hírt hozó kisebb energiaszintű részecskék jelzéseit, 
egyre nagyobb időkésedelembe esik, majd tartós időzavarba kerül, és a cselekvési, menekvési 
lehetősége beszűkül. Ha nem reagál idejében a problémát és a változási igényt hozó első 
jelzésekre, majd a jelzések folyamatos erősödését is figyelmen kívül hagyja, és a tüneteket 
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azok gyógyítása, a problémák megoldása helyett a szőnyeg alá söpri, akkor a cselekvési 
lehetősége az időben egyre jobban beszűkül.  
 
A veszélyre későn reagáló, az érzéseinek hitelt nem adó, csak a már nagy energiaszintű 
tényeknek hívő, engedő szervezet gyakran esik abban a hibába, hogy a kisebb energiaszintű 
részecskék figyelmen kívül hagyott, el nem hitt jelzései miatt rossz fejlődési irányt választ, és 
tovább erőlteti a már megkezdett, a fejlettebb fogyasztó által is kiszámíthatóbb haladási 
irányt.  
 
Az elnehezült, elöregedett elöljárókkal vezetett, a konzervatizmus mellett leragadó, nehezen 
fejlődő szervezetek gyakran esnek abba a döntési hibába, hogy nem veszik észre a régóta 
látható tüneteket, és a szervezetük betegségeinek a gyógyítása helyett, a veszélyt és a 
zavarokat jelző tünetek tartós elnyomására, elfojtására koncentrálnak. A nagyobb baj akkor 
alakul ki, ha az elfojtási reakció rutinszerűvé válik, és a már túl maradi vezetők az egyre 
erősebb tünetekre se reagálnak. Ilyenkor az elkényelmesedő, túl maradi, vagy és túl 
konzervatív, nagyon domináns vezetők miatt a rossz irányba tartó szervezetek egyre nagyobb 
időkésébe kerülve a szimmetriavesztés felé haladó együttváltozó közösség egyensúlyba 
hozására sem készülnek fel. A legújabb fejlődési lehetőségeket, irányokat le és megtagadó, túl 
konzervatív szervezetek, a korszerű információkat nem hagyják terjedni, a tömeg által 
megismerni. Az irányított, tömegbutító média csak a negatív hatásokat sulykolja, hogy 
lássuk, a máshol sokkal rosszabb élethez képest nekünk milyen jó a dolgunk. Ez az oka, 
hogy a valóságot, a sorok között az értők által kiolvasható kósza hírek összefüggéseit csak 
kevesen ismerik. A Tüneteket a szőnyeg alá söprő hibás probléma megoldás oda vezet, hogy a 
későn észlelt életzavarokra nincs kellő számú és jó elképzelésük, nincs megfelelő megoldási, 
elhárítási javaslatuk, élettervünk, ellentervünk.  
 
Amikor jön a nemlineáris változás, a Tudományos Akadémia tisztelt, de későn ébredő, 
csak az orrukig látó tagjai már hiába hirdetnek Mindentudást hirdető, tanító, a már 
elavult tudást is csak részben és erősen szelektáltan népszerűsítő Egyetemet, ha azon is a 
múlt lehetőségeiről és nem a valós problémákról, és nem a tényleges megoldási 
igényekről beszélnek. 
 
A nemlineáris változás kifejlődése már nem tabu téma, már a bőrünkön érezzük a változások 
megkezdődését, a Nap egyre erősebb és szakaszos vajúdási hullámokban érkező perzselő 
melegét, a Termoszféra sikeresebb megnyílásakor még át és áthatoló, beérkező 
hideghullámok halmozódását. A nagyobb érzékenységgel, nagyobb belső folytonossággal 
rendelkező, kisebb energiaszintű részecskéiken keresztül a környezettel és az Istennel, a 
nagyobb egésszel is sikeresebben kapcsolatban maradt emberek, már régóta jelzik, hogy a 
folytonosságot megőrző részecskéik azt súgják, már kevés az idő. A hírvivő angyaloktól 
érkező, a feladó szándékai szerinti isteni üzenetet csak a kellő érzékenységű emberek egy 
része érti, az információkat vevők nagyobb része azonban csak fogja a jelzést, de még nem 
tudja a meg nem lévő ismereteibe illeszteni, nem tudja a jelzéseket azok teljes összefüggéseiben 
megérteni. A tudás nem azonos a megértéssel, főleg nem azonos az összefüggések értésével. 
A náluk sokkal komplexebb, többet érzékelő és az összefüggéseket jobban megértő 
szerveződések, azonban nemcsak érzik e kis energiaszintű életek, az információkat közvetítő 
szervezetek jelzéseit, hanem megértik az üzenet lényegét, a változások várható szelét. Ha az 
isteni üzenet feltárja a szerveződési problémákat, azt hogy mit rontottunk el, és hogy hol kell 
javítani, a szervezeti rendszerre átvetített aktuális, korszerű információkkal, már fel lehet a 
változásokra a szükséges ellenhatásokkal készülni. Ha azonban az elöljárók, és a Tudományos 
közösség nem engedi e közérdekű híreket a tömeg előtt közismeretre juttatni, egyre kevesebb 
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azon beavatottak, a szükséges teendőket megértők létszáma, akik a megismert probléma 
megoldásán, a félelemmel feltelő isteni közösség megnyugtatásán törhetik a fejüket.  
Ha a részleteket ismerő, tudományos alapossággal gondolkodók, és az összefüggéseket 
megértő, megismerő hidegfúziós szervezetek képessé válnak egymással együttműködni, 
akkor a tudásinformációt, az ismereteket egymáshoz halmozó, az összefüggéseket is megértő 
tudatokban sokkal jobb valóságkép fejlődhet ki, amelyben az egymással együttműködésre 
lépők, a várható problémákra megtalálhatják a megoldást. Ehhez azonban a másképpen 
gondolkodás elfogadására, paradigmaváltásra, a gondolkodási megközelítés eltérő 
alapra helyezésére van szükség. Ez mindenképpen értékrend változást fog kikényszeríteni. 
 

 
Vannak olyan nagyobb energiaszintű átalakítások, amelyeket sem a közös tudat sem a 
megértés nem fog tudni befolyásolni, megakadályozni, mert ilyenkor sokkal nagyobb 
energiaszintű szervezetek teszik a dolgukat. A megértés és a rend ismertetésének a segítésével 
azonban a félelem eloszlatásában sokat segíthet a dolgokat már értő, ezért e változásoktól már 
nem félő értelem. 
Az érem nemcsak egy oldalból, hanem két félrészből, és egy keskeny palást felületből áll, 
amelynek nem lehet egyszerre azonos oldalról látni minden részét. Ahhoz hogy a várható 
valóságot sikeresebben megismerhessük, meg kell nézni a várható dolgok minden oldalát, 
meg kell ismerni a szimmetria elromlásában várható lehetőségek minden javítási aspektusát. 
Mivel minden rosszban van valami jó is, elég ha a rossz dolgokkor a lehetséges és a nekünk is 
jó dolgokra koncentrálunk, és máris elmúlik a rossz dolgokkal szembeni félelmünk. 
Bár a beavatkozás lehetősége, nagy energiaszintű hatásváltozások esetén elég kevés, arra 
azonban elég, hogy az életközösség a valóságot és a dolgok szükségességét, az isteni akaratot 
megértve, felkészülten és félelem nélkül érje a változás az élőrétegünket.  
Akik tudják, hogy mi várható, és nem kell félniük az ismeretlen hatásoktól, akik idejében fel 
tudnak készülni, az A vagy a B változásra, azok már nem félnek. Akik megértik az élet 
rendjét, és a benne változó, a természet szabályait is csak részben uraló isteni szervezet 
törvényeit, azok már készen állnak a változásra, azok már nem félnek. Akik megértik az élet 
rendjét, az isteni tér törvényeit, azok az ártatlan áldozati bárányok felnyithatják a sors 
könyvét, és előre megismerhetik az utólag fel nem tehető kérdéseikre a választ. Az ilyen 
szervezetekből bátor Bárd lesz, akik nemcsak feláldozzák magukat, hanem közben jó példát 
mutatnak a félelemmel feltelteknek. 
 

Jézus, az előző nagy világválság idején előre választ és megnyugvást adott az istenben és a 
benne a Megváltóban, a sorsban és a Gondviselésben kétkedőknek. 
Boldogok a lelki szegények, hirdette Jézus, mert övék a mennyek országa, (a tudati fertőzés 
nélkül megmaradó Hit, a jóban). (más értékekkel kiengesztelődnek). 
Boldogok akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. (más értékekkel kiengesztelődnek). 
Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet, elhalnak. (más értékekkel kiengesztelődnek). 
Boldogok kik éhezik és szomjzúzák az igazságot, mert ők megelégítettnek, (kielégíttetnek). 
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat (és könyörületet) nyernek. (kiengesztelődnek). 
Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. (más értékekkel kiengesztelődnek). 
Boldogok a békességre igyekvők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. (más értékekkel 
kiengesztelődnek, új életáramlásra kerülhetnek). 
 
 
Vegyük észre végre, hogy a nagy világvallásokként ismert hittörténetek, a lényeget a köznép 
és a köznyelvre leegyszerűsítve nem a vallásról, hanem a természet törvényeiről és az élet 
működéséről, a megmaradás törvényeiről, és a rend helyreállítási lehetőségéről szólnak.  
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A biblia, és az evangélium könyvei, az Ó és az Újszövetség könyvei a természeti események 
azon nemlineáris változásairól tudósítanak, amikor a lineáris időszak végén valamelyik 
nagyobb energiaszintű környezeti csillagszervezet dominanciája elhal, és helyette az érintett 
környezetben egy másik utód, új domináns kisded, születik. Ezt mindig nagyobb életnyomás 
és a szimmetria, bizalomhiány és az elosztás elromlása előzte meg, majd amikor létrejön a 
közvetlen érintkezés, gyakran, a nagyobb energiaszintű impulzusok után, új ég és új föld keletkezik. A 
nagy nyomorok és éhínségek idején, mindig nagy volt a Messiásvárás, a megváltó 
megérkezésére, a vendég eljövetelére, a változásra már nagyon sokan vártak.  
 
 
 
Vegyük végre észre, hogy az életáramlásban részt vevő életanyag induló és érkező 
mennyisége, nagyjából az idő és a környezeti tér pufferoló tényezőjétől függően állandó. 
Ami a jelen egyensúlyából hiányzik, az a térben és az időben éppen a múlt vagy a jövő felé 
kerülőt tesz, és a jelen pillanatában máshol, más csatornákon, gyorsabban vagy lassabban 
áramlik, esetleg éppen elfekszik, a megfigyelhető változás szempontjából inaktív, pihen. Az 
életanyag térbeli sűrűsége, és a térrészekben lévő különböző energiaszintű részecskék 
egymáshoz viszonyított arányai azonban folyton változók. 
 
A színházakban, és az élet színházában is, hol statikusabb díszletek, hol aktívabb szereplők 
vagyunk. Néha mi játszunk, és ilyenkor a dinamikus életáramlást néző és irányító, az életet 
már csak szemlélő statikusabb környezet színfalai előtt lejátszódnak az élet lehetséges 
eseményei. A statikus, lassabban de nagyobb kényszerbe, és az együttélést, az együttváltozást 
segítő szabályokba terelt élet kiérdemesült, elöregedett nézői szereplői, örömmel nézik a 
szemük előtt gyorsabban lepergő, mások által átélt életeseményeket, és megelégedéssel 
nyugtázzák, hogy adott esetben ők hasonlóan, vagy ettől eltérően oldanák meg a megismert 
életproblémák megoldását, kikerülését. Más esetben mi vagyunk a nálunk is gyorsabban 
változó életanyagok, hatások színpadi események nézői, amikor hozzájuk képest inaktívabb, 
lassabban változó, általunk kiszámítható állapotban szemléljük az életük mikro, vagy 
makroszinten nekünk eszköz nélkül már nem követhető gyors, vagy távoli változását, amikor 
a kicsiny, de külön-külön érkező részekből, egyre lassabban változó, időben és tömegben 
növekvő egyre nagyobb, vagy és egyre bonyolultabb történetekké kikerekedő 
szervezettségekbe épülnek. Hasonló kíváncsisággal figyeljük azokat a nagyobb egészből, a 
nagyobb részekből, az isteni közösségükből kiváló, időben másfelé fejlődő részecske 
szerveződéseket, akik az önálló szervezet alapítók életprogramjában, a meglévő ismeretekben, 
információs hatásokban átadott mintájára felépülő társaságok működését, változását 
megszervezik, akik a nagyobb tömegtől elkülönülő egyéni változás sérülékenyebb és 
kiszolgáltatottabb izotróp útjára lépnek. 
 
Ha a harmadik, a szabad és földönfutó, állandóan áramlásra kényszerülő élettényező 
aspektusából szemléljük az életet, a légnemű állapotában, a szegénységben elnyert anyag és 
vagyon nélküli szabadság függetlenségét, bizony irigykedünk, hiszen egyszerre mindenre, a 
szabadságra is vágyunk. Azonban nem élhető meg az anyag és a szervezettség minden 
állapota egyszerre, csak sorban és lassan, az időben csak egymás után, és nem töltheti ki 
ugyanazt a helyet a térben és időben egymástól eltérő anyag, miként nem tartózkodhat azonos 
anyag, azonos élet sem egyszerre azonos állapotban több helyen. Az Isteni szervezet 
valamikor felbomlott és halhatatlanságot szerzett részecske egységei bármilyen nagy 
azonosságúak, mint a korábbi Mindenható egység kicsi részei, már nem rendelkeznek 
mindenható tudással, de a résztudásuk így is olyan nagy, hogy amely szervezetekbe lelket 
öntenek, azok képesé válnak felépíteni a sokszintű életet. 
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Egely György, mérnök, a szimmetria sérülés és az energiakicsatolás útjára lépett kutatója, 
amikor e sajátos tudományterület útjára tévedt, még nem sejthette, hogy ez az út hová vezet. 
Aki csatlakoztak az általa megmutatott tudatfejlődési út irányához, céljához, az energiatöbblet 
megjelenésének és kinyerési lehetőségének a megismeréséhez, még szintén nem sejthették, 
hogy ez az út később hová vezet. A más útra lépők, új utakat keresők azonban mindig akkor 
alakulnak ki, ha az élet korlátai egyre magasabbak, és a lehetőségek más pályákon, a már 
mások által megkezdett, betöltött utakon, életpályákon beszűkülnek. A tudatfejlődés 
ismeretlen felé vezető útjára lépett szerveződések hamarosan felismerték, hogy a szimmetria, 
az egészséges körfolyamatok sérülése esetén, a kellően szabad izotróp tér bármely részéből 
energia csatolható ki, de nem értették meg, hogy ez az energia a mikroszinten változó élet 
kötési energiája, amit szeretetként ismerünk.  
 
A szeretet hiánya az élet azon rossz következménye, hogy a megmaradása érdekében már 
nemcsak azokat a kapcsolatokat bontja fel, amelyek rosszak, hanem már azokat is, amelyek az 
adott időben még kellően fiatalok, kellően jók, a környezettel együttműködők. Az más és 
szerencsés dolog, hogy a felbontott közösségekben, szervezetekben megfelelő szimmetriával 
rendelkező, és kellően szerencsés, analóg célú párokra találók nem bomlanak fel a náluk 
fejlettebb és nagyobb tömegszámú közösségekben, hanem túlélőkké, és utódokba, új közös 
szervezetségbe, bionokba átszerveződőkké válnak. A halhatatlan részecskék nem az öregség, 
hanem a szimmetriahiány esetén bomlanak fel. A megöregedés is egy szimmetriahiányos 
állapot, amikor a differenciáló képességet vesztő, jövőtlenné váló szervezetekből elköltöző, 
eláramló életerős fiatalok hiánya miatt az átlagkor egyre magasabbá, a közösség pedig a 
szaporodásra, új élettermékek létrehozására, a saját élettér fenntartására képtelenné válik. 
Ilyenkor valószínűen lecsökken a kiürülő életterekben, szervezetekben a tömegszám a kritikus 
tömegérték alá, amely alatt már nem tud a kellő változatosságot életre kelni, a lendület hiánya 
és a nyugalom vágya túl erőssé válik. Ez a valódi oka az elöregedésnek, a szervezett 
együttműködések elhalásának és lebomlásának. Az ilyen, túl nyugodt, alig változó, 
hidegfúzióssá váló elöregedett szervezetet természetes hogy elhagyják a több változásra és 
élményekre vágyó fiatalok. 
 

Az élet nemcsak háromdimenziós térben, hanem kétdimenziós síkokon, a szimmetriafelületek 
közelében, (leveleken) és egydimenziós füzérsugár áramlásokban is változik. Az egyszerre három 
dimenziónál több aspektusában változó élet lehetősége is a természet része, de ez az élet még nálunk 
fejlettebb, ezért a saját közös tudatunk még nem érti meg a minden egyszerre és együtt változás 
lehetőségeit. A fejlettebb élet megérti a hozzá képes kevésbé fejlettet, átlát rajta, tisztában van a nála 
sokkal lassabban változó valóságok természetével, átjárhatóságával, és a gyorsabban gondolkodó, 
gyorsabban reagáló az általa kiszámíthatóan változók cselekedeteit már a jövő időben, a reakció 
felerősödése előtt ismerik.  
 

Az élet körfolyamatai a sikeres teljességet, az élet egészségét, az életeloszlás megfelelő 
arányait jelképezik. Ha a körfolyamatok és a hatáscsere folytonosságai, a betáplálás, vagy a 
közvetítés folyamatában, az egységükben megsérülnek, akkor a részek sérülése esetén az 
érintetté váló élet egésze sérül, és az együttműködés lehetősége nélkül a fontos részek hatásai 
nélkül az egész szervezeti egészség romlik, súlyosabb esetben életképtelenné válik. Amíg 
teljesek és zártak, szabályosak a körfolyamatok, addig az energia a zárt, vagy majdnem zárt, 
nagyon jó hatásfokú sokszorosan visszacsatolt rendszerben áramlik, amelyben kicsi a 
veszteség. Amikor azonban e teljeség, az egészség megsérül, idővel a részek is egyre több 
szakaszban sérülnek, a körfolyamatok elromlanak, megszakadnak, amelynek közös 
életáramlás befejeződése, és energia eltávozás a vége. 
 

A következő ábrán bemutatjuk az egészség sérülését, az élet azon egyszerűsítési, szabálytalan 
körfolyamatát, amikor a teljes életkör lejárása helyett a szervezettség egyszerűsíteni kezd. A 
radikálisabb, rövidebb úton, gyorsabban elért fejlődés, azonban lehetősééget az az élőréteg váltásra a 
máskép fejlődésre. 
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A szimmetria tehát nemcsak az átlagos lehetőségekhez közel maradást, az egymást 
kiegyenlítő hatások megtartását jelenti, hanem a kiszámítható életet eredményező 
körfolyamatok megtartását is, azaz a kiszámítható élet alapfeltételét. A szimmetria esetén, a 
körfolyamatok önmagukba visszatérők, azok nem terhelik a környezetet, sem a külső életteret, 
sem a belső életteret. Amennyit elvesznek belőle az egyik oldalon, legalább ugyanannyi 
javítást máshol hozzátesznek. Az ilyen körfolyamatokban átalakított hatások, 
együttváltozók, csak egymást módosítók, de nem teljesen redukálók, az eredőket részben 
átalakítók, de nem megsemmisítők.  
 

A termékek, hatások valamilyen alkotókból átalakulás során mássá, utód termékekké, utódi 
hatásokká, és eközben a hatásukban is változóvá, a környezetet is megváltoztatóvá válnak, de 
a bontatlan, önmagába visszatérő körfolyamatokba, élőrétegekbe terelődés mindenképpen azt 
eredményezi, hogy a környezetre tett hatásuk a hatás befogadási és kibocsátási arányuk 
egymással arányos és szimmetriában marad.  
 
A betáp oldalon a szervezetekbe beáramló hatások megváltoztatják ugyan a környezet 
állapotát, hatását, de miközben az egyik irányban, és lehetőségben rontják annak a valamely 
eredőjét, a másik irányban, hatásban javítják azt, és ezzel a befogadott és a kibocsátott 
hatásaik között eredő szimmetriát hoznak létre.  Ha egy nagy energiaszintű szervezet 
elhal, felbomlik, a térben és a környezetben szétáramló alszerveződések hatalmas 
lendületnyomását az életpiramisba épült szervezettség képes lecsendesíteni. Ha ez az eredő 
szimmetria tartósabban megsérül, ezzel a kellően kiszámítható, de még eléggé változatos, 
érdekes élet, a folytonosságának a lehetősége is sérül. Ha az elődök nem jól adják át az 
elődeiktől átvett, megtanult örökölt szokásaikat, az életáramlásra alkalmas életterüket, a 

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

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

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

9. ábra.  A 
körfolyamatok 
deformációja, az 
egészség 
megsérülése. 
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környezetüket az utódaiknak, a környezet eredő állapota megváltozik, és az időben 
halmozódó negatív hatások következtében az életre alkalmatlanná válhat. Ha nagyon 
megváltoznak az élet alapvető, erkölcsi, morális és szokásbeli lehetőségei, az élettér ezen 
tulajdonságai a hatásaiban, a komplexitásaiban sérülnek, és az eredő következmény 
megsérti az idő, vagy a folytonosság rendjét. 
 
A folytonosság, a hagyományok, az eredő tulajdonságok és az eredő hatások megtartását 
igényli, olyan állandó eredőjű tér és életkörnyezet átalakítást, amelyben az egymáson és a 
környezeten is változtató életszereplők jelenbeli hatásainak az eredője mindig megtartja az 
élettér kifelé semleges és ezért a jövőben is az életre alkalmas állapotát. Valószínűen ez a titka 
a házasodj Ausztria ma is sikeres politikájának.  Ha a ma az életet élő elődök felemésztik az ő 
elődeiktől kapott, azok által létrehozott javakat és környezetet, akkor az utódaiknak nem lesz 
mit átadniuk, és az életváltozásra alkalmatlanná tett élettérben, a szervezettség folytonossága, 
az élet egészsége és a kialakult körfolyamatok teljessége megszakad. 
 
Az élet körfolyamataiban és a szabályos életsíkokon, életspirálokon, időspirálokon áramló 
élet azonban csak enyhe kényszer hatására tud körben áramlani, Az életkörök valójában a 
teljesen egyenes iránytól részben eltérő, de kiszámíthatóbb életpályák mindig kicsit módosuló 
szakaszaiból állnak, amelyekben az élet által kreált természeti szabályok még most is 
meghatározók. Az élet nem tűri, nem jól viseli a kialakult lendülettel szemben áramlást, a 
szándékos bomlasztást, az akaratlan impulzusokat, nem szereti a tartós és mesterséges 
hiányokat, az egymás ellen uszítást, az isteni közösség által nevesített életáramlási 
szabályokat alapjában megsértő cselekvéseket. Az élet körfolyamatokba kényszerített 
rendjétől, az eredeti egyenes iránytól el lehet az életet kényszeríteni, de a célba érés igénye 
esetén nem mindig az egyenes, hanem a szimmetriát megtartó pálya a leggyorsabban 
járható út.  
 
Az élet megtanult szabálytartóvá válni, és a kialakult természeti, közösségi szabályoktól csak 
egy kicsit eltérni, de az eltérések halmozódásai egymással szemben áramláshoz vezetnek, 
amelyek nemlineárisan változó időszakot, és békétlenséget keltenek. A körfolyamatokba 
terelődés ezért olyan kicsit eltérő irányú pályaszakaszokból áll, amelyekben a külső 
határfelületek gyengéd terelésének a kényszere még nem túl sértő, nem a lendületet megtörő 
az irányt változtatni kényszerülő élet számára. A szülő kifelé terel az életbe, a nagyobb és 
izotróp térrész felé, de eközben néha túlságosan is véd, és ezzel elveszi a védett gyermekeitől, 
környezetétől a rossz lehetőségek megértési, megtapasztalási, megtanulási lehetőségét. A 
nagyszülők gyengédebb információkkal, hatásokkal, több szeretettel és kitartással, kisebb 
energiaszintű részecskékkel, már több megértéssel terelik az utódokat a helyes rendezettség 
felé, és a csak egy kicsit, a kialakulható impulzustól eltérítő, az irányt éppen-csak 
megváltoztató hatás arra alkalmas, hogy az utódok az egymásnak áramlás helyett, sikeresen 
elhaladjanak egymás és mások mellett. Amikor a túl fiatal, a még nem eléggé tapasztalt 
szervezeteket lokalitásba záró külső korlátok, a tudatfejlődés növekedésével lebomlanak, és 
az addigi külső erők által fenntartott környezeti korlátok lebomlásakor átveszik a helyüket a 
belül felépült erkölcsi, érzelmi és tudati korlátok, addigra az élet megtanulja, hogy az egyenes 
áramlás csak a kevesek, az igazak lehetősége, a megmaradás igénye sokakat kanyargós kerülő 
útra kényszerít. A mindent túlélni akaró élet aktív állapotban változó része azonban 
rendszeresen elfelejti azt, hogy a tervezettnél hosszabb saját túlélésével, megrövidíti mások 
élethez való jogait, lehetőségeit, elveszi, ellopja az életidőt azoktól, akik az örökkévalóság óta 
türelemmel várnak a lehetőségeik megnyílására. 
Az élet célja tehát élményekkel telített boldog életet élni, amelyben a lehető leghosszabb és 
kellően változatos életidőre vágyunk. Ebben azonban csak akkor részesedhetünk, ha a 
szimmetria megtartása mellett mindenkinek megadjuk ami jár. Ha a szervezett 
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életrendszerben a jó hatásokat nem választjuk el, hanem megfelelően elkeverjük a rosszakkal, 
ha a kapott jogokat nem különítjük el a vele járó kötelezettségektől, és a kapott életidőt, 
energiakölcsönt, az élet során keletkező karmikus adósságot mindig kiegyenlítjük, az életünk 
bár az átlag körül változik, de hosszú és élményekkel, örömérzésekkel, boldogsággal kellően 
telített maradhat.  
 
Az élet kezdetben csak gyűjtögetett, de azután megtanult fejlődni, versenyezni és később a 
megmaradása érdekében ölni, ragadozóvá, majd egymást is fogyasztóvá válni.  Az ölj, hogy 
életben maradhass, az ölj, hogy szaporodhass szabály azonban az idejét múlta, és a megértés 
fejlődése meghozta e szabályok módosulását. Az élet végre megértette, hogy élj és hagyj élni 
a másokat, segíts nekik, hogy ha azt akarod, hogy neked is segítsenek mások.  
 
A megtűrt, elviselt másság azonban további megértésre törekedett, a szabály a nagyobb 
együttműködő képesség, a békésebb hatáscsere felé fejlődött. A ma szabálya a segítsd az 
életet, az általad is adható kölcsönhatással támogasd mások sikeres szervezetbe épülését, 
megmaradását, hogy a visszakapott jó hatással az élettéren áthaladó energiát a sokszínű 
biodiverzitással együtt fékezve békésebb, megérthetőbben változó életben lehessen részed.  
 
A teremtés felé fejlődünk, amelyben előbb meg kellett ismernünk, át kellett élnünk az 
elfogyasztás, a lebontás és a pusztulás lehetőségeit is, hogy a megismerés és a megértés 
kialakulása után, mások fúzióba segítésével beteljesíthessük az emberi életkörünk, hogy a 
teljesebb élet át és leélése után a nagyobb egész megértő, együttműködő szervező részévé 
válhassunk. 
 
Ha az általunk átélt, megélt életnek van célja, akkor az a kiteljesedés, az Istenben, a 
legnagyobb szervezetben, a közös élettérben újra egyesülés, a mások szolgálata, hasznos 
segítése, a hasznossá válás életörömöket adó lehetőségének a rendszeres átélése. 
 
Amíg elvettünk és fogyasztottunk, a mások energiájából éltünk, de az általunk is létrehozott, 
átalakított hatásokkal, élettermékekkel másokat is tápláltunk. A sors és az élet kereke fordult, 
és az élet célja ismét változott. A fúzió és a szaporodás segítése a sorsunk, nemsokára 
Kupidó szolgáivá válunk. Miközben másokat megszelídítve szabályosabb, kiszámíthatóbb 
közös életáramlásra segítünk, valamennyien a megértés és a megnyugvás felé fejlődünk, de a 
Tao iskolájában a kellő életáramlási ismereteket még nem megfelelően elsajátítók 
visszakerülnek az aktív életáramlás végtelen körforgásába, Szinbád nyughatatlansága a 
sorsuk, és a rossz eseményeket időben periodikusan felejtő tudat, élményeket újra és újra 
átélni vágyó lehetőségei az örökkévalóságig teljesülhetnek. 
 
Pécs 2008-05-12 

Moetrius ,    
az élet céljáról 
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Aszteroida suhant el a Földhöz nagyon közel   2009-11-12  
Néhány nappal ezelőtt egy aszteroida (kisbolygó) vészesen közel suhant el a Földtől 
mintegy 14 ezer kilométerre, azaz alig több, mint egy Földátmérőnyire. Ez megkeverte a 
légkört, és valószínűen köze van az elhaladása után a bioszférán is kialakuló jelentős 
felmelegedéshez. Moetrius megjegyzése. 
A 2009 VA nevű aszteroidát csak 15 órával azelőtt vették észre a szakemberek, hogy múlt 
pénteken, november 6-án vészesen közel suhant el a Föld mellett. A drámai eseményről csak 
november 11-én adtak tájékoztatást. Csak mellékes adat, hogy ez éppen akkor történt, amikor a 
Szaturnusz életspirálja, a szórási síkja éppen felénk nézett, és mielőtt eltűnt volna a Nap takarásában. 
A korábban az Szaturnusz életfelületén útnak indított információs csomagok azonban íves pályán 
érkeznek, és még lehet új vendégünk. 
Bármennyire is aggasztó, hogy egy kisbolygó ilyen közel került a Földhöz, az mégis 
megnyugtató, hogy 2009 VA átmérője csupán hét méter. Ez azt jelenti, hogy a légkörben 
szinte teljesen elégett volna, csodálatos tűzgolyót alkotva. Ehhez hasonló méretű objektumok 
évente kétszer suhannak el ilyen közelségben a Földhöz, és ötévente egyszer csapódnak be a 
Föld felszínébe. Összehasonlításképpen: a Hold mintegy 400 ezer kilométerre van a Földtől.  
Stop.hu/Daily Mail  
 
Az elégés lehetősége sokféle általunk nem befolyásolható dologtól függ:  
Az egyik, hogy milyen sűrűségű az áthaladó vendég, milyen anyagokból van, vasból, más fémekből, 
vagy hamarabb elhamvadó sziklaszerű, átlagosabb fejlettségű életanyagból. A legfontosabb tehát a 
sűrűség x az áramlási sebesség, azaz a kinetikai erő, amely érhetné a bolygónkat. Másrészt az is 
fontos, hogy az aurát miképpen érinti, a forgással szemben, azonos, vagy semleges irányban halad? 
Nagyon fontos tényező, hogy ha befelé vonzódik, kanyarodik, akkor a Föld megközelítésénél kicsi 
alacsony becsapódási szögben érkezik, azaz lehet hogy lesz elég ideje felhevülni és elhamvadni, 
elgázosodva visszafejlődni, vagy ha meredek szögben érkezik, és mielőtt elhamvadna, átrohan az aura 
rétegein, akkor és nagyobb belső sűrűség, fejlettség esetén sokkal nagyobb gondot okozhat. Tehát a 
megjegyzést tevő keveset tud a dolgok relatív lehetőségeiről. A közelünkben periodikusan keringő 
tömegnek, minden elhaladáskor a Föld árnyékoló képessége, gravitációs vonzása miatt egy kicsit a 
bolygónk felé kell neki térülnie, hacsak, a rétegáramlás ellenkező iránya, a nagyobb életnyomás miatt 
közben nem kerül akár éppen ez miatt eltérőbb kikerülő, valahol máshol, vagy és máskor más 
bolygóba, vagy a Napba becsapódó pályára. Ha periodikusan visszatérően kering a Nap körül, akkor 
ha más bolygóhoz, égitesthez (szülőhöz) nem megy túl közel, kérdés hogy a következő visszatérése 
mikor lesz, és mennyivel kerül közelebb a Földhöz, vagy olyan nagy pályamódosítást kapott a túl 
közel elhaladáskor, (ne felejtsük el, ez alig több mint egy bolygótávolság, tehát ilyen közel 
mostanában nem volt látogatónk)! Moetrius  
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Amikor az utód fejlettsége, életnyomása, frekvenciája eléri az addig őt 
segítő felmenők (a környezet) fejlettségét. 
 
Amíg a környezeténél fejletlenebb az utód, addig rajta akadálytalanul áthatolhatnak azon túl 
gyors és általa még nem érthető, nem beazonosítható információs hatások, amelyekkel mint 
ismerettel, térszerkezettel nem rendelkezik. Csak azok a hatások keltenek kölcsönhatást a 
szervezet külső felületén, vagy belsőbb rétegein, amelyekkel, - mint biodiverzitással, - 
valamilyen szinten már rendelkezik. Az újszülött és a fiatal szervezet még nagyon sok 
hatással, információ értelmezési lehetőségével (tudatos rendezettségben) még nem 
rendelkezik, ezért kész és kellően megszűrt, ártalmatlanná tett hatásokat kell kapnia fiatalabb 
korban annak érdekében, hogy fejlett, s általa meg nem emészthető hatás ne rontsa el az 
egészségét.  
Moetrius elmélete szerint a fogamzás a teremtés olyan pillanatának tekinthető, amikor egy 
térrészben a egymással ismét közvetlen érintkezésbe kerülő szülők elérik, hogy az adott 
fogamzási térrész egy pillanatra az izotróp hatások sokféleségétől sterillé váljon, azaz csak a 
szülői biodiverzitás, egyértelmű fölény, képesség, tulajdonság, hatás érvényesüljön. Ezt úgy 
érik el a szervezetek, hogy egymásra antihatású és a korábban keletkezett alrészecskéket vagy 
tartósan távol tartják a hálószobából, a közös térrészből, vagy egymással ütköztetve, 
hatástalanítva sokkal kisebb ártalmatlan, kevésbé fejlett, egymás ellen uszítható részecskére 
bontják, tehát folyamatosan differenciáló életjelenségként relatív steril lélektüzet táplálnak 
egy köztes térrészben. Az ilyen mindkét előd által együtt védett, jellemzően csak az ők és a 
náluk fejlettebb felmenőik részecskéit tartalmazó, vagy és ezekben dominánsan uralt, 
befolyásolt térrészben a közösen létrehozott változási központot, addig nevelgetik, 
pátyolgatják, védik, amíg az el nem éri az elődei fejlettségét, differenciáló képességét, azaz a 
nagykorúságot, és a szüleinek megfelelő ható és fogamzó, szaporodó képességet. 
Az elképzelés szerint, az utódban működő lélekláng, az életpiramist egyre bonyolultabb 
anyagi energiával tápláló szervezett változás azért tud a helyben változó, születő, a tudatában 
és a rendezettségében, az értékrendjében is megváltozó részecskéknek kiszámítható maradni, 
mert az utód még nem rendelkezik teljes, vagy és az adott környezetben elégséges 
biodiverzitással. A lehetséges hatások sokasága részben a szülő, felmenői és rokoni környezet 
védő, árnyékoló és elterelő hatására, a még nem eléggé megerősödő, a még nem értett, nem 
elhitt és ezért sok bajt nem okozó más információ, még hiányzik, vagy és nem rendeződött a 
saját tudata által megérthető térszerkezetbe. Ennek az a következménye, hogy az izotróp 
környezet olyan téridős elrendezettségű (fejlettségű) hatásai, amelyek gyakorlatilag nem 
lépnek kölcsönhatásba az utód szervezetével, annak a belsejében szinte akadálytalanul, 
egészen a szervezeti tér közepéig, vagy azon át is áthaladhatnak, amelyben a hasonlóan nagy 
áthatolóképességű, de kellő előrelátással nem rendelkező, más irányból érkező analóg, de 
nekik anti irányú egydimenziós részecskékkel nem találkoznak. Ha az utódközponti 
térrészében a lélek emésztő rendszerében a szülők tudatban megértésben a legfejlettebb elit 
részecskéi változnak, akkor az e térrészbe kerülő, ezen áthatolni akaró, a szülők által besodort, 
táplált csak a feldolgozó képességnek megfelelő mennyiségben és sorrendben, mindig 
kisebbségben beérkező idegen részecskék a nekik anizotrop környezetben, idegen 
szabályokkal rendelkező ismeretlen térrészben, szervezetben csak kezdők, hanem 
kihasználhatók, megoszthatók, az energiájuk, a többleteik elvehetők.  Az időbeli szimmetriát 
az teszi teljessé, hogy a másra szakosodó legfejlettebbek is mindig más, általuk nem kellően 
ismert térrészbe kerülnek át, ezért mindig kezdők, az ismeretlen nekik új környezetben 
kihasználhatóbbak, a máshol és korábban megszerzett többleteikből, az eltérő értékrendű 
környezetben energia és hatáscserére bírhatóbbak. Ha az utódtérben lévő részecskék az 
emésztésben vagy más képességben nem elég fejlettek, akkor a megmaradásért, a 
továbbfejlődésért csak annyit kell tenniük, hogy a kellő határfelületekkel távoltartott, 
mérsékelten átengedett idegenebb, de nem kölcsönható képesség nélküli, azonos dologban 
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fejlett részecskéket a saját általuk jobban ismert, de a jövevények által kellően át nem látott, 
kellően nem ismert környezetben egymásnak eresztik. Ezek az utód szervezetében csak 
egymás viszonyában kölcsönhatóképes részecskék, nem lehetnek túl messze a 
hatóképességben, fejlettségben és a tömegméretben, az utódban lévő elődi részecskéktől, mert 
ha sokkal fejlettebbek és kölcsönható képesek lennének, akkor Pl. a sugárzó frekvenciák – 
roncsolnák az utódtér sejtjeit, nagyobb felépülő egységeit. Viszont nem lehetnek sokkal 
nagyobbak sem a tömegméretben, tehát csak egy vagy két szinttel lehetnek lejjebb, 
áthatolóképességben fejlettebbek, mint az utódtér szervezetbe beépülő részecskék. Az 
anyagba és a szervezett testbe épülés egyik lényeges része, hogy az utódtérben és a 
szervezetek legbelsejében lévő téralapítóknak valamiben feltétlenül fejlettebbek kell lenniük 
egy vagy több szinttel, mint az átlagos többség, a test és a tömeg, és mint a szervezet többi 
rétegén áthatoló képes részecskék. Ez a fejlettség azonban lehet hely és környezet ismeret, a 
kezdetben még a szülői szervezetek által diktált ritmusváltozás ismerete, a helyi rendezettség 
ismerete. Ha a téren áthatolni képes idegen részecskéket, a legfejlettebb elődi részecskék 
közös térrészében az alapítói szinuszmagban, és a másik fontos szervezetekben eloszló első és 
második leszármazói generáció kellően tud differenciálni, (vagy ennek a hiányában más 
minőségbe egyesíteni, akkor az általuk differenciált, létrehozott hatásokból, kifelé eltávozó 
aura épül a szervezeti rész köré, míg a befelé sűrűsödő részekből belső, a külső aurától 
kellően elszigetelt anyagibb szervek épülnek fel. A differenciálás, azaz a fogyasztás és a 
munka, a szelekció következménye. A térrész belsejében állandó differenciálódásban, a 
szervezetnek hasznos és haszontalanként a környezeti aurába kiáramoltatott, elszigetelt 
eltávolított, és a térrész belsejében folyamatosan beáramló kisebb és emészthetőbb 
részecskékre bontott mennyei manna, azaz energiát leadni képes, a környezetet tápláló, 
egymással és másokkal együttműködésre vállalkozó részecskék fejlődnek ki, válnak ki a 
lebontásra, differenciálásra került szervezetekből. Ezek a saját térben született fogant, még 
kisebb méretű (tömegszámú) vagy koncentráltabb, nagyobb áthatolóképességű, és már 
vegyes, megosztott részecskék az utódtéren nagyobbrészt kölcsönhatás nélkül áthatolni 
képesek, és csak a kifelé áramlásban még kisebb részecskékkel feltöltődve, egymással 
impulzusba kerülő, differenciáló eseményekben válnak a szervezet belsejében élő 
legfejlettebb előd részecskék általi differenciálásban fogyasztható élelmiszerré. A külső térbe 
kiáramló honos fiatal részecskék a környezetbe kikerülve, felfúvódva, magukba egyre több 
idegen hatást beeresztve, a megszelídített részecskéket befogadó, nagyobb spinű életanyaggal 
feltöltődő Orgon életbuborékokká fejlődnek. A kiáramlás utáni feltöltődésnek az a 
következménye, hogy az idegen édes teherrel terhessé vált Orgon életbuborékok 
visszaáramolnak a kezdet terébe, már forgási, helyben is hasznosítható, könnyebben tárolható 
belsőforgási energiává szelídítik a kint még szabadabban áramló, a helyüket kereső kisebb 
energiaszintű férfiasabb részecskéket. A befogóknak és szállítóknak is tekinthető Orgon 
életbuborékokban a közösségbe hazaszállított idegenek, a szervezetben tovább fejleszthető, 
növelhető anyagi és lélek részecskék egyre nagyobb tömegű már egymástól érintetté váló, 
együtt élő, és e szűkebb térrészben tovább differenciálódó részecskék együttáramló 
közösségévé fejlődnek. Tehát az élet nemcsak a külső felületeken kap nem egészen 
szimmetriában lévő, de a lamináris rétegek által kerületi irányban jól elosztott táplálékot, 
hanem van egy ennél fontosabb külső begyűjtésből és újraosztásból származó belső forrás, 
pontosabban újraosztó lélek, vezetőség is. A szervezet belsejében, az idegen térrészekből, más 
szervezetekből származó, áthatoló-képes részecskék egy már kellően merev, egymásnak 
antihatású, kellően előre és másokra, a saját belső részecskéik jelzéseire, a lélek hangjára sem 
nem figyelő része, szinte vakon a megkezdett korábbi irányba áramlik, nem változtat idejében 
áramlási irányt, fejlődési célt. Valószínűen ebben a segítségükre lesz, pontosabban az 
egymásnak áramlókat az impulzusok, és ezzel a bomlás, a belső határozatlanság 
kialakulásában a téralapító legfejlettebb genetikai állomány, amely kellően okos részecskék 
esetén maga már nem bocsátkozik harcba, ellenállásba, csak kivárja, míg az általuk alapított 
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térrészen áthaladó merev, rugalmatlanabb idegenek egymást hatástalanítják, differenciálják. A 
fejlett szervezet által eltakart, a nekik még ismeretlen térbe vakon egymásnak áramlók a 
lendületenergia differenciálódásában kisebb, de e melegebb és táplálékkal rendelkező 
környezetben túlélőképes részecskékre bontják egymást, és az adott térrészben élőknek még 
veszélyes lendület energiájukat kölcsönösen felőrlik, kisebb, már kevésbé ártalmas részekben 
a térrészben élők táplálására fordíthatóvá, más részben helyben eltárolóvá, magas spinű 
részecskékbe differenciálják. Ha a keletkező nagyobb sűrűségű, nagyobb tehetetlenségű, 
egymással a mikrokozmoszokban anyagba szerveződő részecskéket tovább differenciálják, a 
sokkal kisebb részek, amelyek az impulzusban az adott térrészben születnek, perdületet kapnak, és már 
mint a tér saját honpolgárai áramlanak ki a környezetbe a maradék lendülettel a teret 
fenntartani, tágítani. A nagyobb tömegbe sűrűsödők, nagyobb perdületre, és kevésbé 
lendületes áramlásra kerülők, a töltöttebbé váló életbuborékok, az anyák és protonok, mint 
kellően védett, életáramlásra alkalmas, a környezetnél éppen alacsonyabb életnyomású 
térrészek, begyűjtik az eseményben szétszóródó kisebb részecskéket, menedéket adnak nekik. 
 
(A három alapegység a fej, a tor, (mellrész a mellhártyáig), és a potroh, (a hasi rész és a gyomor), a 
három téralapító, együtt élő generáció. Az átlagos térrésztől, a deréktájéktól északra teret nyerő 
szervezet két utóda karokba, délre teret nyerő utód két leszármazói a lábakba szakosodik, így lesz a 
kezdeti egyből három, majd a háromból öt, és az ötből, a téralapítókból a + 2-2 unokával kilenc-egy 
elmenő= nyolc testi kívülről is látható főrész. Eközben a testben, a belső mikrokozmoszban a karok 
ellenszerveként kifejlődik a szív, és a tüdő, a melegfúziós emésztőrendszer, és ennek az antiszervezete, 
az agyrész. A gyomor, az emésztő rendszer a főbb belső szervekkel, mint a külső testrészeknél 
melegfúziósabb utódok, menyek és vők szakosodási lehetőségei. Ilyen utódok hozzák létre a 
méregtelenítő rendszert, a Májat, amely minden más szervünkkel ellentétben folyamatosan képes 
regenerálódni, újra kifejlődni, és a mérges belső tó tartalék lehetőségét, az epét. A Vizelet 
kiválasztására az átlagos testrészben kap helyet a vesékbe szakosodók, és a vizelettároló belső tó, 
(tenger) a húgyhólyag. A vérképző és a vörös vérsejt tároló lép szerv csatlakozik a gerinc 
idegvezetékeihez, amelyekben, és más kellően üreges, sokszorosan védett csontok pórusaiban 
termelődnek, landolnak és fejlődnek magasabb szintre, bonyolultságra a vörös és a fehér vérsejtek. A 
vértároló rendszer nagyobb része azonban állandó körforgásban van a hidegfúziósabb tüdő és a gáz 
állapotú részecskék belső térrészekből megfelelő cseréjére. A szervi belső, melegfúziós részeket 
átlagosabb erős lineáris izomsejtek veszik körül, amelyeket kívülről több lamináris áramlással ellátott 
bőrréteg, határréteg véd a környezet nem kívánt behatásai, és a belső részekben kialakuló nagyobb 
életnyomás megtartása érdekében. 
  
Azon frekvencián, amely anyag és energianyerésre jó, a beáramlók folyamatosan táplálékot és 
részecske utánpótlást nyernek az életterükben átalakuló energiából, és energiahordozókból. 
Csak arról kell gondoskodniuk, dolgozniuk, hogy ne alakuljon ki abban a minőségben, 
frekvencián telítettség, amely frekvencián és minőségben a felmenői térből és a környezetből 
érkező részecskék energia árama folyamatossá válik, amely a léleklángot, a tisztítótüzet 
táplálja.  
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Az életforduló kialakulása: 
 
A baj akkor keletkezik, amikor a környezeti energiával táplálkozó szervezet elér egy olyan 
fejlettséget, telítettséget, differenciáló képességet, amikor a beérkező, vagy és az életterében 
áthaladó, addig neki táplálékot szállító nanoszintű részecskék előállítására képessé válik. Az 
egyik nagy veszély a hírközlési és a telefon frekvenciák, a másik a mikrohullámú és a 
nagyfrekvenciás készülékek. Minél több elektronikus és radar készülékkel, és minél több és 
nagyobb frekvencián beavatkozunk a természet rendjébe, azaz minél több frekvencián 
bocsátunk ki részecskéket a környezetünkből, a bioszféráról, annál több frekvencián érkező 
részecskék nem tudnak eljutni az újraosztási teendőkkel megbízott belső magba, azaz nem 
tudnak kisebb, tápláléknak alkalmas szelídített, nagyobb folyamatosságú energiává átalakulni. 
Ennek a közvetlen következménye, hogy a rétegünkből kibocsátott frekvenciákon kiáramló 
részecskék, kifelé és befelé is hatástalanítják a rétegünkbe áramló, energiát hozó idegen, és 
felmenői részecskék energiáját. Ez kettős következményt hoz létre. Egyrészt a Föld belsőbb 
rétegeiben is nő az impulzus sűrűség, amely feladott támogatás egyre ritkábban, vagy nem 
érkezik el hozzánk, és a tőlünk befelé lévő átlagos réteg egyre nagyobb impulzus sűrűségbe 
melegszik. E hozzánk képest belső, melegfúziós réteg gerjesztése, feszültsége impulzus 
sűrűsége folyamatosan nő, amíg el nem ér egy feltöltődő, telítődő értéket, és a rajta nyugvó 
rétegek gravitációs nyomását meg nem haladja valahol. Valószínűen mindig kell lennie egy 
egymáson éppen elcsúszó, engedő, kisebb ellenállású, azonos rendezettségűvé fejlődő 
elfolyósodó, kétdimenziós állapotra visszafejlődő belső anyagi rétegnek, amelynél a belső 
erők a kritikus érték meghaladása után kitörnek, (nem csak vulkanikus kitörésekre kell 
számítani). A következmény a belső rétegek fúziójának a megszaladása, azaz olyan a 
környezetben már elhelyezhetetlen elavult élettermékek készülése, amelyek kellő ész és 
elvezetődés hiányában a túlszaporodás közben már csak hőt és elvezetetlen feszültséget 
termelnek. Valószínűsíthető, hogy ez a kitörés egybe fog esni egy külső gerjesztés, a 
megtermékenyülés és a rétegek sterilizálásának a besegítésével, amely meggyengíti a belülről 
könnyebben feltörhető külső kérget, rétegeket. Ezzel beteljesedhet Nostradamus előrejelzése a 
feneketlen mély pokoli katlan kitöréséről.  
A rétegünkben keletkező, egyre többféle frekvencia azonban egy kifelé ható, a beáramló 
részecskéket, és ezzel a normális anyagcserét távoltartó következményt is kifejleszt, azaz a 
külső környezetben is kifejlődik egy beérkezésében gátolt részecskékkel és hatásokkal 
telítődő, a kibocsátott frekvenciákon feltartóztatott részecskék egyre nagyobb feszültségben 
változó, a másikhoz képest hidegfúziós eredőjű rétege. A termoszféra feszültségét ez növeli. 
A már önállónak tekinthető, kellően differenciáló Bolygónk akkor éri el a nagykorúságot, 
amikor képes olyan saját frekvencián kibocsátott részecskéket differenciálni, amelyek távol 
tartják az elődök és a felmenői környezet azonos ritmusban beáramló részecskéit. Ha a Svájci 
gyorsítóban sikerül az aranyionokat, az isten eredeti és ősi, hosszú életű elődi részecskéit 
egymással ütköztetni, akkor olyan ennél sokkal magasabb frekvencián kiáramló, sokkal 
nagyobb áthatoló képességű részecskék keletkeznek, amelyek nemcsak képessé válnak a 
környezetbe kiáramlás közben nagyobb távolságra eljutásra, az életterünk és a lehetőségünk 
kitágítására, hanem egyúttal semlegesítődnek a körben romló differenciáló képességű elődök 
eddig az utódokat segítő, tápláló, beáramló részecskéi. Ilyenkor a szülő által diktált ritmus, a 
közös szívverés üteme, az együttfejlődés részben semlegesítődik, és az utódokban saját 
szinuszmag átveszi a tér fejlődési ütemének a ritmizálását. Ha az esemény egyszeri és nagyon 
rövid ideig tartó, akkor talán még nem semlegesíti a felmenők ritmusát, és van rá esély, hogy 
a Föld külső, belső táplálása, a közös ritmus nem szűnik meg. Ha azonban a felmenői 
aranyion részecskék a külső környezetekben szimmetriába kerülnek, pl a termoszférában, a 
közös ritmizálás, a szimmetriába kerülés színtere áttevődik e rétegbe, és a belső rétegek szinte 
azonnal melegfúzióssá, a belsőbb már ördögi rétegek által befolyásolhatóvá válnak. Ilyenkor a 
hidegfúziós külső atya hideget hozó és feszültséget elszállító részecskéi nem jutnak el a 
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rétegünkig, és a rétegünk, a bioszféra menthetetlenül melegfúzióssá, nekünk pokolivá 
fejlődik. Ha a Föld elhal, mert túl gyorsan fejlődve, mielőtt a képességei lehetővé tennék a 
saját ellátást még éretlenül jutott el a szülői ritmus elutasításáig, akkor a változás elhal, vagy 
és ellenkezően éppen nagyon felerősödik, és a bolygó a bomlás, vagy és a szétrobbanás 
sorsára kerülhet. A belső hőt elszállító aura nélkül maradó bolygó vagy lehűl és leáll a belső 
ritmus, esetleg tetszhalottá válik, vagy tovább emelkedik a belső fúzió, akkor felrobban és 
részekre esik. 
 
A belső térben létrehozott isteni utódok e folyamat során egyre kijjebb jutnak a felmenők által 
is közösen védett, anizotrop térrészből, és egyre jobban az izotrópabb, majdnem minden 
hatásnak kitett, az elődeik által egyre kevésbé védett külső térrészbe jutnak. 
 
Tehát a saját zsákmányt ejtő utódnak a szülői energiáról, át kell térnie saját táplálkozásra, 
energiaszerzésre, amely, - mint a Mars esetében már megtörtént, - valószínűen átmeneti 
karcsúsodással, az élettömeg jelentősebb részének az elvesztésével jár. Ha egy bolygó, vagy 
és réteg elhagyja a szülői tér védelmét, és elutasítja a felmenői információs táplálékot, akkor 
kénytelen lesz attól kezdve rendszeresen saját zsákmányt szerezni, megismerni az izotróp 
külső környezet törvényeit. 
 
Ha megértjük az anyai Naptól távolodó bolygók életfejlődési törvényszerűségeit, akkor végre 
sokak által megérthetővé válik, hogy az önállóságra kényszerülő Mars után egyes bolygók, a 
saját ritmus kialakulása előtt széteshetnek, részekben vészelhetik át az galaxis ekliptikán, 
(fősíkon) áthaladás veszélyes idejét, hogy aztán ismét összehangoltan cselekedve, egy 
Jupiterszerű gázbolygóvá fejlődve újra egyesüljenek, de most-már e szövetségbe közös 
szervezettségbe tömörüljenek. A Jupiter már nemcsak elérte a nagykorúságot, hanem leendő 
kiscsillagként már képes önálló differenciálásra, pontosabban eljutott a fúziós energiába 
sűrítés, a nagyobb differenciálás képességéig.  
 
Mondhatjuk azt is, hogy miután a bolygók, mint a megtermékenyült tojásban fejlődő embriók 
elfogyasztották a kezdetben kapott, és a múltban beléjük táplált, az elődök által adott, felhalmozott 
energiákat, ideje hogy kikerüljenek védett burokból az izotrópabb valóságba, és megtanulják, 
megismerjék a saját táplálékszerzés lehetőségeit. 
 
Ha egy szervezetben elfogy az addig a szervezetet fenntartó eleség, az energia táplálék, 
utánpótlás, akkor annak a szervezetnek azon életben tartási lehetőségekre kell áttérnie, 
amelyekből éppen az elődélete során bőven felhalmozott a környezetben, tehát a korábban 
termelt, felbontott életanyagot kell más kombinációban összeépítenie egymással.  
Ha a csillagokban elfogy a kisebb energiaszintű, pontosabban áramló képesebb Hidrogén 
fejlettségű részecskék üzemanyaga, az értékrend-változásban a csillagszervezetben 
elkezdődik az addig felbontott részecskékből az egyre nehezebb életelemek szervezetekbe 
sűrítése, a részecske szaporítás a fúzió. Ilyenkor a környezetben a korábbi differenciáló 
képességgel nagyon felhalmozódott, a neutronoknál és a protonoknál nehezebb, nagyobb 
energiasűrűségű, már nagyobb tömegszámú hidrogén atomokat kezdi egymással 
differenciálni, ütköztetni, amelyek fúziójában hélium atomként ismert nagyobb energiaszintű 
részecskepárok, és a térrészből kiáramló sokkal gyorsabb, nagyobb áthatolóképességű 
fotonok, vagy és még kisebb részecskék keletkeznek. A hélium atomoknak nagyobb és 
valószínűen differenciáltabb az aurája. Már nemcsak egy, hanem egymással szemben fejlődő 
két elektron csoporttal, genetikai változattal rendelkeznek. Ha elfogy a Hidrogén szervezeti 
energia, akkor elkezdik a csillagok a hélium fejlettségben közben már felhalmozódott nagy 
mennyiségű energiát egymással differenciálni, amelyben természetesen még nagyobb 
sűrűségű még nagyobb tömegszámú, nehezebb elemek, és a hiányzó tömeg másik elpárolgó, 
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elgázosodó részeként sokkal kisebb tömegméretű, még nagyobb áthatolóképességű egyre 
kisebb, egyre jobban uralható, a térméretében növekvő aurába kiáramló, akár nanoméretű 
részecskék születnek. A differenciálás nemcsak fúziót hoz létre, hanem a fúzióba segítettek, a 
jó életpéldák rovására, mások bontását, élettérből kiszorítását, munkára fogását is el kell érni.  
 
Amikor már saját arany ionokat tud fúzióban létrehozni, vagy egymással 
differenciálódásra bírni, kényszeríteni, vagy és felbontani az élet, az elektronokat még 
megfelelően elosztó utolsó elemi, atomi állapotában már nem számíthat a szülői szervezetek 
részecskéire, a veszélyessé, konkurenssé váló elődök támogatására. Ez az az állapot, amikor 
az előd szervezet már nem támogatandó utódot, hanem élelemben, vagy a párválasztásban 
konkurens ellenséget lát az utódjában, és elüldözi a felnőtté, ivaréretté váló utódját a saját 
vadászterületéről. Ilyenkor dobódik ki a felnőtté váló madárfióka a fészekből, és kényszerül 
önellátásra, repülésre, saját életfenntartásra, vagy mások zsákmányává válva a már fejlettebb 
ragadozók általi elfogyasztásra. Abban a pillanatban, amikor az utódszervezet jobban tud 
differenciálni az elődjeinél, el kell kezdenie az önálló energiatermelést, pontosabban az általa 
elfogható részecskék tovább differenciálását, a közös élettér tágítását. Ha jó Moetrius 
elgondolása, akkor ez azzal jár, hogy a kényszerváltozásba fejlődő elődökből egyre több 
felmenői részecske kezd el lebomlani és kisebb energiaszinten átépülni, áttelepülni az 
utódokba. Miközben az utódok az elődök lebomlása közben teret és energiát nyernek, az 
elődök fejlettebb, kellő lendülettel rendelkező részecskéi azok, amelyek még elégséges túlélő 
képességgel áttelepülnek az utódokba. A teret idővel átveszik az utódok, a környezetből 
beépült részecskék, és az elődökben kifejlődött és áttelepült részecskék jobban sikerült 
korszerűbb életkeverékei. Minél sikeresebb, egészségesebb folyamatszimmetriát élnek a 
közösen változó szervezett részecskék, annál nagyobb esélyeik keletkeznek az utód terekben 
túlélés, a más világban folytatódó élet lehetőségeire. 
Ha most egy időre nem vesszük figyelembe az utódterek külső, felmenői gerjesztését, hanem 
csak az utódban fejlődő gerjesztettség, a következmény fejlődési irányára koncentrálunk, 
akkor hasonló, lehetséges, nagy valószínűséggel bekövetkező részecskeszaporító téridős 
eseményéhez jutunk. A bolygónk változását nem csak az üvegházhatásnak tulajdonított gázok 
kibocsátása okozza, hanem a belső és a külső feszültségrétegek egymás felé közeledése, a 
korábban jó anyagcsere folyamatok megbomlása. A külső és a belső melegfúziós réteg 
változássűrűségének és feszültségének a gyorsulása, növekedése egyre erősebben szorítja ki 
az átlagos utódi élőrétegéből a bioszférában változó, elkényelmesedett szervezeteket, a Föld 
átlagos rétegének a glóriája gyors ütemben fejlődik. A belső feszültség növekedés mellett, a 
bioszféra által kibocsátott egyre többféle frekvencián a külső rétegekbe is megnőtt a hő és a 
fényszennyezés, valamint más frekvenciákon is a kiáramlás. Ennek a következménye, hogy a 
beáramló és a kiáramló azonosság valószínűen a termoszférában ütközik, kerül szimmetriába 
egymással, amely miatt már érthető a termoszférai fiatal és dinamikusan fejlődő réteg magas 
változás sűrűsége és hőmérséklete. Mivel az életet kívülről tápláló részecskék elakadnak a 
termoszférában, a belülről érkezők pedig az alattunk lévő, szintén gyorsabban fejlődő, erősen 
feszültséges melegfúziós rétegekben, ezért az átlagos utód réteg nem mindenkor a 
leggerjesztettebb. Ez két következményt is kialakít, egyrészt a rétegünk külső árnyékolása 
erősen megnövekszik, tehát sem kívülről sem belülről nem kapunk elég áthatoló képes 
energiát, viszont a rétegünkben keletkező, már a két gyorsabban fejlődő, egymással összefogó 
réteg által gerjesztett változás hője és feszültsége sem tud eltávozni. Mivel belülről és kívülről 
is növekszik a feszültség, az elszállítandó hő csak a réteg irányába, lamináris áramlásba 
terelődve tud gyorsulni, amely egyre magasabb rétegnyomást és feszültséget hoz létre. Az 
élőrétegünk változássűrűsége, lamináris áramlása keveredése és káosza egyre gyorsul, az 
életnyomás nagyon gyorsan növekszik. El fog jönni az a pillanat, amikor ez már 
tarthatatlanná, a környezet életnyomásánál is nagyobbá válik. Mivel ennek a 
nyomásnövekedésnek a szerepe az egymás felé közeledő külső nagyobb életbuborékok 
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közvetlen érintkezésbe kerülésének, a nagyobb energiaszintű impulzusnak a meggátlása, ha ez 
nem elég sikeres, és a nyomás megszökik, vagy és a rétegünk az összeérés és az impulzus 
pillanatában elfolyósodik, az utód megfoganása, és az élőrétegünk eltávolítása 
elkerülhetetlenné válik. Ez esetben az élőrétegünk megosztódik, és miközben egy része 
visszaépül az új utód rétegbe, a más része kiszorítódik az izotrópabb környezetbe és a két 
nagyobb életbuborék érintkező szimmetriasíkját kívülről védő lamináris áramlású külső 
rétegben, aurába fejlődik. A befelé utat találó, a helyzethez alkalmazkodó képesebb 
részecskék, melegfúzióssá válva a fiatal utódtér belső építőivé válnak. 
 
Ha a gerjesztés fő ereje nem a tömegfelezőnél, nem az utódrétegnél következik be, akkor az 
utódréteg elmarad a fejlődésben a rajta kívül változó környezetekhez képest, és ilyenkor a 
belsőbb melegfúziós és a külső melegfúziós réteg (a felmenői határrétegek metszéseiben 
fejlődő, eltérő irányú rétegek) gerjesztettsége, fejlődése gyorsabbá válik. Ez látható a Nap 
Spörer szabályát bemutató 5. ábrának a 3. és a 4. alszámú ábráján. A két képen látható, hogy 
egymással szemben az átlagosság felé fejlődő nagyobb réteghatároknál legalább két, a 
középső átlagos réteg felé terjeszkedő ionizált réteg alakul ki. A melegfúziós belső réteg 
egyre jobban közelít az egyenlítői átlagos réteg felé, míg ugyanez a külső termoszféra rétegtől 
a bioszférai átlagos réteg felé közelítés is látható. Míg a melegfúziós réteg a magasabb 
frekvencia, a gyorsabb változás felől fejlődik az átlagos felé, azaz visszafelé, a nagyobb 
folytonosság felé, addig a külső ehhez képest hidegfúziósabb réteg befelé fejlődik a 
melegedés és a gyorsulás, a mind nagyobb tömegbe épülés felé. A nőies, gyorsabban fejlődő 
belső réteg és a lassabban de befelé fejlődő a másikhoz képest hidegfúziós, férfias 
dominanciájú külső réteg egymással szemben fejlődése azt eredményezi, hogy el fog jönni az 
a pillanat, amikor a két egymással szemben fejődő réteg. – mint a felmenői életbuborékok 
ellentétes irányba fejlődő határfelületei - összeérnek, és az ellenkező irányú téreseményben 
átlagos rétegbe tevődik át a fő fejlődés, az utódréteg megújulása, a régi réteg eltávolodása. A 
két réteg összeérése ez esetben is hatalmas impulzust eredményezhet, mégpedig olyan 
változással, amely az egymással összeérő és együttműködésbe, kölcsönhatásba kerülés, - ha 
még nem elég jó a szinkronizálás - valószínűen nagy elporlódást és magas frekvenciájú 
nagyon gyors változást hoz létre. Mielőtt azonban a nagyobb sűrűségű élőrétegek egymással 
összeérnének, előbb mindig a külső, kevésbé telített rétegek tompítják az egymás felé haladó 
lendületet, az ellentét erejét, és ameddig lehet deformálódnak. Amikor azonban a külső 
rétegek deformációs rugalmassága, életnyomása nem elég az egymás felé haladó lendület 
nagyobb impulzust megelőző megfékezésére, akkor a fejlettebb részecske és anyagsűrűbb 
rétegek közül kiszoruló, elvékonyodó külső rétegek elszigetelő hatása lebomlik, és létrejön a 
ritkán bekövetkező érintkezés, az új ég és az új, az új víz és az új tűz föld keletkezése. 
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Az élőrétegek rugalmassága miatti deformáció: 
 
Az életbuborékok amióta elvesztették a helyzeti stabilitásukat, ide-oda áramlanak egymás és a 
nagyobbak határfelületei, rétegei között. Az áramlás azonban nem spontán és szervezetlen, 
hanem nagyon pontosan szervezett, megtartott áramlási időrendű. A látszólagos ide-oda 
áramlás, a keringés, a bolyongásnak mindig fontos célja van, a tudat alatt működő részecskék 
segítik az életben szükséges hatások kialakulását, vagy a még éretlen szervezetnek a hozzá 
képest veszélyes hatások elkerülési lehetőségét. Néha a tudat alatt dolgozó, már elporlottabb 
isteni részecskék is hibáznak, és ha nincs idő a dolog javítására, vagy szükség van a tér 
fejlődésére, átalakulására, akkor létrejönnek a fennmaradáshoz, vagy a fejlődéshez szükséges 
impulzusok. Ha siet egy szervezet belső órája a  saját megértő képesség kialakulásához 
képest, akkor vagy az impulzusom mennyisége csökken és a tér, (egy együttfejlődő 
szervezettség) fejlődése átmenetileg csökken, lelassul, vagy lehet hogy a belső fejlődés 
lelassulásával, az együttáramlás felgyorsulása továbbsietteti egy másik életeseménybe 
sodródásba. Ha az életáramlás nem kreált, nem az élet résztvevői, az isteni közössége 
fejlettebb megértő képességgel, isteni tudással, kellő komplexitással irányított, befolyásolt 
lenne, akkor a térben a káosz válna úrrá, és az életfolyamatok szervezett rendezettsége ezen 
idő alatt nem működne. Az élet a szélsőséges állapotaiban, a határfelületen áthatolásakor 
maga is határesetté válik, és ha korábban nagyon lemaradt a fejlődésében a környezetéhez 
képest, akkor gyorsabb gerjesztés mellett időbeni felzárkóztatásra serkentetik. Ilyenkor 
felgyorsul a külső gerjesztés, majd a belső óra, az életritmus sem teljesen egyformán telik. Az 
életet szervező megértőbb entitásnak sikerült úgy kialakítani a változást, hogy a tudattal 
követhető, megérthetőbb eseményidőszakot, a lineáris fejlődést sokkal hosszabbnak érezzük, 
mint a nemlineáris eseménysűrűséggel rövidebb idő alatt kifejlődő, átalakuló nem megértett, 
nemlineáris, azaz a tudattal sem követhető rosszat. A gyorsan lezajló rossz irányú változás 
átélése után sokáig megtartható az élet jóságába, értelmébe és egymással közös 
szervezettségbe, a szervezett életáramlásba vetett hit. Ha a rossz tendenciánál olyan gyorsan 
romlanak el az élet lehetőségei, hogy mire feleszmél, már a mély gödörben találja magát, 
akkor kevésbé van idő siránkozni, és minden értelmes szervezet azzal kezd el foglalkozni, 
hogy miként kerülhetne ki a slamasztikából. (Lásd az értelmes béka megoldását, ebihalakra 
lebomlását, az időben az éppen meglévő, hozzá eljutó eleségnek megfelelő réteghez , 
állapothoz visszafejlődését.) 
 
A bonyolultabb, megértőbb élet már nemcsak egydimenziós irányban áramlik, hanem 
miközben az anyai szervezet, az élet egyik forrása körül is kering, eközben az anyai 
szervezettel együtt kering az anyának felmenői forrást, eredetet jelentő szervezet körül, azzal 
együtt pedig annak a felmenői forrástere körül. Ez a többdimenziós, ráadásul a saját forgással 
is kiegészített keringés, az idő és a térdimenzióban statisztikai valószínűség szerint az 
életáramlásban résztvevők között jól osztja el a környezet hatásait, ezért minden rétege, része, 
oldala az időben eltolt, de arányos gerjesztést és energiát, jó (és rossz) hatást kap. A 
határfelületeken átáramlás, a Spörer szabálynál megismert napfoltos, a Nap két vagy több 
sávját, rétegét lehűtő, elgázosító, anyagcserére késztető gerjesztés lényegében a felsőbb 
szervek határfelületeken keringő részecskékkel a helyi állapotok, fejlettség és az 
életrugalmasság letapogatása, információ adása és fogadása. Az életterekbe és a 
szervezetekbe beáramló részecskékből a változást követően visszaáramló, nagyobb 
áthatolóképességűek mindig eljutnak a hazai forrásig, és információt, visszacsatoló 
visszajelzést visznek a beavatkozás előtti és alatti, valamint utáni állapot átalakulásáról. 
Ezeket a visszajelző információkat, meg a fejlettségről szóló visszajelzést nemcsak a 
közvetlen elődök kapják, hanem az azonos frekvenciát megértő al, vagy felharmonikus kellő 
azonosságú szervezetek is képesek megérteni, értelmezni. 
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A sok rugalmas részecskével, töltött gázrétegekkel, azaz aurával, gyűrű alakú réteggel, 
glóriákkal is körülvett, szilárdabb, rugalmatlanabb gyorsabban és keményebben reagáló 
szervezetek azonban nem teljesen koncentrikusak a velük együtt sodródó, áramló eltérő 
sűrűségű részecskefelhő rétegeikkel, hanem a másoknak áramláskor erőteljes deformációk 
fejlődhetnek ki. Az auráknak tekintheti, kisebb hatóképességű, kisebb részecskesűrűségű 
rétegek, a rugalmasságukkal erősebben fékezik a náluk nagyobb sűrűségű, szilárdabb rétegek 
egymásnak ütődését, akadályozzák a túl nagy impulzusok kialakulását. Azonban az 
egymásnak áramló életbuborékok néha túl nagy lendületet, túl nagy amplitúdót nyernek, túl 
sokáig áramlanak kitartóan a korábban kialakult, vagy nem eléggé és nem idejében módosult 
irányokba. Ilyenkor előfordul, hogy a túlságosan nagy életnyomásra összenyomott, kisebb 
részecskesűrűségű, külső élőrétegeik, az auráik nem tudják eléggé letompítani, 
megakadályozni az eltérő kerületi sebességgel (más spinnel vagy eltérő iránnyal forgó), 
szilárdabb, nagyobb részecskesűrűségű rétegek közvetlen egymásnak ütődését, amelykor 
közvetlen fizikai érintkezés, kontaktus, párosodás, nemlineáris nagyobb gyorsaságú 
térátalakulások következnek be. 10. ábra: Az egyesülő életbuborékok deformációja. 

 
 
Amíg a szervezetek között növekvő életnyomású, torlódó térrész képes az életnyomás és a 
kisebb szinten bekövetkező impulzus sűrűség növekedésével távol tartani egymástól a nem 
azonos, egymással szembeni irányba áramló ellenséges részecskéket és megakadályozni a 
nagyobb részecskesűrűségű rétegek közvetlen összeérését, vagy mielőtt ez bekövetkezne 
eltávolítani az egymásnak rontó hatású rétegeket egymástól. Bár ilyenkor jelentős életnyomás 
növekedés alakulhat ki a szembeforgó torlódásoknál lokálisan, de a nyomásnövekedés 
nemcsak szigetelő lamináris rendezettségű réteget hoz létre, hanem a lokális nyomás 
növekedése eltávolítja a túl hevesen egymásnak áramló szervezeteket.  A rétegekben 
kialakuló szembeforgásban a réteg torlódó részén erős nyomásnövekedés alakulhat ki, míg a 
réteg ellenkező oldalán, ahová nem tudnak idejében elég mennyiségben átjutni a részecskék, 
csökken az életnyomás, a rétegekben szívóhatás, a depressziós rétegoldal felé ható rétegszél 
áramlás alakul ki. Amikor a városi közlekedésben dugó és torlódás alakul ki, természetesnek 
vesszük, hogy a torlódásnál egyre több jármű gyűlik össze, de az azzal a következménnyel jár, hogy a 
torlódás utáni utak és terek átmenetileg elnéptelenednek, e rétegekben, városrészekben, utcákon egy 
időre csökken a forgalom nyomása. 

Az egymás felé lendülő életbuborékok 
deformálódó felszínén a még nagyobb 
életrugalmasságú részecskék külső nem túl nagy 
egyedsűrűségű rétegei áthatolnak egymáson, vagy 
alkalmazkodva elhaladnak egymás mellett, de a 
nagyobb részecskesűrűségű rétegek torlódása miatt 
a lokális gerjesztés sokkal nagyobbá válik. Ha a 
külső rétegek határfelületén áramló részecskék 
iránya célja azonos, ez a lélek által befolyásolt 
szerelmi érzést átélve, a tudat ellenére egymás felé 
húzza a szervezeteket, de eközben egyre nagyobb 
részecskesűrűségű rétegek kerülnek torlódásba, 
egyre nagyobb életnyomásba. A jobban kitöltött 
rétegekben az érintetté váló részecskék mind 
nagyobb része kikerülhetetlen, az életnyomást és az 
impulzus sűrűséget is növelő eseményekbe 
sodródik. A belsőbb rétegekben azonban a nagyobb 
térkitöltési eredő miatt kevesebb a szabad tér, egyre 
kevésbé férnek el az egymással szemben áramló, 
egymással ellenséges érzelmű részecskék, tehát itt 
megnő a változás, a tér impulzus sűrűsége. 

Depressziós 
réteg 
rész 

Depressziós 
réteg 
rész 

Komressziós 
réteg 
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Ha azonban a radiális, radikális irányú kinetikai erők nagyobbak az elszigetelő rétegerőknél, 
az utód rétegek nyomásánál és az összecsapástól távoltartó kerületi irányú átlagos erőket 
legyőzik, akkor az egymás felé áramló szervezetek ellenkező irányú, más célú, eltérő érdekű 
rétegeinek az összeérésénél, szükségszerűen egyre nagyobb feszültség és hatalmas impulzus, 
egymás ellen tömeges áramlás, és elterelődve eltérő irányba áramló, már vegyes utódokba 
keveredés alakulhat ki. Az impulzusponttól a nagyobb szervezetek tereibe be és átáramló, új 
irányt vevő részecskék addig áramlanak, terelődnek az új irányba tartó saját útjukon, amíg a 
saját áramlási irányukkal, céljukkal meg nem egyező, tehát az életáramlásban őket nem gátló, 
hanem segítő részecskeáramlású felmenői rétegre, családtagra, rokonra, segítőre nem találnak. 
Ekkor az ő életükben sikeres fellendülés, tavaszi állapot alakulhat ki. 
 
Ha a túl nagytömegű, egymással már nagyon függőségbe szerveződött élet nem tud áthaladni változás 
nélkül egy jelentős téridős eseményen, potenciálgáton, akkor a fejlődését gátló határnál kialakuló 
nagyobb energiaszintű impulzusban sokkal kisebb, áthatoló képesebb részecskékre bomlik, és ezzel 
szünteti meg a torlódást. Az ilyen szervezet, mint együttváltozó nagyobb szervezeti egység lebomlik, a 
közös szervezettség, a halraj minta, mint közös áramlási rendszer elhal, de a kisebb egységekben 
tovább áramlik, tovább él, és később ismét egyesül a megváltozó, továbbfejlődő részek helyben 
maradó, és azonos iránya együtt tovább áramló részeivel. Bár a halrajok, a részecskerajok összetétele, 
a közös tudás eredője az életakadály, esemény elhagyása után megváltozik, egy-két korábbi helyet 
betöltő elöregedett, lebomlott részecske helyét más veszi át, és ezentúl a saját észleléseit, elképzelését 
teszi hozzá a nagyobb egész, a vele tartó közösség együttáramlásához. 
 

Ha a túl nagy kilengéseket, bátorságot merítő szervezetség egyre nagyobb amplitúdót véve 
nekilendül egy őt már a továbbfejlődésben régóta fékező időfelület, potenciálgát átlépéséhez, 
a szükségesnél nagyobb lendület, a túl gyors fejlődés miatt könnyen egy a lendületirányba eső 
másik életbuboréknak áramolhat, ütődhet, amelyben, ha a külső rétegeinek a deformáció és 
tűrési képességét meghaladó fizikai kontaktus, érintkezés történik, a nagy erejű impulzusban 
más életrend és eltérő életprogram alakul ki. Ha összeütődik, közvetlen érintkezésbe kerül két 
életbuborék nagyobb részecskesűrűségű élőrétege, akkor az eddig csak az aurájában keveredő 
rétegek mellett sokkal mélyebben, több élőrétegben, életpiramisban is bekövetkezik a 
vegyülés, és a felszíni kovalens keveredés mellett és helyett az ionizált térállapotban ionos, a 
belső résekbe beépülő, a nyomásnak szilárdabb kötődések is kialakulnak. A nagy erejű 
impulzusokban, a közvetlen testi, anyagi érintkezéskor ugyan az történik, mint amit a Földet 
érő aszteroida, üstökös találat esetén kialakul. A behatás mellett a fizikai áramlási 
lehetőségnél gyorsabban terjedő információs hullámok (a hír) miatt a megtámadott szervezet 
visszaszorul, visszahúzódik a találattal ellentétes ellenkező féltekére, (ennek is a lehető 
legtávolabbi, ellenható térrészébe, és a beáramlási hidegponttal szemben, melegfúziós forró 
pontot, hátországból irányított ellenszervezetet, ellentermékeket, pontosabban déli pólust hoz 
létre. Lásd az Aspektus 30. könyvében a Többszintes igazságban a leírást a beérkező 
megtermékenyítő vendég, és a megtermékenyítés következményeiről szóló részeket. 
 

A közvetlen fizikai összeérés, a nagyobb energiaszintű szervezetek határfelületein keringő 
részek között is kialakulhat, és minél nagyobb részecskesűrűségű részek, rétegek, szervezetek 
kerülnek egymással közvetlen kontaktusba, annál mélyebb lehet a genetikai keveredés, az 
egymásba vegyülés. A csillagok és a nagyobb szervezetek közvetlen fizikai kapcsolatát nem a 
szilárd rétegek, hanem az aurák, az élőrétegek határfelületen keringő, már nagyobb 
együttváltozó egységekbe szerveződött aszteroida, (csillagsperma) vagy üstökös, 
(csillagmenszes) részecskéikkel találkozás, érintkezést jelenti. Ha egy ilyen megtermékenyítő-
képes más tudati rendezettségű genetikai anyag beáramlik, és összeütközik egy szervezett 
élettérbe, a közvetlen kapcsolat a genetikai anyag közvetítésével, a megtermékenyülés, a 
nagyobb szimmetriához szükséges folytonosság az élettér tudását kiegészítő hiányzó 
élettermékének a beáramlásával létrejön. A folyamat nagyon sokféle eltérő életszinten és 
bármely szervezettségben bekövetkezhet. 
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Az üvegházhatásnak tulajdonított globális felmelegedés, azaz a megtermékenyülésre 
kész, megosztódott állapot, a peteérés hőmérséklet növekedése belülről és kívülről is 
táplált. Nemcsak a külső szereplők gerjesztik a befelé haladó rétegekkel, hanem a szülői, 
elődi szervezetek kijjebb lévő, már sokkal elporladtabb állapotban változó külső rétegeinek az 
utód centrum lélektűzében összeérése is elindít egy belülről kifelé, a másik gerjesztettséggel 
szemben haladó fejlődést. A magasabb frekvencián, a felmenők külső rétegeiben változó, már 
elporladtabb, kisebb tömegszámú egységekben változó információs részecskék, a belső lélek 
rétegekbe érve még kisebb, és nagyobb, tovább differenciált részekre bomlanak. A 
differenciálódás impulzusaiban azonban nagyobb együttműködő képességű, anyagba és 
szervezett rendszerbe épülő, a nagyobb tömegszám felé haladó melegfúziós és hidegfúziós 
komplex, nagyobb értelemmel bíró részecskék is születnek. Amikor valamelyik életminőség 
egy szervezetben nagyon felszaporodik, ugyanakkor ennek a minőségnek a hiánya a 
környezetben is megnövekszik. Ha pedig a környezetben valaminek a hiánya miatt jelentősen 
megváltozik az életváltozás minősége, akkor egyre nagyobb feszültség alakul ki a felesleges 
hatásokban felhalmozódó, máshol hiányzó differenciáltság túlerőssé válása miatt. Ez a 
feszültség arra serkenti a tér feszültséggel és nyugtalansággal, nem hasznosítható képességű 
részecskékkel feltelő életbuborékjait, hogy közvetlenebb érintkezésbe kerülve más 
életbuborékokkal, a nekik haszontalan, csak gondot és feszültséget okozó többletet, egy olyan 
más állapotú szervezettel elcseréljék, amelyben mind a két félnek hasznosabb, az életét 
jobban segítő, továbbdifferenciálható részecskeenergiát kapnak. Ezt a folyamatot ismerjük 
nemzésként, a szaporodási folyamat főaktusaként. Azonban a szaporodásról ismert, hogy nem 
csak az ejakulációból, megtermékenyítésből áll, hanem a mindenkori folyamatnak fontos 
előzményi és következményi hatások is kialakulnak. Az élet nagyon feszültséges, 
azonossággal nagyon feltelő, vagy túldifferenciált, nagyon mássá váló állapotában kölcsönös 
hatáscsere szükséges a kialakult rend és rendezettség, a megérthető életfolyamat 
megtartásához. A szaporodás komplex folyamat erre az életproblémára nyújt, a részleteiben 
sokunk által kevésbé, de a következményeiben annál jobban ismert, de rendszerint nem 
eléggé értett megoldást. 
 
A nagyobb tömegszámú életbuborékok szélsőséges rétegei közé szorult, került, átlagosabb, 
vegyesebb utód rétegekre, tehát hol az egyik, a kifelé fejlődő, hol a másik, a befelé fejlődő hat 
erősebben, kerül meghatározó dominanciába. E köztes rétegben fejlődő átlagosabb életnek a 
baj akkor alakul ki, amikor ez a váltó demokrácia domináns többségi állapota, az egyértelmű 
fejlettségi állapot, a közös akarat elveszik, és miközben az átlagos réteg és állapot lebomlik, 
visszafejlődik és kiszorul a köztes térrészből, a két szélsőséges réteg nagyon magas 
szimmetriába, és közvetlen kapcsolatba kerül egymással. Ha a bioszférával analóg 
élőrétegekben túl nagy szimmetria és hatóképtelenség, kölcsönös megosztottság, torlódás 
alakul ki, akkor az átlagos réteg elveszti a dominanciáját, és a másik kettő, hozzá képest 
szélsőségesnek tekinthető, nagyobb azonosságú külső réteg legfejlettebb elitje, és a másik 
túlfejlett, szintén önmagával a legnagyobb azonosságú belső réteg elitje átveszi az átlagos 
térrész felett az irányítást. Ilyenkor megosztódik az átlagos réteg, energiaadóvá válik, és az 
energiahordozók addig ismert, kiszámítható viselkedése, a két szélsőséges réteg egymás elleni 
összeérésekor jelentősen megváltozik. Az egymással szemben inverz fejlődésnek az lesz az 
egyik következménye, hogy az átlagos réteg egyre melegebbé, egyre nagyobb 
változássűrűségűvé fejlődése és az életnyomás jelentős növekedése közben a tér néhány 
minőségtől valószínűen sterilizálódik, néhány réteg élet, szervezet lebomlik, vagy és kiszorul, 
a korábban uralt eltartó saját élőrétegéből, és a nagyobb életnyomású térrészből kiszorulva 
gyűrű alakú torroidba, glória rétegbe fejlődik. Amikor egy szervezetben az onnan egyre 
nehezebben eltávolítható túlfejlett elit túltermelődik, az átlagos tömeg megosztja a 
legfejlettebb elit állományt, és fele részben a gerincvelő idegcsatornán át nagyon védett, az 
életnek kedvező hatásokkal jól ellátott agyi részbe, más részben pedig a legnagyobb 
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változássűrűségű ágyéki részbe tereli. Mivel az életpiramis nem bír eltartani túl sok túlfejlett 
részecskét, ezért miként a kaptárban a heréket, a közösség elitjét is megosztják, és a 
túlszaporodáskor, vagy a nehezebb téli időszakok előtt az egyik felét kisebb adagokban 
mindig eltávozásra bírják. A telet és az élet nehezebb, válságosabb időszakait a méhek a 
hereállomány nélkül vészelik át. Az emberi szervezetben a gerinccsatornán a herékbe 
eltávolított, a differenciálódásban ártalmatlanná nem tehető, vagy és fokozottan védett, 
valamilyen nagyobb energiaszintű felmenők által kedvelt, támogatott túlfejlett, de alapvetően 
idegen térrészekből származó részecskéket honosítják, elismerik. A folyamatosan képzett 
kisebb csoportokban visszaküldik azokba a szervezetekbe, térrészekbe, amelyből származnak, 
amelyet elég jól ismernek, amelyekben a még kellő azonosságuk miatt az antihatásokat nem 
felismerő megtévesztett immunrendszer, a szervezet védekezőképessége hatástalanodva 
beereszti őket. A már részben megváltozott tudatú, más életprogramot szolgálók rendszerint a 
tudatukban megtévesztik, megfertőzik az általuk megtámadott térrészekben változó kellően 
domináns részecskéket, és ezzel idővel a befolyásolttá tett szervezetet energia és részecske 
leadásra, nagy áldozathozatalra késztetik. A szaporodáshoz kellő azonosság szükséges. 
Az ilyen életterekben, amikor az utód szervezetekben változó, melegfúziós részecskék belső 
frekvenciája éppen megegyezik a környezet, vagy a tápláló védő elődök frekvenciájával, a két 
egymás ellen áramló kibocsátásból rezonancia, frekvencia azonosság alakul ki, amelyből 
valószínűleg a szokottnál is nagyobb erejű, nemlineáris esemény, impulzus fejlődik ki.  
 
Lényegében az történik, hogy amikor az utód kibocsátott frekvenciája egybeesik és rezonál az 
elődök beáramló frekvenciájával, (azaz az utód ellenszegülés, mást akarás közben szájaskodni kezd a 
felmenőinek) akkor egy pillanatra, az impulzus kialakulása közben belső lelket, a tisztítótüzet 
addig tápláló külső frekvencia egy pillanatra kioltódik. Ilyenkor meghal a korábbi közös lélek, 
amely addig kívülről táplálta a belülről újraosztó átlagos szervezetet, de az utód a szülői 
szívdobbanásról, a közös ritmusról leválva saját önálló életbe kezd. Ez lehet a 
következménye a Svájci gyorsítóban esetleg sikeres aranyion ütköztetésnek. Eddig az 
okosabb nanoméretű részecskék megakadályozták e folyamat sikerét, a Föld szülői 
rendszerről leválását, de ha a dolgokat kellően előre át nem látó ember folytatja a gyors és 
nemlineáris fejlődést kiváltó kísérleteit, évek alatt elérhetjük a Föld teljesebb önállóságra 
kényszerítését. Ne felejtsük el, hogy a szaporodási folyamat mindig belülről kifelé a belső 
rétegek felszakadásával kezdődik. 
 
Az elődrétegek egymással rezonanciába kerülő szimmetriájában egy pillanatra (gyors 
folyamatban) az összeérő átlagos felületen kipattanó impulzusban nagyon naggyá válik a 
különbség, és az átlagos érintkezői rétegből befelé és kifelé is erős lökéshullám (hullám 
sorozat) fejlődik ki. A kiáradó lökéshullámok kiszorítják az átlagos térrészből az addig ott 
változó, e frekvenciára még fogékony, kölcsönhatóképes idősebb részecskéket, amelyek 
kiszorulva a saját korábbi térrészből, egy kifelé áramló, táguló, a méretében növekvő glóriát, 
toroid gyűrűt vonnak az impulzustér köré, és ezzel a külső lamináris áramlásba terelődő 
réteggel védik attól kezdve a belső övezetben kifejlődő új magzatot. A volt fiatal réteg 
anyává, pontosabban az új magzatot védő rétegként méhhé fejlődik. Mivel a kiáramló 
lökéshullám torlódik a környezeten, amely ellenállni igyekszik a tér tágításának, a toroid 
(glória) gyűrű felfénylik, és az átalakuló térrész körül tűzkorona, (töviskorona) fejlődik ki. 
Ilyen látható minden szupernova robbanás (csillagtér átalakulás, generációváltás 
kifejlődésekor, ha elég jó a rálátásunk.) Lásd a Spektrum TV. Műsorában ismertetett Huble 
teleszkóp szupernóva-gyűrű, (glória) felvételeit, és az Interneten is megtalálható képeket.  
A kiáramlás azért tudja tágítani az életteret, a korábban át nem léphető fejlődési határt, a 
potenciálgátat kitágítani, mert a létrejövő impulzusban, a befelé áramlás után egymással 
ütköző később kifelé fejlődők, egymással szemben áramló részecskék kinetikai energiája egy 
pillanatra rezonanciába kerülve (interferencia) összeadódik.  
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Ha két gépjármű valamely sebességgel egymás felé haladva frontálisan összeütközik, nem egyszeres, 
hanem kétszeres kinetikai lendülethalmozódás alakul ki.  
 

Hasonló nagy erő és lendülethalmozódás alakul ki a kellően összenyomható, már mind a két 
fél rugalmasságát is teljesen kihasználó impulzusban, amely a szokottnál sokkal erősebb 
kiáramló lökéshullámot gerjeszt. Az ilyen esemény képes a teret tágítani, nagyobb életteret, új 
élőréteget létrehozni, a korábbi térbeli határokat egy élőréteggel, határfelülettel kijjebbre 
áttenni, és eközben az egymásnak nyomódó, kevésbé rugalmas, az impulzust létrehozó ütközés után 
továbbra is megmaradó tehetetlenséggel befelé, egymás felé áramló szilárd részecskéket egyre jobban 
egymásba préselni. A lökéshullám a köztes térben változó, de már a valódi el és fenntartó, a 
megtartó képességükhöz képest túl nagy térrészben változó, ismert azonosságú részecskéket a 
korábbi térigénynek a töredékére, sokkal kisebb állapotra nyomja össze. Ha a térrész szereplői 
nem azonos, vagy egymásról lesikló, leperdülő irányba áramlanak, akkor a tartós egymás felé 
áramlás esetén hiába észlelik az elöljárók, hogy rossz a haladási irány, a vezetők már nem 
tudnak az őket a megszokott irány felé toló, kényszerítő részecskék helyzetben tartó, 
továbbáramlásra kényszerítő hatásai alól kitérni. Nagy az esélye annak, hogy a külső 
robbanást, a glória felfénylését követően egy második belső robbanás, melegfúziós életmag is 
kialakul, és elkezdődik a lökéshullámokban kifelé és befelé áramló, ide – oda lendülő, a két 
szervezet közötti térbe szorult részecskék ide-oda, az aura és a szervezetei központ közötti 
áramlása. Ez önálló szívverést hoz létre az utód szervezetben, amelyben egy mély hangot és 
magasabb frekvencia követ. Megindul az új szív dobbanása, és szól, mint egy harang, hogy új 
élet fogant, Bim-bam- Bim-bam!- Igy-van, így – van,- és tart az közös élet kiegyenlítődésének 
a kellő különbség megszűnésének az időpontjáig ! 
 

Ilyenkor az adott közös téridős pontokon csak úgy lehet áthaladni, hogy a nagyobb egységek 
kisebb részekre bomlanak, vagy besorolnak, és áthaladnak egymás között kialakuló 
hézagokon, vagy – és érintkeznek, kölcsönhatásba kerülnek, ütköznek, összekeverednek, 
nagyobb saját spin szerzése közben másféle eredőjű összetételbe vegyülnek egymással. Az 
ilyen pillanat, az érintkező leperdülés jelentősen megnövelheti a részecskék saját spinjét, az 
egymáson megperdülését, amelytől a túlélő megperdülők megszédülnek, nagyon magas saját 
forgásra tesznek szert, amely miatt a megnőtt kerületi sebesség, a centrifugális erő, a 
kerületen kialakuló kinetikai lendület nagyobbá válik, mint az összetartó erő, és a közösségek 
a megszokottnál sokkal gyorsabb anyagcserére, elvesző részecskék cseréjére kényszerülnek. 
A nagyobb perdületre felpörgő szervezetek részecskéi egyre gyorsabban szóródnak ki, amely 
a megszokott kitöltésben hiányt, vákuumot eredményez középen, a forgástengely közelében, 
ez pedig beszívási, beeresztési következményt hoz létre. Az eseményt túlélő, a súrlódó, 
érintkező határfelületre, a frontra kikerülő, ott erősen töltötté váló részecskék nagyon magas 
saját spint szereznek, és a korábbi áramlási lehetőségük, helyben forgássá, energiatárolássá 
fejlődik át. A szervezeti egység, akár a tengelyirányban beszívó, alacsonyabb életnyomású 
nőiesé, az eredőjében hidegfúzióssá, és depresszióssá váló állapotban, akár a tengelyirányban 
növekvő nyomású, a kerületen befelé áramlás miatt a forgástengely közepén kidudorodással 
rendelkező,  a külsejében még férfias, de a belsejében melegfúziós, más térrészekbe a 
központi hosszú longitudinális részét beeresztő már látszólagos férfias állapotban változik, 
lényegében egymáshoz képest állapot (fejlettségi) állapot eltolással időben növekvő 
anyagcserét, a környezetével folytatott részecske és állapotcserét hajt végre. Az ilyen, sohasem 
csak pillanatnyi, hanem relatív időbeni eseménysort, lassabban, vagy gyorsabban telő folyamatot elszenvedő, 
elviselő, vagy átalakuló felgyorsuló anyagcserében a változás sűrűség felgyorsul, és a térrész az 
eddig a környezetre közvetlen befolyást gyakorlók jelentős részétől megszabadul, látszólag 
sterillé válik, de az impulzustérbe a sterilizálás pillanata után azonnal más, később a 
dominanciát sikeresen megszerző szervezetek részecskéi nyomulnak be. Lényegében az 
történik, hogy az egyik felmenői domináns szervezet élőrétegéből egy másikba átáramló 
alszervezet, vagy és a másik elitjeivel beoltott életbuborék állapot és tudatfejlődési 
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ellenőrzését, átvilágítását átveszi az a szervezet, felmenő, helytartó, amelyik az adott 
térrészben többséggel és nagyobb befolyással, éppen nagyobb hatóképességgel rendelkezik.  
 
A határfelületen áthaladó fiatalabb szervezetből, vagy és a szervezeten átvonuló határok áthaladása 
előtt kiáramlanak az idegen térrészbe elnyomásba, kisebbségbe kerülést elviselni nem akaró, a  
helyiek egy része ellen, elnyomást terrort, igaztalan vádakat, kényszerítést, rosszabb állapotot 
tudatosan kiváltó, gaztettet, árulást bűnt elkövető alszervezetek, a régi rossz vezetők és 
kollaboránsaik. A helyükre beáramlanak, majd dominánsabb lehetőségekhez jutnak az adott 
élettérben még be nem szennyezett, kellően tiszta, új lelket és más, hitet, rendezettséget 
alapító alszervezetek és segítőik. 
 

Az áramlási irány és hogy mikor melyik csoport, a melegfúziós, vagy a hidegfúziós, a jobb, 
vagy a baloldal áramlik ki és be, az nem olyan lényeges. A lényeg, hogy a már rossz, 
ingadozó, labilis, megosztódott vezetés lecserélődik, a fejlődési irány, a tudati 
rendezettség megváltozik, és a remény, a jobb életbe vetett hit, ezzel a sikeresebb 
együttműködés ismét feléled. A beáramlás, átáramlás lehet centrális, középen be vagy és 
kiáramló, a felületen be vagy szétáramló, tehát férfias, vagy nőies, hideg, vagy melegfúziós. 
Vagy a térrész közepe válik melegponttá és túlnyomásossá, a felesleges, túl nagy életnyomást 
eredményező részecskéket kibocsátóvá, vagy és ezzel éppen ellenkező irányultságban a 
kerület, a külső rétegben alakul ki melegpont és glória. Ebben a megtermékenyülést létrehozó 
pillanatban az impulzustér, az átalakuló élettér nemcsak sterillé válik, hanem a ki és a 
szétáramló, valamint a középen összenyomódó életmag miatt, a köztes volt átlagos térrész, 
réteg egy időre sokkal részecskeritkábbá válik. Ilyenkor a szétáramlás és a differenciálódás 
után hatalmas vákuum marad vissza a kifelé, és a befelé, az ötödik dimenzió felé eltávozók 
köztes terében. Mivel a tehetetlenség a kifelé áramlókat nekiviszi a környezetben a 
tértágításnak ellenálló rétegeknek, az állófronttá merevedő, és sokáig megtartható felületen 
glória alakú torlódás fejlődik ki a környezetben, míg a szervezeti leendő tér központjában is 
hasonló analóg vékonyréteg rakódik a már meglévő korábbi, nagy sűrűségű, a befelé áramló 
hatásokat visszaverő, kifelé irányító, nagyobb anyagsűrűségű lélek rétegekre. Miközben nagy 
nyomással a legbelső rétegekre új elfolyósodó réteg rakódik, a befelé haladó lendület sűrítő 
hatása az előző legbelső élőrétegeket nagyobb életnyomáson egyre kisebb méretűre, egyre 
nagyobb térsűrűségre préseli. Az átlagos térrész életrobbanást eredményező impulzusában a 
két szélsőséges, egymással szemben fejlődő réteg tehát visszaszorítódik, és a köztes, már túl 
kicsi részre összenyomódott átlagos élőréteg rövid idő alatt kellően tágassá, a térkitöltésében a 
méretéhez képest még elégtelen életnyomású fiatal új térrész a megfoganást követően nagyon 
alacsony életnyomásúvá válik.  Ha egy másik, éppen nagyobb életnyomású szervezet ebben 
az időszakban az ilyen energiában és változtató képességben nagyon alacsony, erőtlen, 
ellenhatással nem rendelkező, megosztódott életnyomású térrészbe be tudja juttatni a teret 
megtermékenyítő elit részecskéit, a genetikai életprogramját, a dominanciát, az irányítást 
hosszú időre megszerezve sokáig termeltetheti a saját genetikai rendje által meghatározott 
részecskéit, alszervezeteit, vírusait vagy és klóónjait, de akár bármilyen általa meghatározott 
szervezeti állapotot tartósan fenntarthat. Ha egy megtermékenyítésre képes állapotba került, 
megosztódott, határozatlanná vált szervezet, legyen az egy személy, vállalkozás, város, 
ország, földrész vagy bolygó, a szülővel együttáramlás közben a nagyszülői tér 
meglátogatása, akörüli keringése közben idegen befolyási övezetbe, egy másik felmenői 
rokon csillag domináns élőrétegébe kerül, könnyen az ott keringő, a fejlettségben 
hozzámérhető szervezetekkel találkozva megtermékenyítő eseményekbe sodródhat. A 
határfelület átlépésekor előbb mindig a határfelületeken keringő hím határőr részecskékkel 
találkozik, de ahogy befelé halad a sok réteggel védett idegen övezetbe, egyre idegenebb, 
egyre másban fejlettebb szervezetekkel találkozhat, kerülhet közvetlen érintkezésbe, egészen 
addig, amíg a saját antiszervezetének tekinthető, ellenkező irányba vele azonos téridős ponton 
randevúra érkező, a további beáramlásban őt megfékező, vele valamiben vagy és az 
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eredőjében relatív szimmetriát kialakító téreseménybe, párosodásba nem kerül. Az ilyen 
események közvetlen érintkezést és kölcsönös megtermékenyítést hoznak létre, amelyeknek 
mindig páros és szimmetrikus, de az eredő szimmetriában másokat is érintő, megváltoztató 
következménye lehet. 
 
Kétféle forgatókönyve, analóg, de nem teljesen egyforma kimenetele lehet a már sodródásos 
akaratlan áramlás, a szédülés következményének tekinthető esemény sorozatnak.  
 
Az egyik szerint, amikor az élet lendület kiáramlásának valamely utánpótlása, támogatottsága 
megszűnik, akkor az izotróp környezet életnyomása ellen a létszámához, a fejlettségéhez 
képest a (kialakult túl nagy) élőréteget (teret) megtartani már nem képes szervezettséget a 
környezet nagyobb ellennyomása befelé, egyre kisebbre szorítja, amíg annak meg nem szakad 
a térfenntartásban a folytonossága, az ellenálló képessége. Ilyenkor a már a saját kibocsátással 
nem feltartóztatott környezet ráront, rázuhan a már ellenállni képtelen, elhaló, feladó, 
ellenállás képtelenné váló szervezetre, amelyet elfoglalva annak a központi bázisába más 
irányból szintén beáramlóknak ütközik. Ilyen esemény történt a Hitler által kezdeményezett 
második világháború végén, amelyben a maradék német nemcsak megosztódott és differenciálódott 
egymáson, hanem a korábbi életcentrumban, Berlinben egy továbbra is a nyugati melegfúziósabb 
demokrácia felé fejlődő, és egy ehhez képest visszafelé fejlődő, hidegfúziósabb keletnémet állami 
szervezettségre bomlott. A nemzet átmeneti halála, a régebbi szervezettség, életminta, 
életprogram halála és az ezt követő súlytalanná válás, felfújódás már ennek a beáramlásnak, 
és a már a szervezetben élő, ezen eseményre váró baktériumok munkájának, ellenhatásának a 
következménye. Az ionos élet, amikor a befelé áramlásban rázuhan a már távol tartani nem 
képes környezet, a térrész centrumába kerülve egymásnak feszül, ellenáll, majd a megszokott 
élethelyzetnél sokkal kisebb térrészbe, nagyobb térsűrűségbe kényszeríttettek, - ha nem 
halnak el teljesen - az egymásról elrugaszkodók dupla energiával, kettős lendületkülönbséggel 
szorítják ki az életterükből, az átlagos tömegfelezőtől közéjük került részecskéket. Ennek az a 
következménye, hogy a már amúgy is nagy sűrűségű belső rétegek szűk, de nem teljesen záró 
határfelületein átpréselik a külsőbb, időben később, esetleg éppen e térátalakuláskor 
rászorított elfolyósodott, vagy és elgázosodó rétegeket, ami által lokálisan nagyobb ionos 
térsűrűség, nagyobb és jobb helykitöltés, nagyobb tömegszámú, egymást a tér kitöltésében 
sikeresebben kiegészítő, a nyomással szinte megsemmisíthetetlen szervezet alakul ki.   
Az élet rései az ilyen szervezett térben egyre jobban betöltődnek, és miközben egyre kisebbé 
válnak az életáramlásra még alkalmas hézagok, és a nagyobb energiaszintű szereplők helyett 
már csak a nagyon kicsi és még nagyon áthatoló-képes fiatalok áramlanak. Az ionos anyag, 
általunk normál felbontásban nem észlelhető, látszólagos mozdulatlanságba szerveződik, ilyen 
egy proton és egy városkép is messziről, de a rossz megfigyelő, elégtelen felbontással szemlélő 
által változatlannak látszó struktúrában sok kisebb még kellően áthatoló-képes részecske teszi 
a dolgát és éli a mindennapi sorsát. A látszólag merev és szilárd anyag, nem változatlan, csak 
lassabban, vagy és sokkal kisebb szinten változó a térbeli struktúra, amelynek a belsejében 
mindig változatos kisebb energiaszintű szorgos életáramlás folyik. 
 
A periodikus rendszerek nagyobb tömegszámú elemei mind a tömegfelezőtől befelé 
találhatók, amelyek képesek e nagy részecskesűrűség esetén is folytatni a szervezett 
életváltozást. Ilyen elemek a Mengyelejev féle periódusos rendszerben a negyedik periódustól 
egyre jobb vezetővé, az életáramlást egyre jobban segítővé, egyre sikeresebben elosztóvá 
válnak. Ez annak a hatása, hogy az ilyen elemekkel, részecskékkel nagyon, túl sűrűn kitöltött, 
energiával és képességekkel túltelített térben a benn lévők már nem akarják beengedni a 
későbben befelé igyekvőket, inkább mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyüket 
veszélyeztetőket, a túl törekvőket visszafordítsák. A jó vezetőképesség azonban a gyorsabb 
részecske cserére is vonatkozik, tehát ettől a szinttől a részecske (elektron) csere és az 
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életcsere is felgyorsul, és ha mégis sikeresek a behatolók, akkor a túltelített térrészből 
valakink mennie kell, mert a térrészek adott nyomáson kitöltésének véges lehetősége van. 
Lásd Egely György, Tértechnológia című könyveit, a Sidney szerzőpáros térkitöltési 
lehetőségeket, az atomi állapotokat golyókkal remekül bemutató munkáját. Meghatározott 
életnyomáshoz meghatározható véges alakzat lehetőség tartozik, de a kis térfogatba sikeresen 
bepréselt, sokrétegű egymásba épülő életbuborékokkal sokkal kitöltöttebbé váló térrész az új 
szimmetria felvétele után sokáig maradandó térformában, sűrűségben marad. A kristályos 
ionizált térszerkezeti állapot a sikeres együttműködés hatására amorf állapottá, képlékennyé 
alakul. Lásd az aranyat, az ólmot stb. A periódusok elején még egyenletesebben elkeveredő, 
vegyes rétegek, a rétegek tömegfelezőinél az egyre nagyobb életnyomáson meglágyulnak, 
egyre képlékenyebbé válnak, közeledik az állapotuk az elfolyósodásához. Ez azt is jelenti, hogy 
az Alkáli elemek után a d mezős eltérő, még vegyes, megosztott rendezettségű állapottól 
rendezettségük egyre azonosabbá válik, egyre jobban képesek követni az alakváltozásra késztető 
erőhatásokat. A harmadik periódusos Alumínium állapottal kezdődik az azonos rendezettségre kerülés, 
és a következő periódusokban az analóg állapotokkal nagyobb tömegszámon is folytatódik a 
tendencia, a rendezettség azonossá formálódása, a képlékenyebb állapot, mielőtt a periódus végére a 
túl nagy változás sűrűség miatt a tömeges elgázosodás, a dolgozói rétegek lebomlása és az elektronok 
elpárolgása bekövetkezne. 
 
A fejlettebb, belső rétegekben az arany réteg valószínűen már ezen a nagy nyomáson 
elfolyósodott, képlékeny állapotban van, amely nemcsak nagyon jól vezeti az elektronokat, a 
szabad és még nem teljesen lekötött részecskéket, hanem egy szuperfényes meleg fényű 
gömbtükröt, lélektükröt hoz létre minden olyan szervezetben, alszervezetben, amelynek a 
belseje elérte ezen állapotot. A belsőbb higany réteget kívülről bevonó arany réteg, mint a 
float technológiával gyártott tükör, nagyon sima, hibátlan, a feléje áramló idegen hatásokat 
visszaverő, egyenletesen elosztó, csak a legegyenesebben, merőlegesen érkező részecskéket 
áteresztő. Ami azonban az életben túl szépnek látszik, arról sokszor megállapíthatjuk, hogy 
olyan szép, hogy ez nem lehet igaz. Az aranytükör mélyén a Janus-arcú isteni szervezettség 
helyi helytartói találhatók, vagy és az az idegsejt (neuron) áramlás, amelyet felmenői 
fotonövként, rétegként ismer a nem tudományos ezotéria. E gyors áramlású, nagyon alacsony 
életnyomású foton (információt szállító) réteg nemcsak hívogat, hanem beszív, besodorja 
azokat, akik eljutnak a megvilágosodásig, és felmenői nagyobb tömegszámú szervezetekbe 
sodorja át. Ha a kintről befelé áramló összeomló térben a belső mag nagyobb sűrűségre, még 
jobb hatásvisszaverésre, és nagyobb áteresztő-képeségre fejlődik, akkor a befelé áramlás 
következménye egy sikeresebb lélektükröt hoz létre, amely fényesebb és simább, feszesebb 
határfelületű, nagyobb felületi feszültségű, mint az előző, előd lélek, ezért képessé válik a rá 
jutó, eddig áteresztett frekvenciájú hatásokat is visszaverni. Az ilyen jobb hatásfokúvá váló 
lélekláng, gömbtükör nagyobb differenciálásra képes, ezért egyre nagyobb aurát épít maga 
köré, és később idővel ismét nagy és gyorsabban változó térrészt fog uralni. Tehát az ilyen 
magvába hulló szervezet, később még nagyobbá válhat.  
 
Valószínűsíthető, hogy a lélekmag körüli egyre fejlettebb részecskék gyors áramlása, keringése, pl, az 
olvadt vasáram keringése éppen azt segíti, hogy a lélektükröt tartósan sehonnan se érje túl egyoldalú, a 
felületét eltorzító, elhomályosító hatás. A rétegek különböző irányú lamináris áramlásai segítenek az 
idegen külső veszélyes behatolók elterelésében, a részek felé elosztásában, az életenergia és a változás 
által létrehozott jó és rossz hatások egyenlő elosztásában. 
Az élettéren túl gyorsan és kölcsönhatás, bomlás, energia leadás (vám) nélkül áthatolók valószínűen az 
áthatolási idő alatt nem érik el azon gerjesztettséget, kölcsönhatást, amely változásra, lassulásra, 
megállásra késztethetné őket, tehát a sokkal nagyobb áthatolóképességű fejlettebb részecskék ez ilyen, 
a saját szempontjukból párosodásra alkalmas fejlettségű, nekik való társat nem tartalmazó rétegekben 
nem kerülnek kölcsönhatásba. Az ilyen fejlett részecskék, nagy eséllyel tovább áramolnak és csak még 
fejlettebb szervezetek, rétegek határfelületein állíthatják meg a hozzájuk mérhető fejlettségű 
antiszervezeteik. 
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Foglalkozzunk az élettér átalakulás legnagyobb valószínűségű másik lehetőségével. 
Ha az átlagos réteg a két szélsőségesebb réteg (életbuborék) egymás felé áramlása miatt 
nagyon összenyomódik, a köztes rétegben nagyon nagy életnyomás alakul ki, (mint a Napnál 
bemutatott Spörer szabálynál, a napfoltok váltakozásánál), akkor egy határértéken ez a réteg is 
megosztódik. Ilyenkor a megosztódó tömeg melegfúziós irányba, a még nagyobb sűrűség és a 
nagyobb változássűrűség felé fejlődő része a belső rétegbe áramlik, (e rétegekre rakódik), 
vagy és kiszorítja a belső élőrétegben már túl régóta és túl jó sorsban változó alszervezeteket. 
A differenciálódásban megosztódó közösség másik része felfúvódik, a belsejében 
részecskékben ritkább, hatásokban és képességekben elszegényedő Orgonná válik és a két 
szélsőséges réteg nyomása hatására kiszorul a korábbi életteréből. Az ilyen kiszóródó 
eltávozó réteg ekkor időben egyre nagyobb kerületre kitáguló, de a vastagságában 
elvékonyodó, lamináris áramlású vékonyréteggé válik. Lásd a Szaturnusz gyűrűit. 
Ha a befelé áramlók kiszorítása nem sikeres, mert a belső réteg kellő rugalmassággal energia 
átcsoportosítással, elgázosodással szilárdan ellenáll és visszavág, akkor a ki és szétáramló, 
kitáguló átlagos réteg, a kétszeres lendület által létrehozott, a szokásosnál sokkal nagyobb 
életnyomással kiárad, és a már korábban direkt kiáramlók, a felderítő disszidálók első 
hullámának a nyomában szinte kirobban a környezet felé. Ekkor az átlagosnál nagyobb 
sebességgel, sokkal nagyobb kinetikai erővel kiáramló részecskék szintén kitágítják a 
környezetet, a kitágított, megnagyobbodott élettér körül, felégetett teret, glóriát és tűzgyűrűt 
hoznak létre. Ez a folyamat analóg az előbb leírtakkal, csak egy fél fázissal el van tolódva, 
tehát mind a két állapot következmény, eset azonos, csak időben egy fél élettel, 
(frekvenciával) eltolva hozza létre az analóg állapotokat. Tehát az egyik esetben a 
melegfúziós kiáramlás hozza létre a glóriát, és a belső térrész marad az elején domináns, míg 
a másik esetben a hidegfúziós külső hatás győz, és a melegfúziós térközpont, a lélekközpont 
omlik össze, kap ezzel megújulási, átalakulási lehetőséget. Az időben változó szimmetria így 
érvényesül. 
 

A szupernova robbanás, és valószínűen minden már (újra) kellő különbséget, tartós 
életáramlási lehetőséget eredményező korábbi változás következménye, tehát vagy a belső 
rétegnek, vagy a külsőbb rétegeknek kitágítja az életteret és eközben összesűríti, egészebbé, 
egészségesebbé teszi a lélektükröt. Vagy a belső melegfúziós térrész, a testbe szorult lélek 
újul meg, vagy a test átalakul, és az anyagi lehetőségeitől megfosztott lélek jobban végzi attól 
kezdve az Isteni szervezet által elvárt, megváltozó, kötelességét. 
 
Amikor az átlagos utódok, az addig a tavasz állapotában gyorsabban fejlődő fiatalok felnőtté 
válnak, és elérik az elődeik, a szüleik, a hozzájuk hatásokat beáramoltató, addig energiát kölcsönadók, a 
korábban a nyár állapotban lévők fejlettségét, differenciáló képességét, attól kezdve a korábban az 
élet első fiatal, nagyobb szabadságfokkal áramló, védettebb hidegfúziós időszakában kapott 
hatásokat, energiákat törlesztővé, másoknak visszafizetővé, részben energiaadóvá válnak. A 
tavasz állapotából, a fiatalságból a nyár felnőtt, nagykorú állapotába átfejlődő fiatalok 
szülővé, középkorúvá fejlődnek, eközben a korábbi előd generációk, az életterükből kiáramló 
hatóképesebb fiatalok eltávozása során elöregednek, lebomló, energiaadó ősz állapotba 
kerülnek, egyre merevebbé egyre részecskében és lélekben ritkábbá válnak. A harmadik 
generációs nagyszülői korba kerülőkben, a volt belső, átmeneti ősszé alakuló rétegben 
felerősödik a bomlás. Az életképes, lendületes, tartós folyamatszimmetriában változó, kellően 
friss, fit fiatal részecskék egyre nagyobb arányban települnek át a nekik érdekesebb, 
izgalmasabb, több élményt és siker lehetőséget kínáló, általuk még ismeretlen, a tavasz, a 
felvirágzás, a nyár, és a lebomlás, a termőre fordulás, az ősz a változás lehetőségeit, egyaránt 
biztosító rétegekbe, környezetekbe. Amely nagyszülői réteg már teljesítette a kötelességét, 
visszafizette a kezdeti energia és hatáskölcsönt, az a részleges folyamatszimmetria 
megmaradása esetén, évelővé válhat, elérheti a békés aranykor, az nyugalmas öregkor 
állapotát. Az élettől kapott ajándékra, a békés nyugodt öregkorra az a szervezet jogosult, aki 
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kellő szimmetriában változott, nem adósodott el a környezetének, nem gyűjtött életfélelmében 
többet, mint amennyire valódi szüksége volt. Az élet hatáscseréjében lehetőség van a 
fellendülés állapotában jó és rossz hatáscserét folytatni, belső vagy és külső többletet 
felhalmozni. Akik túl keveset gyűjtenek, vagy mert a korábban az elődeik által felhalmozott 
karmikus adósságot fizetik vissza, azok elszegényednek, az életükben mindig másoknak 
adóvá válnak. Csak azok válhatnak másoknak jó hatásokat adóvá, akik valamely hatásokból 
kellő tartalékokat gyűjtöttek. Akik, vagy és-az elődeik sok energiát gyűjtöttek, azok a 
következő életfordulóban, a környezet nagyon alacsony energianyomásakor sok energiát 
adóvá válhatnak. Az ilyen szervezetekben, akik jól kamatoztatták a talentumot, akikben belül 
sikeresebb együttműködés és szimmetria fejlődött ki, a felgyülemlett tartalékok, feleslegek az adósság 
kiegyenlítése után is pozitív többletben maradtak, megérhetik a békésebb öregkort, a 
másoknak jó hatásokat adók elismert, megbecsültebb állapotát.  
 

Az élet egyik legnagyobb kérdése, hogy kik és milyen módon maradhatnak évelő, másokat 
tartósan túlélő állapotban. Valószínűen azok a kellően tisztán maradó lelkek, életbuborékok, 
akik a létezésükkel olyan sikeres közvetítéseket hoztak létre, mindenkinek, vagy és az 
együttváltozó többségnek jó halmoztak fel, amelyekben a valamiben többlettel rendelkezőket 
sikeres kapcsolatba hozták az ilyen hiányra vágyókkal, amelyek ezen munkájukkal 
eredményesen csökkentették a tér megosztottságát, a lyukak és a pozitív ionok párra lelését. A 
változással lehet mások kárán saját többletre szert tenni, ezzel egyre nagyobb karmikus 
adósságot felhalmozni, és lehet olyan többeknek jó hatáscseréket is létrehozni, amelyben a 
közvetítőn kívül a felek is valóban jól járnak. Az élet túl nagy nyomását eredményesen 
csökkentők, a jó és a rossz hatásokat sikeresen párokba szervezők a magasnyomású 
életterekben, szervezetekben jobb közmegbecsülésre, érvényesülésre, ezért hosszabb és 
jutalommal megtetézett életáramlásra, - ha jó időben születtek - békésebb öregkorra 
számíthatnak. Hasonlóan, amikor az élet nyomása valahol elégtelen, a szükséges értékre a 
változás sűrűséget megnövelők is létrehozhatnak olyan sikeres közvetítéseket, amelyben 
megfelelőre és fenntarthatóra válik az élet nyomása. A melegfúziós, túl nagy életnyomású 
időszakokban, és szervezetekben, pontosabban ezek végén a hatásokat jobban elosztók a 
kedvezményezettek, míg a túl alacsony életnyomású időszakokban azok válnak 
közmegbecsültebbé, sikeresebbé, akik az elégtelen életnyomás állapotát a kellő életnyomás 
állapota felé tudják fejleszteni. Nemsokára ilyen hatásokra lesz az életterünknek igénye. 
 

Tehát az élet igénye, a megbecsülés lehetősége is relatív, a helyzettől és a környezet 
állapotától is függő. Amely szervezetek a tér és az életváltozás egésze, az isteni együttváltozó 
közösség egésze szempontjából mindig a helyi igény szerint sikeresen oldották meg a 
feszültségkeltés, a feszültség oldás problémáit, a környezet orvoslásra, javításra szoruló 
igényeit, azaz a legeredményesebben segítették az isteni tér szüksége szerinti szerveződését, 
életfolyamatát, a változás folyamatát, azok évelő és közmegbecsülésnek örvendő 
szervezetekké válhatnak, tartós és békés, hosszú öregkorra számíthatnak. Ezen idős életeknek 
az vet véget, hogy az élet igényei, elismerései is változnak, és a ma sikeres jó teljesítés, a 
valakiknek kedvezés, javításról, később mindig kiderül, hogy ez mások aspektusából 
elnyomás, a kedvezmények elvételével, az élet más részének rossz hatással is megegyező. 
 

A negyedik, ősz generáció nagyobbik része ekkor a következő dédunokai réteg kifejlődésével 
párhuzamosan leépül, visszabomlik, a maradék energiáit és lehetőségeit is az utódtérnek, az 
éppen alacsonyabb életnyomású, elöregedő tél állapotba kerülő eggyel későbbi rétegének, 
generációjának, (a leszármazottainak) átadóvá válik. Az ilyen alacsony életnyomású, 
impulzushiányos hideg tér összehúzódik, és a benne felgyülemlett energia, a részecske 
hordozók, lehűlt nagy azonosságú, az élet terheit a befelé áramlás, a közös cél miatt 
együttviselő amorf szervezetekbe, átlagos anyagba, hóba, jégbe sűrűsödnek. 
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A kintről befelé áramló, a célt elérők tehát ettől az eseménytől kezdve fordított, inverz 
élethelyzetbe kerülnek. Az eddigi támadók sikeres bejutása esetén, a következő 
életfordulóban ők lesznek a védők és a belülről kifelé áramlók, míg a korábbi terükből 
kiszorított védők a környezetbe kerülve újra beáramlóvá és visszatérővé válnak. Az idő, egy 
fél életperiódus után, igazságot, szimmetriát, fordított, inverz életváltozást szolgáltat. 
Mind a két eseményben a külső, vagy a belső környezet jelentősen megváltozik, amely a 
harmadik térrész, az átlagosabb utód állapotát is jelentősen megváltoztatja. Tehát a három 
réteg bármelyikének az előre, fejlődése esetén, legalább az egyik visszafelé fog fejlődni, a 
rétegek eredője összességében lényegesen nem, de folyamatosan kicsi egységekben ide – oda 
változik. Az élet egyik lehetőségét az izotróp, mindent ismerő tér megváltozása, sok egyedi 
ismertet és tudást hordozó részecske kiszorulása okozza. Ez a kis sűrűségű állapotban, 
anizotrop környezetben kezdődő élet kicsi tudású, jellemzően csak ösztönös ismeretekkel 
rendelkezik, amely a visszatöltődő állapotig folyamatosan tanul, egyre többet ismerhet meg a 
teljes valóságból, élhet időfolyamatban változó életet. Az élet másik legáltalánosabb (általunk 
megismert) melegfúziós lehetősége, hogy nagyon nagy sűrűségű állapotban, minden tudással 
kezdődik, és ezen összetett, fejlett állapotából folyamatosan visszafelé fejlődik, felhígul, 
elbutul, elfelejt, átlagossá, és másokkal, a környezetben fejlődőkkel azonosabbá válik.  
Van azonban az élet lehetőségeinek egy harmadik ismert főcsoportja, amelyet eddig éltünk, az 
átlagos, a jelenbeli élet lehetősége, amelyben nem az összes tudás, vagy és az összes lendület 
állapotából fejlődik a másik véglet felé, hanem a részleges képesség állapotából egy másik 
részleges képesség állapota felé. Ez a modernebb, fejlettebbnek ismert állapotban lehetősége 
van minden életnek, hogy néhány tulajdonságban kiemelkedő és másoknál jobb képességű 
legyen, de ennek a másokkal szembeni előnynek az az ára, hogy más képességekben, 
tulajdonságokban az átlagosnál szerényebb adottságokkal, lehetőségekkel indul az életnek. Az 
időben igazságos, idővel szimmetriát adó élet azonban az életforduló második félidejében 
mindenkinek megadja az elégtételt, a szimmetria lehetőségét, de amikor az élet helyzetbe 
kerül, rövid idő alatt maga is olyanná válik, mint amit addig elítélt. Mindenki egyszerre akarja 
a jót, a fejlettséget, de ha ez valóban megtörténne, megszűnnek a különbség, a siker, a többlet, 
az eredményesség érzése, megszűnne az élet azon hajtóereje, ami a rosszabb állapotából 
legalább az átlagos, vagy annál jobb életállapotra törekvésre serkenti. Hajlamosak vagyunk 
arra figyelni, hogy másoknak jobban megy, és ritkán örülünk annak, hogy a nálunk sokkal 
rosszabb sorsúakéhoz képest mennyivel jobb dolgunk, életünk van. Az örömérzés és a 
boldogság, csak viszonyítási alap kérdése. Ha mindig a sokkal jobb sorsúakéhoz viszonyítjuk 
a lehetőségeinket, ha mindenáron a fejlettek legelső élvonalába akarunk tartozni, ha nem 
vagyunk elégedettek a sorsunkkal, a jelenbeni lehetőségeinkkel, akkor a részünk a 
boldogságra vágyók boldogtalan élete.  De az életnek két fordulója van. Az élet két 
fordulóból, felemelkedésből és bukásból, és a két szélsőséges állapot között két ellenkező 
irányultságú átmeneti állapotból is szerveződik. A nagyon rossz, mélyre zuhant állapot véges 
lehetőségű, a túl alacsony életnyomású térbe be fog áramlani a változtatóképes energia 
környezetből, és ekkor átmeneti javulással hosszú ideig tartó lineáris, megérthető, átélhető 
felemelkedés kezdődhet. Csak annyi az élet dolga, hogy bízzon másokban, hogy a legjobb 
tudásuk, akaratuk szerint teszik a dolguk, bízza magát a Gondviselésre. A nagyon alacsony 
életnyomású térállapot nem tartható sokáig meg, az élet egyik része éppen ezen túl alacsony 
életnyomású állapotról, a túl kevés tudású állapotról a nagyobb tudás és a nagyobb 
életnyomás felé feltöltődésről szól. A hideg tél rendezettséget hoz, és ha van elég idő a 
gondolkodásra, a gondolat is megérik, termést hoz, élettervet, új programot hoz létre. A 
lebomlást hozó ősz után rendezettebb, de energiában és impulzusokban is hiányos tél állapot 
jön el, amelyet szükségszerűen követ a tavasz. Ha most az ősz állapotában romlik és bomlik 
az országunk, a városaink jelene, ne a jelenre, hanem a jövő lehetőségére koncentráljunk, 
figyeljünk egy kicsit jobban előre, a felemelkedés lehetőségére, és erre kovácsoljunk 
sikeresebb élettervet, új életprogramot. Az élet periodikusan változik, attól függően, hogy az 
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életterünk életbuborékja mennyire távolodik el a kezdeti átlagos szimmetriától. Az élet 
amplitúdójai néha halmozódva egyre nagyobbakká válnak, és néha átlépik azt a 
potenciálgátat, felmenői szimmetria felületet, határfelületet, amely a korábbi állapotuk körüli 
változásban tartotta őket, és ekkor vagy erre, vagy másfelé általuk kevésbé ismert 
körülmények közé kerülve menthetetlenül fejlődni fognak. Az átlépést, a tudat viszonyítási 
lehetőségétől függően annak is tekinthetjük, hogy az életbuborékunk hódítóként behatolt, 
benyomult egy ismeretlen élőrétegbe, de ugyanezt az állapotot annak is tekinthetjük, hogy a 
nagyobb, esetleg egy fejlettebb szervezet elnyelte és megemészti az életbuborékunkat. A 
változás, a valamerre fejlődés így és úgy is bekövetkezik a nekünk ismeretlen élőréteg 
megváltoztatja a szervezetünk tudati, érzelmi és később anyagi eredőjét is, azaz más világ 
mássá tesz, mássá fejleszt. A más rétegbe beáramlást, beolvadást annak is tekinthetjük, hogy a 
tudatunk egy ismeretlen aspektusokkal tovább fejlődik a megértő képesség, az univerzitás, az 
istenné válás útján. Tehát a boldogság, csak a megértés és a viszonyítás, hit kérdése. 
 

A látók, a megvilágosodtak boldogsága azonos dolgok sokféle eltérő aspektusának az eredő 
megértéséből, és a sors megismeréséből, elfogadásából, új hit felállásából fakad. Akkor lesz a 
sorsába beletörődő, a sorsot elfogadó, addig kihasznált önfeláldozó szervezetből, félelemtől 
mentes bárd, Tiborc vagy Lehel, azaz a környezet szemében bátor hős, ha megérti az élet 
működését, az élet rendjét és a boldogság relatív, megközelítés és viszonyítás függő 
lehetőségeit. 
 

A túl alacsony életnyomású, differenciálttá váló tér visszatöltődése az izotróp, minden tudást, 
és érzést ismerő, tartalmazó állapotába az az idő, amelyet életfolyamatként azonosítunk. 
Amely szervezet a sterillé és nagyon alacsony életnyomásúvá tett térrészbe ebben a 
pillanatban (a fogamzás pillanata) be tudja juttatni, vagy benn tudja tartani e körülményeket 
elviselő, átvészelő elit részecskéit, annak nagy esélye keletkezik arra, hogy a tér teljes 
visszatöltődéséig, vagy és a folyamatok irányultságának a megváltozásáig e térrészt uralja és 
birtokolja, felette sokáig megőrizhesse a szervezettség irányítási lehetőségeit, a dominanciát. 
A másik fél élettel, fél periódussal eltolt állapot azonban a tűzben születést, a nagy sűrűségű 
és a nagy tudású állapot lehetőségét ismeri meg, ehhez tud viszonyítani minden más későbben 
kialakuló változást, ezért az ilyen élet állandóan boldogtalanná válik, mert a legfejlettebb 
állapotból egyre romló eredőjű visszafejlődésként ítél, ért meg, él át minden történést. Pedig a 
megismert és sokra becsült dolgok visszafejlődése, csak az élet összes lehetséges 
aspektusának a csekély töredéke, amelyben a változás, sokkal több új érdekes, eddig nem, 
vagy ezen aspektusokból még nem ismert más fejlődési lehetőséget tartalmaz. Pedig a 
változás, csak a korábban megismert állapottól eltérő, új állapotok, más világok, más 
élőrétegekbe, más szervezetekbe átjutással, lényegében fejlődik a kezdetben csak keveset 
ismerő tudat a megértő képesség, az Univerzális tudati állapot felé. Bár a test sokszor elfogy, 
megváltozik és kicserélődik a folyamatokban, de a közös tudás egyre másabbá, a megértés és 
a bölcsesség viszont egyre teljesebbé válik. A kezdetben csak az élet egy szűk területét, 
aspektusait értő, ismerő lélek egyre többoldalúvá, egyre összetettebbé fejlődik, és egyszer 
eljut az univerzális tudati állapotig, a megértés és a mindenhatóság a tudati létezés szinte 
anyagtalan állapotáig. Az ilyen tudatnak már nincs félelme, nincs jelentős anyagi tartaléka, 
nincs szükséges anyagi ruhára, védelemre, a tudat fejlettsége és a megértő képesség elég a 
létezés boldog állapotához. 
 
Amikor az addig a környezet által táplált, védett utód eléri a részecske felbontó képességben 
az elődei szintjét, fejlettségét, azaz fogamzó, vagy nemzőképessé válik, akkor az utód 
egyedben a fejlődés és a részecske együttműködés eredője következtében képessé válik az 
addig őt tápláló frekvencián hatások kibocsátására, bekövetkezik a nagykorúság, a felnőtté 
válás és a függetlenség napja.. 
 



 125

A függetlenség napja: 
 
A rész az élet nagyobb szervezeti egységének, az élőrétegünknek a felnőtté válásáról szól. 
Ne felejtsük el, hogy az ifjúkor, a fiatal életállapot vége, egy más kor, egy új életperiódus 
kezdete. A Föld élőrétegének a nagykorúvá válása, függetlenné válása csak az ifjú és nagyon 
védett kor végét jelenti, és elkezdődik egy másik, állapot, egy más állapottá fejlődő anya 
állapot, a függetlenség és az önállóság napja. A maja kalendárium jövendölését ezek szerint 
kell értelmezni. Az élet más állapotban, és eltérő minőségben de folytatódik, a változásnak túl 
nagy a tehetetlensége ahhoz, hogy leálljon. 
 
Amikor az egymás mellé kerülő dinasztiáknak a sok rétegből, életmenetből álló szervezetei 
egymás mellé kerülnek, a külső rétegek vegyes utódrétegekbe keveredése elkezdődik. A 
rétegek vegyülése addig tart, amíg az energiahordozókat adó elődrétegek részecskéi át nem 
szerveződnek a más összetételűvé váló utódszervezetekbe, ekkor a rétegutánpótlás, a 
támogatás alábbhagy, és a felmenői segítség, energia és jó hatások nélkül maradó utódoknak 
el kell távozni a már nem jogosan elfoglalt szülői fészekből. Amikor a támogató elődrétegek 
átszerveződnek, más, ionosan nagyobb tisztaságú, kevésbé vegyes, de a korábbi utódoktól 
eltérőbb, melegfúziósabb eredőjű elődrétegek kerülnek egymás mellé, amelyek közvetlen 
érintkezése, párosodása kiszorítja a tőlük eltérő korábbi utódrétegeket a fokozottan védett 
központi utódtérből. A fiatalabb védett és még neutrális tavaszi életállapot elmúlása, a 
nagykorúvá és felnőtté válás után, elkezdődik az élet érettebb nyár állapota, amely már 
erősebb differenciálódással, osztódással és energia leadással jár. A volt utód rétegek ekkor 
megérnek az apa és anyaságra, a szülői, gondviselői feladatok ellátására, és az eddig mások 
által gondozott szervezetek ettől kezdve maguk is gondviselő szervezetekké válnak. 
 
Az is meg kell érteni, hogy a nagyobb egészektől látszólag külön változó részek nemcsak egyféle 
szervezettséghez tartoznak, hanem egyszerre részei, a saját szervezetüknek, a szülői, elődi 
szervezettségnek de az utódi szervezettségnek is a részei, a felmenői. Eközben azonban részei egy 
munkára, vagy és a megélhetésre együttváltozó szervezettségnek, részei lehetnek a tanulásra, a 
továbbképzésre együttváltozó szervezettségnek, iskolai közösségnek, miközben a családjaik 
szervezetének is a részei. Ráadásul az életterük, a lakóhelyük együttváltozó részeként, 
állampolgárokként, régiós és nagyobb területi szövetségek együttváltozó részeiként is 
együttműködnek. Eközben részei vagyunk a kontinensnyi szervezettségnek, az élőrétegi 
szervezettségnek, a bolygónyi, a Napi, és ezek felmenői szervezettségnek is. Végső soron nemcsak a 
saját szervezetünknek vagyunk egyidejű részesei, hanem a mindenség velünk együtt, bennünk, vagy 
rajtunk kívül változó belső, vagy külső környezetének a részei is vagyunk. A legkisebb részecskéink is 
vagy benn vannak a belső mikrokozmoszunkban, vagy kint van a környezetben, de mint Einstein 
mondotta, nem lehet egyszerre egy időben azonos állapotban több helyen. Viszont nagy állapot 
azonosságú, azaz analóg állapotú klóónok, másolatok, azonos állapotban, analóg eredőben változó 
más szervezetekben lassabban, vagy gyorsabban is átélhetik ugyanazokat az érzéseket, érzésekben 
felemelő, vagy lesújtó tendenciákat. 
 
 
Vagy a belső tömegnek, vagy a külsőnek kell differenciálódni. 
Ha a túl sok életszereplő között megosztódó, engedékeny irányítás anarchiába fejlődik, 
egyszemélyes, centralizáltabb irányításra, újraelosztásra kell áttérni. Ha már nem működik a 
demokrácia, az egyenlő teherelosztás és közteherviselés, a közös szervezettségben túl sok 
szentnek hajlik maga felé a keze, a közös ló háta hamarosan túróssá válik, és a túl sok elvevő, 
kihasználó, de az egyre kevesebb etető, gondozó miatt a közös állat lesoványodik, a közös 
szekér a közlekedésre és a teherhordásra alkalmatlanná válik. Ha nincs a túl közösség vált 
dolgok felett gondot viselő lélek, a Csáki szalmája is elfogy, és a lehetőségeit, az eszközeit 
felélő, széthordó élet, egyre alkalmatlanná válik a régi élettermékek, szervezetek, folyamatok 
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fenntartására, és új élettermékek létrehozására. Ilyenkor meg kell változtatni a rendezettséget, 
és a nem jól kezelt közös vagyont olyanoknak kell juttatni, akik felelősebb gazdaként, 
nemcsak a vagyon dologi, hanem a működtető emberi, lélek részeinek is megfelelő gondját 
viselik. A széteső, tönkremenő, gazdátlanná váló, elhaló szervezettség javait jobb gazdáknak, 
egyszemélyes irányító, megbízott gondviselő gondjaira kell bízni, de ezzel felelőssé és 
tudatossá kell tenni, hogy a közösség által ráruházott lehetőségért mit vár el a megbízó, a 
gazda. 
 
Amikor nagy a káosz és nagyon megosztott a Nép, akkor a felerősödő differenciálódásban két 
lehetőség marad. Vagy a támogatás és szervezettség nélkül maradt környezet rászakad a már 
rosszul elosztó vezetésre, és befelé áramló centralizálás központosítás alakul ki. Ez esetben a 
káosz megelőzésére, elhárítására, erős központi irányítás, egyszemélyes irányítás, 
kézbentartás, koordinálás, állandóan meg nem kérdőjelezhető, bizalommal felruházott 
diktatúra szükséges. Lásd Rómát, Antoniust, vagy Napóleont, a mono diktatórikus rendszerek 
irányítását. A Türranosz intézménye, a túl sok gazda helyett egy közös gazda, irányító 
választása nem a ma találmánya. A diktatúra azonban nem az irányító egyszemélyi 
lehetőségétől függ, hanem a környezetben a függőségi rendszer kialakulásától. Ez lehet 
hatalom, pénz, tőke, érzelmi és lehet proletár, vagy tömeg diktatúra is. 
Ha a diktatúra nem hozza a javulás a gazdálkodás és az újraelosztás igazságosabb jobb 
lehetőségeit, akkor a direktebb irányítást felváltja a demokratikusabb triális vezetés, vagy és a 
nagyobb körben sikeresebb egyensúlyban maradó családi hét főnél nem nagyobb létszámú 
hatalmi megosztottság, a váltódominanciában fejlődés.  Miközben a duális rendszer állandó 
vetélkedéssel jár, a triális rendszer az apa-fiú és a szent lélek megosztásával analóg 
rendszerben a hatalmi és a szakosodási feladatok jobb megosztásával tart közös 
szervezettséget. Azonban a triális rendszerben szintén van egy fejlődési hatás, amikor 
valamely kettő a hatalom megszerzésében, a diktátum és a dominancia megszerzésében 
szövetkezik egymással, és közösen kihasználják az éppen kisebbségbe kerülő, általuk 
elnyomott harmadikat. Ilyenkor rendszerint tovább fejlődik a hatalmi megosztottság, és a 
sikertelen triális rendszereket, mint a római köztársaság vezetését átszervezik, és erős 
szenátus, hatalmi megosztást, kölcsönös ellenőrzést hoznak létre. 
Hét domináns hatalmi ágnál azonban nem szabad többet létrehozni, mert ennél több nem 
tartható egy családban, csak ha a rendszer megfelelő életpiramisba, az aranymetszés 
szabályainak megfelelő szervezettségbe átszervezhető.  Azonban a belső megosztódás, a 
nagyobb életakadályok előtt az egymásról elrugaszkodás éppen olyan szükségszerű 
megelőzése az összeomlásnak, mint az időben későbben ennek a kifejlődő centralizáló 
következménye. A kifelé áradás, a környezet felé áramlás kint növeli az életnyomást, 
miközben a belső tér és az utánpótlás lemerül, kiürül. Bármerre indul el az élet, befelé, vagy 
kifelé, nemcsak az első fél ciklus, hanem a második is ki fog fejlődni. Ha tehát ma egymásnak 
áramlik a Nép, és egymáson differenciálódik, ha túl nagy lendületet vesz a centralizáló 
forradalomban, akkor a következő időszakban nemcsak kitágul, hanem túllendülhet a 
határain, a szomszédjai tűrőképességén, és ha – mint Mátyás Bécsnek indul – utána jön a 
visszaáramlás, a kiáramlással elnyomott, beszorított ellenfél beáramlása és térnyerése. 
 
A köztársaságok, a valódi demokráciák hasonlóan rövid életűek. A köz túl nagy szabadsága, a jogok 
előtérbe helyezése, de a kötelezettségek elkerülése mindig anarchiába vezet, amelyből demokratikus, 
humánus megoldással, szép szóval nem tud az élet kimászni. Ilyenkor mindig előkerül egy erős ember, 
egy erős akarat, egy megválasztott, megbízott Türranosz, vagy ennek a rosszabb fokozata a tej és 
önhatalmúvá váló diktátor, aki végül a saját és a környezetének a felmagasztalása miatt bármit tesz, 
végül mindig áldozatául esik. A rendrakókra csak addig van szükség, amíg a jó irány meg nem 
mutatódik, amíg a rend újra ki nem alakul, és akkor ismét elhangzik a felkiáltás, meghalt a király, 
éljen az új király. Miként Csauseszkú is erős és adósság nélküli gazdaságot hozott létre, hasonlóan 
Pinochet alatt is megerősödött, a gazdát kapó gazdaság, és miközben a diktátor áldozat rendet rakott a 
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gazdaságban, rendetlenség keletkezett az engedelmességben a fejekben és a szabadságra vágyó 
érzelmekben. Lásd a hasonló analóg első Athéni felvirágzást, és a mono vezető elöregedését, paranoia 
vagy és üldözési mánia kialakulását. A túl szabados időket káosz és forradalom, lázadás, majd 
kaotikus szabadság vággyal fűtött szabadosság és teljes gazdasági összeomlás anarchia követi. A 
kaotikus időket tehát az előző rendszerek szervezettségének az elhalása, elporladása és diktatúra 
követi, de a diktatúráknak kell egy erős bázis, amely a hátteret ad a hatalomhoz. Pl, Pinochet Chile a 
Katonai Puccsal került a már túl anarchikus, széteső ország élére. Sztálint a forradalom utáni 
Háborúba kényszerülés, és a hátországi nagy tér, segítette a kivezetésre, a Római köztársaságban az 
egyszemélyi irányítást, a hatalmat megszerző diktátort, a szenátussal szemben a plebejus nép segítette 
ingatag hatalomra. 
 
Ahhoz hogy megértsük a mikrokozmoszok működését, lehetőségünk van sokkal nagyobban, 
nagyobb időbeli felbontással is megfigyelhető analóg folyamatok, vagy és a gyorsan és 
kicsiben is megismerhető, lemodellezhető folyamatok következményeinek az előre 
megbecslésére, megismerésére. Az élet nem véletlenül modellez le számtalan kis energiaszinten 
a tudatban vagy csak gondolatban tervszinten végrehajtott megoldást, a sikertelennek 
látszóakat hamar elveti, és csak azokat fejleszti ki támogatja több energiával, amelyek a 
gondos tervezést követő modellezés során jónak ígérkeznek. Nem véletlen azonban, hogy a 
dolgok fejlődésében be kell tartani a szükséges fejlődési stációkat, és nem szabad minden 
elképzelést egyből és azonnal nagyban is kipróbálni. A túl gyorsan növő fa gyökerei ritkán 
mélyülnek kellő mélységben a melegfúziósabb talajba, és valódi gyökerek nélkül, kellő 
együttfejlődés nélkül a jónak látszók kezdeményezések, mint a vihar által kidöntött fák rövíd 
életidőt élhetnek, gyorsan elhalhatnak. 
 
Gondoljunk át együtt egy állapotfejődést a tudat és az értelem nagyítóján, modellezésén 
keresztül. 
 
Amikor az utódtér, a köztestér tágul, erősödik, benne nő meg az életnyomása nagyobbra, mint 
az addig őt gerjesztő környezeté, akkor a mind a két szélsőséges rétegre kellő kölcsönható 
képességgel rendelkező átlagos réteg hozza létre az élettere tágítását, a szélsőségesek 
lehetőségének a szűkülését. Az átlagos réteg ekkor megfelelő szimmetriában együttfejlődő, 
igazságosabban elosztó részecskéket nyom be a centrumba, a közös szervezet vezetésébe, 
annak a térhézagait, hiányosságait kiegészíti, teljesebbé teszi a szervezet egészségét, az 
életpiramis folytonosságát és megszervezi az újraelosztás, a közös teherviselés igazságosabb 
lehetőségeit. Miközben nagyobb életnyomás fejlődik ki, a közös szervezet vezetőségébe 
bejuttatott, nagyon jó elektronvezető, elosztó képességű arany (az energiára és az oxidációs 
kísérletekre, az anyagi hívságokra neutrálisabb) egyedeket juttat a vezetésbe és ezzel 
telítettebbé, hibátlanabbá teszi a közös lélektükröt, a központi újraelosztást. A gazdaság felé 
megfelelő, mind nagyobb arányú jelenidő-béli visszaáramoltatás, gyakorlatilag megszűnteti 
az életfelületen keletkezett élethézagokat, amely lyukakon át a központosított energia elfolyik.  
 
Gondoljuk át egy ezzel analóg családi szervezettség újraelosztását, a közös teherviselést és az 
újraelosztás lehetséges zavarait. 
Amikor új utód van a családi szervezetben, akkor a közös részből az egy főre jutó aránynál 
valamivel több rá fordíttatódik, de ha felnő és a szülői hatásokat egyre jobban elutasítóvá, 
egyre több dologban, hatásban önállóvá válik, akkor az általa keltett energia hullámok sok 
esetben szembe áramlanak a szülői hatásokkal. A szemben áramló hatások egyre korszerűbb 
részecskékből állnak, ezért mindig eljön az a pillanat, amikor az utódból kisugárzó hatások, 
energiahullámok interferenciába kerülnek a felé áramló szülői hullámokkal, és a két hatás egy 
időre kioltja, hatástalanítja egymást.  

A Föld életében ez a Függetlenségi pillanat valószínűen akkor következik be, amikor a 
Svájc alatti részecskegyorsítóban sikerül az aranyionokat egymással ütköztetni. 
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Ez egyrészt méhkas zsongást fog eredményezni, azaz nagy eséllyel megakadályozza a 
beáramló szülői hatások, frekvenciák érvényesülését, és az ilyen befelé áramló gravitációs és 
foton hullámok, a kifelé áramló sokkal kisebb és áthatoló-képesebb részecskékre bomlott 
arany ionok ki és szétáramló utódjai által feltartóztatnak a külsőbb környezetben. Másrészt az 
ilyen bármilyen rövid irányú kifelé rendezettség, egy időre azonossá válhat a befelé áramló 
felmenői rendezettséggel, és ekkor az energiát átadó folytonosság, a kölcsönhatás egy 
pillanatra kihagy és megszűnik. Ez lehetőséget egy valódi, nagyobb energiaszintű 
globalizációra, az életbuborék rétegek elpattanására, és az életnyomás megszűnésére, a 
környezeti tér részecskéinek a bolygónk nagyobb sűrűségű rétegeire áramlására. Ez a 
folyamat vezet csillagszinten szupernova eseményhez. Tehát a meggondolatlan, nem eléggé 
átlátott tudományos kísérletekben, a bolygónk, még inkább az élőrétegünk korai 
szaporodásának a kiváltói lehetünk. Valószínűen ez lesz az a pillanat, amikor a Földbolygó 
nagykorúvá válik, és ettől kezdve önállóságra kényszerül. A köztes térrészben, a bioszférához 
képest a külső rétegekben, pl. a termoszférában kialakuló szimmetria ott hoz létre 
változékonyabb határozatlanságot, sokkal nagyobb rétegnyomást, életnyomást, és a 
termoszférai rétegben interferenciába kerülő hatáshullámok elindítják a legalább három 
egymással egyesülő réteg pulzációját, szívműködését. Az önálló szívveréstől kitáguló 
termoszférai réteg új átlagos utódréteggé, a bioszféra anyaréteggé válik, amely a tágulásában 
egyre erősebb nyomást gyakorol az őt határoló külsőbb rétegekre, az anyai méhre, amely védi 
és hordozza. A bioszféra szerepe a belső energiával és jó hatásokkal ellátás, a placenta energia 
ellátó, visszaadó újraelosztó szerepére korlátozódik. Ha a kintről befelé áramló hatások célt és 
távolságot tévesztenek, és túljutnak e most-már önálló szívveréssel is rendelkező gyorsan 
fejlődő rétegen, akkor a rétegen belül, pontosabban a környezetében lévő anyai réteg szerepe 
e még túl erős és az utód szervezetében esetleg kárt tevő eredőjű környezeti hatások 
megfékezése, megfelelő rendezettségre hozása. A belső anyaivá váló bioszféra és az ezen 
belül párhuzamosan együttfejlődő, egyre nagyobb sűrűségű rétegek, a gyorsan és lamináris 
irányban áramlással megváltoztatják az utódon is átáramló, vele még nem kölcsönhatóképes 
részecskék áramlási irányrendezettségét, és a tudati célok átalakításával az idegen részecskék 
túl nagy lendületének a káros részét elvéve, a túl sok mérgező hatással érkezőket kisebb 
hatóképességű részecskékre bontva már megszelídítve juttatják vissza az átlagos utód rétegbe. 
A kifelé már kezes bárányként áramló, irányítható Orgon életbuborékokban, a szállító 
szervezetekben összegyűjtött, a lendületben részben hatástalanított kisebb részecskék már 
kifelé áramolva sok már szervezett munkára fogható, kellően igyekvő saját perdületbe 
tartalékolt energiát, energiahordozót szállítanak a beáramlók lendületének és káros hatásainak 
a megfékezésére, a beáramló energia kerületi irányú, az új utód rétegekben elosztására. Az 
utódot védő réteg a méh és a magzatburok lamináris áramlása felerősödik, az anyai zárt 
térrészen belül fejlődő, a sokrétegű méhhel is védett szervezettség egyre nagyobb védelmet 
kap a benne kárt tenni képes hatásoktól. 
 
A bioszféra, a volt átlagos élőréteg tehát anyává válik és az élettani (beli) szerepe jelentősen 
megváltozik. A méhben fejlődő utód szervezet nemcsak kifelé tágítja a teret, hanem a kihordó 
szervezet belső rétegeire is jelentős nyomást gyakorol, összenyomja az anyai energia hordozó 
áramlási csatornákat, gyorsabb életáramlásra, nagyobb életnyomásra készteti. Az 
anyaszervezet centrális szaporító részeinek a működése több helyen, a kevésbé fontos más 
egységnél is felfüggesztődik, és minden az ellátás, a szállítás, a jövőbe befektetés, az utód 
szervezet sikere érdekében történik. A peteérés leáll, a szív és a belső megosztódott kettős, 
differenciált térrészbe részecskéket szállító tüdő, és az emésztő, szaporító szervek átmenetileg 
több lehetőséghez jutnak. Az élettérben elkülönül a jó és a fiatalság, a nagyobb 
életrugalmasság az utódszervezetbe átépül, de a fiatalok és a jobban elosztók, a nagyobb 
folyamatszimmetriában változók átépülése, áttelepülése miatt a régi élettér fokozottabban 
elöregszik, elektronokban, és munkáskézben, lendületes fiatalokban elszegényedik.  
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Érdekes megfigyelése a szaporodásnak, hogy a tömeget vesztő melegfúziós szervezetekben ez alatt 
sokszor visszafelé fejlődik az idő, és az anyává, (apákká) vált szervezetek saját biológiai órája 
visszaállítódik, az utódot kihordó, nevelő szülők jelentős része egy kicsit nemcsak tömeget veszt, 
hanem megfiatalodik. 
 
A protontér hőmérséklete növekszik, ebben sterilizálja, hatástalanítja, kisebb részekre bontja a 
rétegébe hatoló túl nagy és az utód építés folyamatában kárt tenni képes, a közös 
rendezettséget rontó alszervezeteket. Az anyává váló szervezet belső és külső rétegeiben, és a 
rétegeken belül egyes szervek, rétegrészek kiemelt, fontos feladatot és energiát, támogatást 
kapnak az utódhoz jó részcélok megvalósításához. Más a közeljövő, a nagy terv 
szempontjából kevésbé fontos részek ez alatt visszafejlesztődnek, energia elvonásban 
részesednek. Az alacsonyabb életnyomású, kisebb változássűrűségű rétegekbe, részekbe 
visszatelepülnek az elöregedettebb, már nyugalmat kereső, érdemlő alszervezetek, míg a még, 
vagy a már kellő lendülettel, különbséggel rendelkezők a nagyobb változássűrűséget 
igénylők, a fiatalabbak az élet aktívabban változó részeibe húzódnak. 
 
A szaporodásnak a közös tömegbe fejlődésnek van egy ezzel ellentétes irányultságú fejlődési 
alternatívája. 
Ha a megoldhatatlannak látszó életakadály előtt az élet lendületet vesz és elrugaszkodik 
egymásról, a megosztódás nemcsak kétfelé, vagy többfelé bomlást, hanem az élettér 
nagyobbítását tágulását is kiváltja. Az egymásról elrugaszkodva kiáramlók egy kicsit 
szétszorítják a környezetet, de közben a centrumot, az otthagyott térrészt is tömörítik, 
nagyobb egymásra támaszkodó erőt, hibátlanabb vezetőséget, lélektükröt hoznak létre. Ha a 
kiáramlás lendülete alábbhagy, idő kell a visszatöltődéshez, mert közben az új életfelületeken 
új keveredések, életvegyületek alakulnak ki, amelyek sokáig lefékezik a visszatöltődést. A 
kifelé áramlás felerősödésekor a belső mag zártabbá, nehezebben megközelíthetővé, de a 
központosított energiát jobban visszatükrözővé válik. A külső izotrópabb környezetbe kifelé 
áramló energiahullám a glóriába (felfúvódó, több lamináris rétegbe erősödő) torlódás, a 
határfelület megerősítése közben egyre jobban elszigeteli a belső átlagos utódteret a rontó 
hatású idegenebb környezettől, és miközben radiális irányban nagyobb szimmetriába, vegyes 
nagyobb változássűrűségű külső rétegbe szerveződik, eközben a kerületi irányú életáramlása, 
a térrész körül felerősödik. A külső réteg nemcsak a beépülésre alkalmas lendületes, de már 
kellően lefékezett, jó rendezettségű részecskékkel látja el a gyorsabban fejlődő utódteret, 
hanem visszatereli és visszatükrözi azokat a rendszerből radikálisan eltávozni igyekvő 
részecskéket, amelyek be nem tervezett kiadást, energiát visznek el a köztes utódtérből.  
 
Akár az is állítható, hogy a belső tükröző lélek, a fejlett rétegről a még mindig túl nagy lendülettel, túl 
nagy vehemenciával érkező, a még túl sok lendület energiát tartalmazó, nem elég kicsi, vagy és 
ártalmatlan, még nem lamináris, segítő, hanem túl radikális irányba áramló részecskéket ismét 
visszatereli az átlagos rétegbe, energia leadásra, és az életáramlási szabályok megtartására készteti. 
 
Amikor a belső és a külső környezet elkezdi újjáépíteni az átlagos réteget, azaz elkezd a belső 
és a külsőbb rétegben, a térítők körül egyszerre bekövetkező impulzus esemény után, a 
szimmetriasíkon kialakuló periodikus hullámok, lendület összegződés hatására távolodni, 
tágulni egymástól, akkortól az átlagos, utód réteg életnyomása egyre szabályosabban, egyre 
kiszámíthatóbban pulzálóvá válik, az önálló életáramlás, kezdetben igen kis de szapora amplitúdóval 
megkezdődik. Amikor a külsőbb réteg időben egy fél periódussal eltolt életnyomása 
felszökik, a részecskeáramlás éppen az alacsonyabb életnyomású belsőbb réteg felé áramlik, 
de mielőtt a közösségben változó részecskék többsége elérné az (messziről jobbnak és 
zöldebbnek, kedvezőbbnek látszó, ismert, tudott) éppen alacsonyabb életnyomású térrészt, 
övezetett, addigra az a környezeténél éppen nagyobb életnyomásúvá és visszatérítővé válik. 
Az életenergia kicsi energia hordozó részecskék formájában tehát az éppen alacsonyabb 
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életnyomású térrész felé visszaáramlik, és az energia periodikus áramlása, lüktetése a már 
ismét összehangoltan, egymásra figyelve, a szabályos váltóritmust, a fél életütemet, 
életfrekvenciát megtartó két réteg között ide-oda áramlásba kezd. Az utódtér változása egy 
idő múltán stabillá, és a résztvevők által ismét kiszámíthatóvá, megérthetővé és lineárisan 
változóvá válik. 
 
Az életet a kifelé áramlással kezdő, a környezetben differenciálódó szervezetek sorsa 
nemcsak analóg és inverz, tükrözött, hanem egy fél életritmussal, fejlődési frekvenciával 
eltérő. A befelé áramlók a belső fejlettebb, ellenállóbb rétegekről térülnek el, verődnek vissza 
kifelé, a kifelé lendülők pedig a külsőbb a belsővel időszinkronban együttműködő 
határfelületi, glória rétegekről terelődnek vissza. Az ilyen térrész gerjesztése két külső, 
egymással szinkronban lévő, nehezebben áthatoló (egy belső és egy külső) környezetet, 
visszaterelő, visszatükröző, felületi feszültséggel rendelkező határréteget igényel, de kell egy 
belső szinuszmag, egy belső tiszta, még el nem szennyezett tükör, egy irányító jó lélek, egy 
karmester, amelyről a kívülről és más irányból érkező részecskehullámok, hatások minden 
irányban megfelelően elterelődnek visszaverődnek, körfolyamatokba terelődnek. A kétfelől, 
vagy több-felől érkező felmenői, környezeti energiahullámok a térrész valamely köztes, 
legnagyobb változássűrűségű részén szükségszerűen egymással részleges szimmetriába 
kerülhetnek, hatástalaníthatják egymást, és a részeik szétszóródhatnak a szimmetriát létrehozó 
réteg lamináris irányába. A lélek a legnagyobb változássűrűségű belső centrum, a tisztító tűz 
mindig ott fog érvényesülni, ahol a lokális szimmetria, a hatásegyenlőség kialakul. Ha 
valamely lendületesebben lobbizó részecske, hatás áthalad e közös szimmetria felületen, 
addig áramlik a neki idegen környezet, más réteg felé, amíg el nem éri a saját szimmetria 
felületét, a visszatérítő határát, az amplitúdó belső, vagy külső végpontját, holtpontját. A két 
külső, már másban fejlett szülői réteg legnagyobb változássűrűségű, felületi feszültséggel, 
rétegáramlással rendelkező felülete képezi azon szélsőséges lehetőségeket, élethatárokat, 
amelyek meghatározzák a köztes térrészben fogant, nagyobb tömegről lebomlott, vagy 
kisebbekkel ismét összeépült részecskék életáramlási lehetőségét. Ha e határok között 
változó, az utódtérben maradó részecskék visszaterelődnek a nekik ismerős megszokott, 
általuk a legmegérthetőbben változó ismert, hazai környezetbe, akkor lineáris életet élve mind 
a külső, mind a belső környezet időben is váltakozó részszimmetriája között változhatnak. Az 
ilyen részecskék belső és külső összetétele lineárisan változó, kiszámítható, viszonylag rendet 
megtartóan változik. Ha azonban túl nagy lendülettel rugaszkodnak el az őket visszatérülésre, 
változásra késztető belső, vagy a külső határfelületről, akkor valamelyik irányban 
áthatolhatnak a hazai térrészt védő szigetelő rétegen, határfelületen, és ez esetben 
elkerülhetetlen, hogy idegen, általuk kevésbé ismert, őt gyorsabban megváltoztató rétegbe, 
környezetbe kerüljenek. A másik radiális irányban zártabb élőrétegekbe, a külső, vagy a belső 
másvilágokba átjutás azonban csak részekre bontódva, és a helyiekkel más összetételbe, 
megváltozva lehetséges, amelyben az életcéloknak, az áramlási irányoknak, a tudati 
rendezettségnek is változnia kell.  A régi szervezettség, tudati állapot, az áteresztő 
határfelületeken már változóvá, várakozóvá válik, majd ha sikerül koncentráltabb lendületre, 
hatóképes energiára szert tenni, akkor más rétegekbe beáramlóvá válhat. Az energiáit 
elvesztő, részekre hulló, kisebb hatóképességűvé váló, a tömegszámukhoz, a 
hatóképességükhöz képest túl nagy teret elfoglaló, a hatásokat és a lehetőségeket magukon 
kölcsönhatás nélkül áteresztő szervezetekre kevésbé hat a fejlődés felé terelő gravitáció, ezért 
az ilyenek e továbbfejlődésre alkalmas jó lehetőségeket, a radikális hatásokat magukon 
kölcsönhatás nélkül áteresztővé és túl könnyűvé válnak. Az ilyen elégtelen belső 
változássűrűséggel rendelkező, felfúvódó életbuborékok, Orgon részecskék kiszorulnak azon 
gyorsabban változó terekből, rétegekből, szervezetekből, amelyekben a nagyobb felületi 
feszültséggel rendelkező felületükre változatlanul hatnak az eltávolító erők, de ezzel szemben 
nem megfelelően hatnak az áthaladó energiákat megfékező belső erők. Tehát a részecskékben, 
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a térkitöltésben, a biodiverzitásban és a belső változássűrűségben csökkenő, leálló, lassuló 
életbuborékokra, szervezetekre a fejlődés irányába kölcsönható belső késztetés, az energia 
helyben feltartóztatása, átalakulása csökken, ez pedig lehűti a várakozásokat, a térrészt. A 
valódi lehetőségeinél nagyobbra felfúvódott életbuborékok változás, változás sűrűsége a 
határfelületek fenntartására tolódik át, miközben egyre kijjebb kerülnek a gyorsabban változó 
térrészekből az életbuborék növekvő mérete egyre vékonyabb élőréteget, felületre 
átszerveződő életáramlást, egyre nagyobb határfelületi feszültséget eredményez. A vékony 
rétegeken a radiális irányú hatások könnyebben áthatolnak, de a felületi feszültség miatt a 
felületeken kölcsönhatásba kerülő, jellemzően 45-30 fokos szögtartománynál kisebb 
életszögben érkező részecskék befelé törnek, míg ennél kisebb szögben érkezők kifelé 
terelődnek. Lásd a fénytörésnél tanultakat. Más frekvenciákon, eltérő kinetikai erőnél, a 
befogadó közeg sűrűségének és a beérkező hatás fejlettségének a viszonyában, (a keringési 
irányhoz, a saját forgáshoz képesti áramlási iránytól is függően) ezek ettől eltérő 
törésmutatókkal rendelkeznek. Lásd, a Snelius-Descartes féle relatív irányváltozási 
(fénytörési) törvényt. 
Feltételezhető, hogy a nőies, a felületén teltebb, nagyobb változássűrűségű, (ezért sokszor 
nemcsak teltebb, hanem szebb) Orgon életbuborékokra erősebben hatnak azok a kifelé terelő 
anyai frekvenciák, hatások, amelyek abból a környezetből, anyából, térrészből szervezetből 
érkeznek, amelyekkel még mindig (a többségüknél fogva) nagyobb a kölcsönhatási 
fogékonyságuk, azaz az affinitásuk. A belülről kifelé érkező, életfelületre átszerveződő, tehát 
később átlagossá váló melegfúziós szervezetekre tehát elsősorban a felületi hatások 
érvényesülnek, ezek támogatják segítik a messzire eljutásukat, amelyek mindaddig  az kezdeti 
ponttól az anyai térésztől kifelé terelő hatásúak, amíg ez a hatás nem ellensúlyozódik a 
beléjük betelepülő, az Orgon életbuborék felületi áramlásban, a belső nyugodtabb, 
árnyékoltabb térrészben a saját azonosság elől védelmet kereső nehezebb fiúkkal, hidegfúziós 
részecskékkel. Ha azonban az Orgon életbuborék feltelik benne menedéket kereső hidegfúziós 
részecskékkel, amelyet ezt követően segítenek a lehűlő, alacsonyabb változássűrűségre kerülő 
Orgontér periodikus összehúzódásai. A kifelé haladó áramlásban a hidegfúziós hatásokra 
fogékonyabbá váló, nehéz és nagyobb sűrűségű idegen részecskékkel is feltelő, kellő 
szimmetriába kerülő élettér periodikus váltakozása, az utód és a méhfal, (az utódot tartalmazó 
életbuborék) kitágulása és összehúzódása elindítja a szülést. Miközben a volt átlagos réteg, a 
korábbi előd anyává és középkorúvá, önmagáról és az utódjáról gondoskodni kényszerülő 
melegfúziósabb átlagos szervezetté fejlődik, megszületik az addig a belső fokozottan védett 
terének a védelmében, a periodikusan táguló, összehúzódó méhében már a belső védettségre 
igényt nem tartó kifejlődött, a hozzá képest valamiben, másban szélsőségesebb, fejlettebb 
elődeinél átlagosabb, nagyobb biodiverzitású, de még jól elosztó tiszta lélektükörrel 
rendelkező utód szervezet. 
Az utód szervezetben egyetértésre, összetartásra és szülői, környezeti támogatásra van 
szükség, igény. A kellően együttműködés lélek lehetőségét a befelé és azonos, közös cél 
irányába, a növekedést eredményező fejlődési akarat, a naggyá válás, az elismertté, az 
egyenrangúvá válás akarata, a másokkal legalább azonos megbecsülés vágya és igénye hajtja.  
 
A becsvágyról: 
A becsvágy azon szervezetekben felerősödő belső, a sikerélmények átélésére hajtó érzés, 
amelyben az addig nélkülözött, a hatásaiban, a fontosságában, a becsességében kellően el nem 
ismert szervezet érez, az általa kellően át nem élt fontosság és megbecsülés nagyobb belső 
igénye miatt. Ha egy szervezet másoknak, a közösségnek fontossága a közösségnek becses 
tulajdonságai nem kerülnek fel és elismerésre, egyre nagyobb, az általa mind jobban áhított 
megbecsülésre vágyik. A becsvágy legalább akkora hajtóerőt ad az életben, mint a meglévő 
energia, ezért alternatív hajtóerőként is ismerjük. A becsvágyó embert, életet nem az anyagi, 
hanem a közérdekű fontosság, a személyi elismerés igénye hajt. Ha egy személy a körülötte 
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változók szemében fontossá és megbecsültté, kellően elismertté válik, az ilyen visszajelzések 
hatására elégedettség és boldogság érzése hathatja át. A sorsával, a megbecsülésével, a mások 
szeretetével körülvett, kellően elégedett szervezet sokszor még jobban hajt e becsérzés 
megtartása érdekében, mintha energiával lefizetnék, segítenék. Az ilyen szervezet azonban 
gyakran fellelkesülve a saját fontosságában, a belső érdekeit a külső, környezeti érdekek elé 
helyezi, és mint minden szentnek, egyre jobban maga felé, vagy és az utódai, a környezetei 
felé hajlik és bepiszkolódik a hatáselosztásban valamelyik irányban az érzelmi alapon hozzá 
az azonosságban közel állóbbaknak többet juttató, rosszul elosztó keze. A tiszta lélek attól 
kezdve piszkolódik be, szürkül el az újraosztást végző, mindenre figyelő lélektükör, hogy az 
egyre több melegfúziós, nagy görbületi sugarú Orgon szervezet beleépülése közben a 
környezetét más felbontással szemlélővé, rövidlátóvá válik. Az ilyen melegfúzióssá váló 
szervezetnek, léleknek a szemére vagy szürke (melegfúziós) vagy átlagos, zöld hályog kerül, 
amely miatt a hozzá közel állóbbakat, a nagyobb azonosságúakat eltérő szubjektív, érzésalapú 
megítélésben részesíti. Ilyenkor nem a hályoggal eltakart szem és a lélek tükre lát, hanem a 
test érez, és a neki jó hatásokat hamarabb, vagy és erősebben visszajelzi a szervezet 
centrumában lévő léleknek, miközben a periférikus látása elveszik. A környezete 
megbecsülésére törekvő szervezetek sokszor nem veszik észre, a közvetlen környezetük 
takarásától az erdőt, benne isten sokféle, de nem teljes azonosságú, általa éppen mellőzött 
részecskéjével. Ilyenkor a korábban jól elosztó lélek, az addigi jó Isten rossz ördöggé, a 
hatásokat egyenlőtlenül és igazságtalanul elosztó ördögi, energiát elvonó lélekké válik.  
 
Mit tehet az élet, ha a lélektükör bepiszkolódik, ha a szervezete vezetősége valamely, vagy 
több szinten is súlyosan elromlik.? Először talán azt kellene megértenünk, hogy a lokális 
folyamatok e rendszerben mindig alárendelődnek a globális folyamatoknak, tehát alapvetően 
az érdekek harcában a nagyobb tömegszám domináns döntési lehetőséghez jut. Bár a rendszer 
mindig kárpótolja a hátrányt szenvedőket, de ez energiai okok miatt sohasem lehet teljes 
kárpótlás, ezért mindig vannak a változás árát megadók, akik valódi hátrányt szenvednek 
azokhoz képest, akik sikeresen alkalmazkodnak a megváltozó körülményekhez. 
 
 
A háromdimenziós, három együtt élő szent hármast, a családot jelképező életkomponens, 
együtt a teljességet, a komplexitást képviseli. A három együtt élő generációban a legidősebb 
családtagok, szervezetek képviselik a tudást és a lelket, a jó életprogramot, a mit és a hogyant, 
a középső 2. generáció adja a változáshoz az erőt, és a harmadik legfiatalabb utód (fiú) 
gyermek generáció biztosítja a lendületet és a vidámságot. A negyedik eltávozó generáció 
adja az együtt élő leszármazóknak a teret és az energiáját, valójában e lebomló ősz állapotú 
generáció, a múlt adja a többieknek az életáramláshoz a teret és az energia kölcsönt. 
Ha az élet ezen alapegysége megsérül, és egymástól külön válik, akkor vagy nem lesz elég a 
tudás, nem lesz elég jó a cél, az életprogram, és ekkor hiábavaló az egymás ellen ható erő, 
hiábavalóvá válik a fiatalos hév és lendület. Ha kiesik a középső, az erős generáció, akkor 
hiába való a lendület és az életprogram, ha nincs tapasztalt, a fiatalokat megfelelően betanító, 
segítő elődréteg. Ha kiesik egy élettérből a fiatalos lendület, az egymásba és az 
együttműködésbe vetett hit, hiába van jó életprogram, kellő erő, az egymásnak feszülő erő 
nem hoz termést, csak feszültséget és kaotikusságot. A végrehajtó cselekvés nélkül, az egész 
egysége, egészsége nélkül az élet nem tud megmaradni, az egészség, csak az élet 
komplexitása, megfelelő arányú együttműködése, sikeres keveredése, elosztása, eloszlása 
esetén tud megmaradni. Az egység egészséges szervezése, elvégzése, a lendület és a jó 
életcél, életprogram nélkül az élet egésze csak energiával rendelkező lélektelen anyaggá válik.  
 

A lélek az együttműködésben a közös érzésben a komplexitásban keresendő! 
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A Napban lejátszódó Spörer szabály szerinti sávok, energia összegződések eltolódása azonban 
a Földön is analóg változásokat okoz. A kb. 77 évente igen nagy halmozódások 
következtében nagyon szélsőséges időjárás alakulhat ki, és a Földi meleg és hidegpontok 
eltolódnak felcserélődnek. Moetrius elgondolása szerint azonban a 77 éves halmozódás csak 
egy előrejelzés, a valódi változások átlag százévente következnek be, a természet órája igen 
nagy pontossággal ritmizál. Ezek szerint az ötven éves alciklusoban (a rendszereket 
létrehozók által is meghatározott emberöltőkben) megfordul az élet trendje, és hol az 
együttműködés, a szocializálódás, hol a nagyobb különbséget igénylő ionosabb szerveződési 
állapot alakul ki, és csak kb, újabb 50 év múlva, a korábbi rendszereket létrehozók, támogatók 
elhalásakor alakul ki a 100 évvel korábbival analóg állapotfejlődés. Az 1905 Orosz 
forradalomban szintén nagy volt a nyomorúság, az időjárás és a klímaváltozás besegített a forradalom 
kialakulásába és a kimenetelébe is, miként a Napóleon és a Hitleri invázió megfékezésében is fontos 
szerepe volt a hidegfúziós tél tábornoknak. A ritmus halmozódások tovább folytatódnak 200 és ötszáz 
évente, ezer és kétezer évente, a 12 századból álló életszakasz valószínűen a legöregebb ellenszenves, 
vagy beteg és közben elhalálozott felmenő elkerülésével mindig 10 egységre sikeredik. 
 
2005-ben szokatlan szárazság kezdődött Európában. Az Afrikai meleg Algír vonalában a Pireneusi 
félszigeten át betört a Francia területre. Míg máskor Párizs környezetében 22-25 fok volt a nyári 
átlagos hőmérséklet, ezen időszak alatt tartósan hetekig tartó 35-38 fokos rekord hőmérsékletek 
alakultak ki. Ez az időszak az El Ninóra emlékeztet, amikor megfordulnak a külső lég és rétegek 
áramlatai, és mint a zászló, a légies rétegek áramlása a szokottól ellenkezői irányúvá, hideg helyett 
melegfúzióssá válik. A Dél-amerikai kontinens nyugati partjának a halászai már jól ismerik e 
folyamatokat, amikor a széljárás megváltozik és a kisfiú, az el Nínó, La Ninóra nőiesedik.  
 
Mint korábban leírásra kerül a túldifferenciálódó spirálkarok túl könnyed és alkalmazkodó 
képes részecskékkel feltelése esetén szokott kialakulni visszafelé áramlás, amikor az 
intersztelláris, vagy a planetáris szél visszafordítja a légrétegekben is folytatódó spirálkarok 
külső részeit, és az ott lévő részecskék áramlási rendezettsége egy időre a kifelé áramlás 
helyett befelé áramlóvá válik. Ez nemcsak erősebb belső felmelegedést hoz létre, hanem a 
bolygótér pólusain át a közepe felé korábban beszívó, az egyenlítői kerületén kibocsátás 
helyett, a kerületén beáramlóvá válik. A középen kialakuló túl nagy életnyomás miatt, a belső 
feszültség megnő, és az elférfiasodó bolygó tengelyirányban részecskéket kifelé áramoltatóvá, 
Jetsugárt kilövellővé, a belső mag, folyékony kétdimenziós fejlett életprogrammal rendelkező 
részecske ömledéket kibocsátóvá válik. Ez a bolygó, vagy és az élőrétegei tekintetében a 
férfias állapot felerősödésének, a nőként ismert Gaia nemiségváltozásnak felel meg. A 
korábban nőies és alacsony belső életnyomású, hidegfúziós külső eredőjű bolygó belső rétegei 
ebben az időszakban egyértelműen melegfúzióssá, nagy életnyomásúvá és férfiassá válik. 
Mivel azonban a térítők közötti egyenlítői bolygórészre visszafelé forgató nyomaték hat, a 
felületen keresztül befelé terelődő részecskék kezdenek el befelé áramlani, és a légiesnél 
könnyedebb és kisebb tömegű részecskék többségének az áramlási iránya e térrészben a 
megszokottól ellenkező irányúra fordul, nyugatról kelet felé ható eredőjűvé válhat. Az 
áramlási rendezettségi irány megváltozik, és a legerősebben befolyásolt térítők közötti, 
melegfúziós rész visszafelé forgására, a réteg és ezzel a Föld saját, de túlpörgött spinjének a 
fékezésre gyakorol befolyást. Lényegében a déli féltekében változó, légies könnyed 
részecskék az északi és szilárdabb, elmeszesedettebb rétegekhez képest kelet felé előre 
sietnek. Mivel azonban a bolygónk forgása ezzel ellenkező, a kerületén nyugatról kelet felé 
haladó, ezért ha az egyenlítő környéki átlagos külső rétegre visszafelé forgásra gerjesztő erők 
és áramlatok hatnak, a lendületi és a tömegi tehetetlenség az északi és a déli térítőktől a 
sarkkörök felé lévő részeket a megszokott lendület a hagyományos irányba lendíti. A 
rendkívüli és erősödő új hatás miatt a nyírófeszültség és a spin különbség az egyenlítői és a 
térítői síkokban felerősödik, és elképzelhető, hogy mint a Napban nem a centrális síkon, 
hanem attól északra és délre eltolódva a térítők környékén erősödik fel a nyírófeszültség. 
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Tehát a térítők síkjaiban új a különbségben növekvő feszültségövezetek alakulnak ki. A Föld 
két rétege most nem annyira az egyenlítői síkban fog elmozdulni, elfordulni egymáson, 
hanem e két feszültségövezet mentén, amely szerint a térítőktől a sarkkörök felé lévő 
földsüvegek, (szeletek) valószínűen nyugatra mozdulnak el, azaz a középső réteg előre siet a 
már visszafelé fejlődő középső szélső réteghez képest. Nagy esélye van annak hogy a Spörer 
szabály szerinti feszültségzóna a két térítőnél felerősödése ezt követően az egyenlítő irányába 
terjedve nemsokára ismét találkozik, és eközben kiszoríthatja a legvédettebb köztes térből az 
elkényelmesedve változó átlagos részecskéket. Tehát az északi és a déli 20-35. szélességi fok 
környékén várható a legnagyobb feszültség övezet, amely körzetbe egy időre áthelyeződnek a 
tektonikus kéregmozgások. Ez a Szicília környéki, és ezen északi és déli szélességi sávokban 
lévő tűzhányók, tektonikus pontok aktívabbá válását eredményezheti. A könnyed, légies 
részecskeáramlások megváltozásával a csapadék zónáknak is meg kell változniuk, 
szükségszerűen át kell helyeződniük. Az el Ninó most a szokásosnál sokkal erősebb időjárási 
anomáliákat fog kiváltani. Ezek szerint a korábbi el Ninók csak kisebb bolygóközi szél, 
esetleg a Jupiter és egy másik közeli bolygó szimmetria szórási síkjának az egymást erősítő 
hatásaira kiváltott átmeneti visszaáramlások, de most sokkal tartósabb, akár évezredig tartó 
átalakulás kezdődhet. Az ellenkező irányú elmozdulást az váltja ki, hogy a két, egymáshoz 
képest nem teljesen szinkronban egymáson elforgó, de a mennyiségében és az utánpótlásában 
elfogyó felmenői réteg, a felmenők közös határterülete most az egyenlítői utódrétegnél ér össze. 
Amikor a már nagyon vékony köztes sávban lévő maradék részecske is átszerveződik a Földi 
átlagos rétegbe, a réteg szigetelőképessége nagyon lecsökken, ami miatt e réteg elvékonyodik, 
és a nagyobb feszültségre áthatolhatóvá válik. A korábbi átlagos utód réteget eddig tápláló 
rétegek elfogyása azzal a következménnyel jár, hogy a Földet eddig támogató két nagyobb 
életbuborék ionosan eltérőbb, egymással más áramlási irányszöget bezáró rétegei kerülnek 
egymás mellé, amelyből és új felmenői párkapcsolat alakul ki. Amint az egymás mellé kerülő 
már régóta várakozó rétegei első komoly impulzusban összeérnek, közvetlen érintkezés alakul 
ki közöttük, nagy eséllyel nemcsak új nagy energiaszintű impulzus, a még szűzies 
határfelületet átütő szerelmi szikra, hanem megtermékenyülés is történik. Amikor a két a 
jelenlegihez képest eltérő irányrendezettségű réteg összeér, a két réteg centrumban találkozó 
áramlási eredője új áramlási irányt, és ezzel új életkeverékeket fog létrehozni. A létrejövő új 
irányok és ebből több fraktálmélységben kifejlődő vegyületek, egyes régi szervezetekre, 
életáramlásokra gyilkos ellenhatásként, másokra segítőként és támogatóként hatnak. A 
változás ami kialakul, a Földi élet szerkezetének a jelentős megváltozását fogja okozni attól 
függően, hogy az új  életáramlási rendezettség főiránya mennyiben módosul az előzőhöz 
képest. A felmenői összefogás, súrlódás, érintkezés hatására az anya, a Nap már fékezi a túl 
gyors fejlődésen áteső, a szimmetriasíkját, az ekliptikát elérő új pár forgását, fejlődését, de a 
szükséges változást még nem felismerő, nála lassabban kapcsoló két nagyszülő még a 
hagyományos irányokba segíti a közös unokát, a bolygónkat. Bár fordított hatási is lehetséges, 
hogy a Napanya készteti egyre gyorsabb fejlődésre, saját forgásra a Föld utódot, és az idősebbek, a 
következményt már értők fékezik, a következmény egyértelmű. Ettől folyamatosan növekszik az 
egyenlítő környezetét tartalmazó vegyes rétegre a visszafelé fejlesztő, a felpörgéstől 
visszatartó nyomás, ami abból is fakadhat, hogy egyre nagyobb gerjesztést kap a mind több 
részecskét kibocsátó Nap. Az északi és a déli félteke pedig még egyértelműen, a sokkal 
lassabban reagáló befolyás elmaradása, vagy az új rétegek régebb óta tartó befolyása miatt 
még a hagyományos lendülettel forog. Mivel az ekliptikát dél felé átlépve, a Földnek 
nagyanyai melegfúziós csillag, forrópont felé haladunk, ezért várható, hogy a déli féltekén a 
meleg és a feszültségfrontok valamivel előbb, de kisebb különbséget kiváltva jelennek meg. 
Az északi, nagyapai félteke azonban sokkal jobban a hagyományos irányba forog, forgatott, 
amely ezért egyre nagyobb különbség hatása alá kerülhet, a 35. – túl a 45. északi szélességi 
fokok környezetében nagyon erős változások várhatók. Mégiscsak tudott valamit a jövőről 
Nostradamus. 
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Tegyünk egy gondolati kitérőt: 
Fogadjuk el, hogy az utódszervezeteket létrehozó, később sokáig támogató, az élet 2/3 
részében együtt élő előd rétegek (szervezetek) az elfogyásuk, átszerveződésük után mint 
önálló lények, lebomlanak. Minden élőréteg, szervezet idejében eljön az a pillanat, amikor a 
részecskéik elfogyása, elhagyása, átszerveződése miatt már nem képesek a saját szervezetüket 
ellátni és fenntartani, amikor már az utódoknak adható lehetőségeik is kimerülnek, és a 
maradék még lelkes részecskéjük energiája a korábbi szervezet fenntartására sem elég. A két 
eltérő, apai és anyagi genetikai ágból fonódó életfolyókban azonban nem egyforma gyorsan 
égnek, változnak az utód vegyületbe keveredő előd részecskék, a melegfúziósok gyorsabban, 
magasabb fordulatszámon, impulzus sűrűségen élnek, ezért előbb fogynak el. Ez az oka, hogy 
a lassabban élő hidegfúziós, férfias szervezetnek célszerű idősebbnek lenni, hogy a statisztikai 
valószínűség szerinti átszerveződő részecske elfogyásuk lehetőleg egyszerre történjen. A 
statisztikai eredő azonban csak valószínűséget és nem kizárólagosságot határoz meg. Gyakran 
előfordul, hogy a szerencsésebb életkeverékből kifejlődött, vagy-és az egyenletesen élő, égő 
szervezetek jóval túlélnek másokat, pl. a párjukat, és ez nemcsak az egyednél nagyobb szintű 
családi szervezetekben alakulhat ki. Az egy személynek tekintett egyed szervezetében 
egyesülő elődöknél is gyakran megeshet, hogy valamelyik melegfúziósabb előd gyorsabban 
él, bomlik le, ezért a szervezeteknél, és az élőrétegeknél is megesik, hogy amikorra az egyik 
fél már elégett, elhasználódott, elhalt és lebomlott, a másik, aki sokkal takarékosabban bánt a 
készleteivel, hagyta, hogy mások dolgozzanak égjenek helyette, még egészen jó karban van. 
Ez esetben, a családi szervezetségben az egyik fél elhalása esetén a másik még életképes 
marad, és özveggyé válik. Ez további életvitelre ad lehetőséget, amelyben ismét haploiddá, 
társatlanná válik a szervezete, és lehetősége keletkezik, hogy felpörögve a részecskéit a 
körfolyamatokból végleg kiszóró, nem cirkuláltató fekete lyukká váljon, vagy hogy másik 
társat, támaszt, új párt, az utódoknak mostohát keressen magának. Ha azonban az egyedként 
ismert szervezettségen belül alakul ki túl korán az egyik elődág elhalása, lebomlása, akkor a 
már egymással teljes függőségben lévő rendszer rendszerint súlyosan károsodik, szélütés éri, 
vagy olyan súlyos elégtelenségei keletkeznek, amely miatt a korábban egészséges lebontás, 
méregtelenítés nem végezhető el a szervezetben. Szerencsére az egyeden belül sem csak két 
elődből származó, részecske keverék, hanem azokon belül is még mélyebben jelenlévő, 
magasabb eredő szimmetriában változó felmenői előd és utód részecskék is vannak, azaz a 
szervezeten belül nagy elődi és utódi életpiramis, homokóra fejlődik. Ez viszont lehetővé 
teszi, hogy egyes előd részek elfogyása elhalása után, ha nem létfontosságú szerv leállása 
történik, átvezényeljenek, a feladatot átvegyék hasonló képzettségű mások, mint amiképpen 
az elhaló társadalmunkban, országunkban is a jól képzett kihalt, elfogyott mesterek munkáját 
igyekeznek átvenni a gyorstalpalókkal átképzett kontárok. Természetesen ennek az eredője 
éppen olyan lesz, mint amiképpen a varjú az esti iskolában megtanult énekelni, amilyen fals, 
rekedt és erőltetett a mai korunk énekzenéje. Az éppen valami alig több mint a semmi, ezért a 
bőrünkön érezzük a részben lebomló szervezettség egyre mostohább valóságát. 
Térjünk vissza az egymással párokba kapcsolódó élőrétegek egyikének az elfogyásához. 
Nagyon kicsi az esély, hogy a statisztikai eredő ellenére az együtt élő felek egyszerre haljanak 
el, egyszerre bomoljanak le, ezért foglalkozzunk a gyakoribb lehetőséggel. Bár itt most 
tehetnénk egy nagyobb kerülőt, és megérthetnénk, hogy a sors és a környezeti események 
által egymástól elsodort, elválasztott egyedek, miképpen köthetnek más egyedekkel, az 
utódok felé mostohává fejlődő új párkapcsolatot, de foglalkozzunk ennek az özvegyi 
lehetőségeivel. Ha az egyik félszervezet elhal, elfogy, átszerveződik az utódjaiba, ezek 
hiányában a legnagyobb azonosságú testvéreibe, rokonaiba, barátaiba, esetleg vissza a még 
élő energiát adókba, a másik fél, - főleg ha nem voltak teljes függőségben egymással - még 
akár egészen jó állapotban és karban változó maradhat, önállóan folytathatja tovább az életét. 
Ha az egymás mellett élő rétegek, (párba kapcsolódott szervezetek) –nél maradunk, akkor az 
egyik réteg elfogyása után természetes, hogy a még nem elfogyott, azaz kellő és szabad 
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részecsketartalékkal, utánpótlással rendelkező réteg mellé, az elfogyott, elhalt másik réteg, 
sokszor az elhalt fivére, nővére, utódrétege kerülhet, amely megváltoztatja az élő utódokba 
áramló támogatás és életkeverék összetételét, rendezettségét és minőségét. Amikor a 
megmaradó rétegek, szervezetek egy másik réteggel, szervezettel egymás mellé sodródnak,  
és ismét párkapcsolatra lépnek, az utódaiknak adott támogatás egyik komponense kezdetben 
még nem igazán változik, de az elhunyt helyére beálló új réteg áramlási rendezettsége, eltérő 
ritmusa és más vegyülete jelentősen módosíthatja az utódok felé továbbáramló életkeveréket. 
Amikor a házhoz és egy családba mostoha kerül, még a jó mostoha esetén is megváltozik a 
család viszonya, a nem teljesen az enyém érzése, a nem úgy adok, és nem éppen azt adom 
amit az utód a korábbi elődöktől kapott érzés alakul ki. A mostoha sorsot csak az értheti meg, 
aki átesik egy ilyen életszakaszon, aki maga is az élethelyzet színe, vagy és fonákja oldaláról 
átéli és megismeri a mostohasorsot. 
Ha a Föld bioszféráját, az élőrétegünket, mint nagyobb energiaszintű utódot eddig támogató 
elődrétegek nem teljesen egyszerre fogynak el, valószínűen azért áramlik a Föld dél felé, az ekliptika 
felé, mert a tőlünk délre lévő nagyanyai szervezet energianyomása gyengül, (de akár fordítva is lehet, mert a 
nagyapai külső élőréteg gyengülése is a melegfúziós réteg felé eltolódást eredményezhet), akkor a délről már 
kevésbé ellentartott határfelület elfogyása, meggyengülése esetén a rétegünk (és valószínűen a 
Föld is) déli irányba fog áramlani. Ha a déli nagymama elfogy, elhal és lebomlik, 
átszerveződik, akkor az északi nagyapai rétegnek hamarosan új és fiatalabb, az elhunytnál 
töltöttebb, nőiesebb melegfúziósabb új társa lesz. Ez mostohasorsot hoz létre az utódréteg 
viszonyában, azaz az eddigi támogatás, nem teljesen de jelentősen megváltozik. Megváltozhat 
a támogatás rendezettségi eredője, a ritmusa, a kapott csomagok összetétele stb. A rétegünk 
mostohasorsa esetén, a fiatalabb melegfúziós menyecskétől hamarosan melegünk és elegünk 
lesz, és a felmenői támogató (nagyapai élőréteg elfogyásáig megismerhetjük a mostohasorsot. 
(Nemsokára megérthetjük az Óz a nagy varázsló meséjét, a nyugati és a keleti boszorkány teóriáit). 
Az utódréteget támogató elődrétegek együttes, azonos idejű elfogyása esetén az utód 
támogatása viszonylag gyorsan megszűnik, ami gyors felnőtté válásra és önállóságra készteti, 
kényszeríti a családjában a legidősebb generációvá fejlődő utódot. Ekkor nagy az esély, hogy 
tőle idegen új rétegek kerülnek párkapcsolatba, és egy kicsit elszegényedik, kijjebb szorul a 
nagyon védett elődi térrészből, az érvényesülési lehetőségekből. Ha azonban csak az egyik 
előd bomlik le, hal el és szívódik fel, akkor a mostohasors nem olyan gyorsan kényszeríti ki 
az utód réteget a közös családi fészekből, de figyelmeztetésben részesíti, hogy ideje 
gondoskodni magáról, és a környezetében lévő, rábízott, általa elvállalt kisebbek, 
gyengébbek, a kevésbé fejlettek gondviseléséről. A sors figyelmeztetése arról is szól, hogyha 
a még élő nagyapai réteg is elfogy, a függetlenség napja a túlélő mostoha esetleges további 
támogatása, a sikeresebb folytonosság esetén is könyörtelenül bekövetkezik.  
 
 
Az élőrétegünkben elkezdődött, Ausztráliában már felerősödött egy olyan klímaváltozás, 
amely a Föld életében viszonylag gyakori, amely egykor Mózes idején, a hét csapás 
kíséretében kiszárította Egyiptom akáciákban is dús legelőit. Hasonló történt akkor is, amikor 
az egykori északi Angol és Skandináv törzsek visszaszorították Rómát, és az első jelentős 
vereségeket mérték a kor legfejlettebb civilizációjára. A felmenői életbuborékok ekliptika 
mentén egymáshoz képesti eltolódása, egymáson elcsúszása, vagy e felmenői rétegekhez 
képest a Földnek dél felé, vagy északra áramlása hasonló analóg folyamat. Amikor a felső, 
nagyapai, hidegfúziósabb életbuborék kerületi sebessége, ezzel a felső északi félteke saját 
spinje kisebb, mint a déli réteget gyorsabban forgató déli buboréké, akkor a nagyobb spinű, 
forgási sebességű déli félteke az északihoz képest előre siet. Ez az eltérő saját spin, az 
egymáson elcsúszó rétegek nem teljes egyenletessége miatt esetén mindig változtatja azokat a 
feszültségpontokat, melegpontokat, amelyek addig erősebben egymásnak feszültek, és a 
lokális feszültségoldódásban földrengések, rétegelcsúszások és rétegrengések alakulnak ki. 
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Az engedő helyeken átrendeződik a feszültség, a különbség, és miután a korábban 
túlfeszültséges helyek elfolyósodásban megtörténik az enyhülés, a Föld izületei 
megolajozódnak, más övezetek, belső rétegek, határfelületek feszülnek nagyobb erővel 
egymásnak. A nyírózónákban a nagyobb sejtek, táblák, lemezek közé beépült idegen 
kristályok lebomlanak és az ezt követő elfolyósodásban a rétegek egymáshoz képesti 
feszültségében, az eltérő fejlődésében a feszültség enyhülése és konszolidálódás várható. 
Ráadásul, a két felmenői csillagrétegek egymás felé mozgása és távolodása, míg korábban egy 
közös egyenlítői síkban koncentrálódott a különbség, a következő évtizedekben nagy eséllyel áttevődik 
a térítők környezetére, ezek válhatnak a legfeszültségesebb övezetté. Ez azt eredményezheti, 
hogy az egyenlítői rétegben az egymáson engedő, elcsúszó féltekéknél lecsökkenő 
különbségnek az az ára, hogy a Rák és a Baktérítő közötti átlagos utódsáv valószínűen együtt 
és másképpen fordul el a térítőktől északra és délre lévő hideg és melegfúziós rétegek között. 
Ez az az állapot, amikor a hét réteg, a Földcsalád és a felmenőinek az együttműködése 
felbomlik, és a közösen szervezett változás helyet, a külön-külön más külső befolyásnak 
engedő rétegek, részek egyre eltérőbben, egyre jobban egymás ellen cselekszenek. Mindez a 
Föld és alszervezeteinek a bomlását, és a másképpen történő túléléshez szükséges áramlási 
irányrendezettség változására felkészülést jelent. Azon a felmenői életsíkon, nagy 
életakadályon kell nemsokára átkelni, amely az egyben átkelés esetén valóban a Föld végét és 
megsemmisülését eredményezhetné. De ha előbb kellő biodiverzitással rendelkező viszonylag 
egyenlő részekre bomlanak, sokkal nagyobb az esély, hogy bár súlyosan visszafejlődve, de az 
együttváltozó tömeg többsége, részekben, kisebb egységű csoportokban átevickéljen a téridős 
életakadályon, és annak a túlhaladását követően ismét nagyobb, később már gázbolygóvá, 
majd a környezetnek energiát adó, és a rendezettségéhez sikerrel hozzájáruló felnőtt csillaggá 
fejlődhessen. A Mars, már megkezdte a felkészülését, de mielőtt a nagy útra indulna, még egy 
hidegfúziós időszakban új ruhát és esetleg új légköri aurát kap, amellyel egy időre ismét 
alkalmassá válhat a kovalens élet eltartására, és ha elég időt nyer az idejében áttelepülő 
emberi életprogram, akkor ezen területen és időszakban egy időre ismét felvirágozhat.  
 
A Földi élet a Marson folytatódhat tovább mindaddig, amíg a Vénusz ismét lakható 
földbolygószerű vizes állapotba nem kerül, amikor majd az élet, a hattyúdalán túllévő Marsról 
ismét visszatelepül a Vénuszra. Ezt követően a Mars végleg befejezi a belső védett térben 
eddig tartó fiatal bolygói pályafutását, különálló, önállóan tovább változó, inaktívabb részekre 
bomlik és a részei kisebb egységekben nekiindulnak a nagy útnak. Egy a nagycsillagnál 
nagyobb energiaszintű felmenői szervezet idősíkján kell majdnem merőleges irányban 
áthaladniuk. A Mars ezt követő időben a fiatal bolygóból felnőtt, energiatermelő időszakba 
megy át, elindul az önállóvá válás és a nagyobb differenciálás, a csillagfejlődés fúziós útján.  
A Mars,- miként később a Föld - sorsa is az, hogy utolérve a fejlődésben a nála korábban 
keletkezett nagytestvéreit, a Jupitert és a Szaturnuszt, idővel velük együttváltozó közös 
nagycsillagot, genetikai dinasztiát, új életforrást hozzanak létre. 
 
A Föld, valószínűen csak két nagyciklussal később követi, addig még sok idő telik el a Tao 
útján, amelyen minden szervezet áramlik, él, és tanulja a mind tökéletesebb életállapot, a 
folyamat szimmetria eredőjének a tökéletesítését. 
 
Az egymás mellett lebomló, átalakuló csillagok, a folyamatban részekre bomlódva 
szerveződnek át a múltból a jövőbe, hogy ezt követően az egyesülő részecskékből, új 
bolygók, az egyesülő bolygóból pedig új csillagok fejlődjenek ki. 
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A jóság relatívsága: 
 
A szerző sokáig nem értette, hogy a mindenkinek mindig adó, engedő szervezet, amely egész 
életében a légynek sem vét, hogyan válhat a környezet szemében idővel mégis rosszá, 
gonosszá? 
A sokat tűrő szervezet mindig enged, jó és hiszékeny áldozatkész részecskéket, energiát 
veszít, aki hisznek abban, hogy nekik adniuk kell, hogy a másik, a környezet ne váljon rosszá, 
hogy a rosszabb élethelyzetből, körülményekből kikerülhessenek, De vajon mi lesz annak a 
sorsa, aki mindig ad a magáéból, amely készlet, tartalék nem végtelen, hanem véges. Amíg 
tart az utánpótlása, és a belőle kiáramló szeretetenergia olyan belső vákuumot hoz létre, hogy 
a környezet nagyobb életnyomása mindig pótolja, addig egyre nagyobbá válhat, és 
kiegyenlített anyagcserére számíthat, vagy ha viszonzás, kölcsönhatás nélkül többet ad a 
környezetének, mint amennyit kap, akkor a viszonzatlan adása miatt később egyre több 
karmikus követelése keletkezik. Ha azonban sokkal gyorsabban ad, mint amilyen arányban 
feltöltődni képes, és miközben már szinte minden jót kiadott magából, a környezet elzárja a 
feltöltődés, a visszatöltődés lehetőségét, a szimmetriába kerülés lehetőségét, akkor az élettere 
tartósan alacsony életnyomású, és élő, kiegyenlítetlen követelése marad a környezettel 
szemben. Ha eközben kikerül egy vele hasonlóan alacsonyabb életnyomású környezetbe, a 
hasonlóan szegény környezetben a különbsége sokáig nem fog feltűnni, legalábbis addig, 
amíg nem lesz közvetlen olyanokhoz viszonyítási lehetősége, akik sokkal kevesebb 
munkával, mások adásával visszaélve nem szegényedtek el. Amikor az ilyen, minden jót 
magukból kiadó szervezetek rádöbbennek, hogy nemcsak kihasználták, hanem átverték őket, 
akkor már hatalmas határfelületekkel, erős potenciálgátakkal elszigeteltekké válnak a mások 
által elorozott energiáiktól, a mások által élvezett jótól. Ilyenkor a szervezetből eltávozó, 
másnak adott jó és okos részecskék miatt csak az állandóan dolgozó, a szegény, a butább és a 
rossz állomány marad vissza, akiknek a sok munka miatt nincs ideje az utódaikat példás jó 
életre nevelni. A rossz dolgok halmozódni kezdenek, és egyre jobban lepusztul az a belső tér, 
a szervezett élettér, amelyben csak a rossz, és a tudatukban egyre rosszabbul rendezett utódaik 
maradnak vissza. Előbb csak el kezd lepusztulni az egymással össze nem érő határfelületek 
között a senki földje, majd a romlás kiterjed az élet felületeire, és a korábban egészséges 
életgyümölcsök felülete megbarnul, elszíneződik, majd a belseje is bomlani és rohadni kezd. 
A határfelületek között kialakuló a kezdetben még kicsi életrések egyre nagyobb 
szakadékokká fejlődnek, végül már áthidalhatatlanná fejlődik az egészséges részek közötti 
rész. A rossz rosszat nemz, és még rosszabbat nevel, amelynek az utódja ugyan mást akar, 
mert elege lesz a már túl sok rosszból, de már nincs kitől a jó életpéldát megtanulni. Ilyenkor 
eljönnek az előd rétegekből azon korszerűtlen, eddig megfigyelői idősebb, már inaktív, 
okosabb felmenői részecskék, akik még képesek az elromlott rendezettségen javítani, akik 
legalább a jó irányokat képesek az erősebb fiataloknak megmutatni. Ha nem történik meg 
idejében a rendezettebb múlt beavatkozása, akkor a jótól és a jó hatásoktól megfosztott 
élettérben, szervezetben egyre rosszabb állapotok, egyre rosszabb hatású életszereplők, egyre 
rosszabb eredők maradnak vissza. A jó és mindig adó önzetlen élettér, szervezet egyszer-csak 
felismeri, hogy túlhasználta, kihasználta a belső mikrokozmoszát, az általa mindenkinek 
ingyen energiát adó részecskéit, hogy nem adta meg a testében, a szervezetében változóknak 
azokat a jó lehetőségeket, amelyekre azok egész életükben vágyódtak. A feltámadó 
lelkiismeret, a belső igény megértése idővel változtat a legjobb szervezeten is, amely az életet 
második részében, vagy és a végén változtat a dolgok, és miután már túl sok jót kiadott 
magából, attól kezdve már nemcsak takarékoskodni fog a maradékkal, hanem megpróbálja 
helyrehozni a belső mikrokozmoszában élőkkel szemben az addigi életben felhalmozódott 
adósságát. A trend megfordul, és egyre jobban a saját szervezetével törődő, befelé forduló, és 
a saját szervezetét fenntartó, ellátó részecskékre figyelve kezdi élni az élet második felét. 
Egyre jobban magára gondoló, a saját részecskéinek a jó hatásokat visszaadóvá, de a 
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környezete szemében, amelytől elvonja e jó hatásokat, önzővé és gonosszá válik. Így fejlődik 
ki a jó szervezetből a másokat később kihasználó gonosz, a rossz. Mindez csak időeltolódás, 
tehát egy fél életfrekvencia függvénye. Az egész életében másoknak és a környezetnek 
nagyon sokat adó, sok követelésre szert tevő szervezetek annál gonoszabbá, önzőbbé 
válhatnak, minél tovább és minél jobbak voltak a korábbi energia és hatásadó-képes 
állapotukban. 
Ha nagyon elromlik egy szervezettségben az élet, azaz nagyon mélyen beáramlott egy rossz 
fogyasztói környezetbe, vagy és mindig csak adott, másokat szolgált, akkor nagyobb az 
esélye, hogy idővel nagyon kiáramlóvá válik, és hosszabb lineáris evolúciós időre tehet szert. 
Azonban a sokáig sok rosszat tűrő, mindig csak adó szervezet, számíthat arra, hogy ha túl jó 
volt az élete elején, akkor az élete második részében energia elvonó, önzővé, másokkal 
szemben gonoszabbá válhat. Ez az az ok, amiért nem szabad túl mélyen beáramlani a gonosz, 
idegen, fogyasztói térrészbe, mert a kihasznált szervezet tanul és megérti, akaratlanul is maga 
is olyanná válhat. Ha viszont túl kicsit áramlik be a, nem romlik el eléggé az élet, akkor 
röviddé válhat a lineáris evolúciós időszak, és a kiszámítható életidő hossza nagyon lerövidül. 
Ez ingadozóbb kiszámíthatatlanabb életteret, szeszélyesebb környezetet eredményez. 
 
Mi a különbség a zseni és az őrült között? 
Az elfogadottság. Mind a kettő egyedi és különleges látásmód alapján értelmezi a valóságot, de amíg a 
zseni a közfelfogás valóságát bizonyítja addig magas az elfogadottsága, de ha az egyéni értelmezésű 
szemlélet eltér az elfogadott hivatalos közismerettől, akkor a zsenialitás jelzője helyett a köztudattal 
befolyásolt életszereplőktől az őrült jelzőjét kaphatja. Vajon miképpen lehet eltérni a közismeret 
megszokott tartalmától, ha az értelem észleli, hogy a közismeret sok helyen hibás alapokról és rossz 
irányba indult el, és a valóság megfelelő értelmezése helyett, az elfogadott, hivatalos életszemléleti 
rendszer téves értelmezés. 
Moetrius is bekerült e csapdába, akinek az Aspektusok könyvsorozatára éppen úgy ráhúzható az őrült, 
mint a zseniális jelző és kifejezés. Aki nem értik meg, azoknak könnyen érthetetlen maszlaggá válhat a 
leírt információ, de bizonyára lesznek olyanok is, akik megértik az isteni életszemlélet zsenialitását. 
 
Annak érdekében, hogy a két szélsőséges közértékelés helyett, a kettő vegyületét, az értelem 
alkotását elfogadtathassa a szerző, megkísérli a hétköznapi ember nyelvén és gondolkodás 
módján bemutatni, hogy az anyag, és a változásból fakadó élet milyen összetett, zseniálisan 
kreált, befolyásolt. A szerző hétköznapi egyszerű ember, aki csak közvetítette az értelem 
aspektusából megértett, érzett, látott és az Isteni értelemtől sok esetben készen kapott, csak 
általa viszonylag megérthető összefüggésbe szervezett dolgokat. 
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A méret csökkenése, a lehetőségek növekedését eredményezi 
 
 
Az életnek mindig akkora térre és részecsketömegre van jogosultsága, amekkorát érdemben, 
gondozásban, gondviselésben, rendezettségben fenn tud tartani. Ha valamely szervezetnek 
csökken a gazdasági lehetősége vagy más képessége az élettere fenntartási lehetőségére, 
akkor kénytelen lesz egyre kisebb térrészbe visszavonulni, csökkenteni a részecske egészen 
addig, amíg nem lesz arányos a képességével és a valódi lehetőségével a körülötte lévő élettér 
mérete, igénye. A kiegyenlített és tartós folyamatban változó szervezetek, a képességeik, és a 
lehetőségeik csökkenésének az ütemében, ritmusában csökkentik a saját szervezetükkel együtt 
változó, eltartandó, gondviselést igénylő részecske tömeget. Ha jó és kellően arányos a közös 
szervezet önmérséklése, a már az élet szimmetriájának a megtartásához nem szükséges 
élettömeg időben elengedése, önállóságra segítése, akkor a tömegében egyre fogyatkozó 
szervezettség, megfelelő aránytartások esetén, egyre kisebb tömegszámú szervezettségben 
sokáig elvegetálhat. Ha azonban az izotróp térben magára marad egy ilyen egyre kisebb 
energiaszintű szervezet, külső védettség és támogatás nélkül hamarosan messze sodródhat a 
vele kellő azonosságú rokonságától. Ha azonban a lehetőségeinek a csökkenésével egyre 
védettebb utód szervezet által fenntartott, védett térbe távozik, akkor az ilyen a minden 
hatástól védett térrész esetén, nem kell minden féle veszélylehetőségre felkészülni, készen 
állnia, bátran elengedheti a védelméhez, a fennmaradásához már nem szükséges részecskéit, 
felszabadíthatja, és önállóvá teheti a volt szolgáit. Az élet szimmetriájában a maximum 
méretet és tömegszámot, vagy és a látszólagos nagyságot elérő, de megfelelő 
folyamatszimmetriában változó szervezet, a csúcson túl egyre kisebbé válik, és miként 
neutronként, a környezetet nem befolyásoló indomináns szervezetként egykor kezdte az 
elődei terében, hasonló neutrális állapotot elérve az utódai védelmébe húzódik. Az ilyen 
elöregedett neutron már nem nagyfogyasztó, már nem eszik két kanállal a lehetőséget, 
mértékletességgel és önmegtartóztatón fogyaszt. Ha az élet átjut a tömegfelezőn, a fejlettségi 
felezőn, akkor egyre kevesebb lesz a maradó energiája, egyre jobban csökken a mérete. 
Csökken a fogyasztása, az igénye, az árai, és egyre kevesebbel beéri. Ráadásul az 
amortizációja is csökken, és ha már elfogyott a karmikus adóssága, mert törlesztett minden 
rosszat és energiakölcsönt, hitelt, amelyet egykor kapott és igénybe, vagy elvett, a 
fennmaradó részecskevagyonnal a tetszése szerint függetlenül gazdálkodhat. 
Az igazán nagy tudat kicsi, és kevés nagytömegű részecskét tartalmaz a központi 
szervezetében, mert a vele együttműködő többség éppen rajta kívül, az aurájában tartózkodik, 
tehát az ilyen szervezetnek nagyon nagy áramlási szabadsága és nagyon nagy aurája van. Aki 
nagyon sokat ad le a környezetének a volt és elismert, jogosan megszerzett lehetőségeiből, az 
elkötelezi a környezetét, és egyre nagyobb karmikus követelése keletkezik. Az ilyen sokaknak 
jobb lehetőséget adó, mindig segítő, de vissza nem kérő szervezetet idővel egyre nagyobb 
karmikus alázat, tisztelet övezi. Nagy az esélye, hogy a legkisebb méretű tudatközponttal 
rendelkező isteni szervezetnek van a legnagyobb vele együttműködő aurája. Az isteni nagyság 
nem a méretben, hanem a jótéteményekben rejlik. Ha a mindenkitől független Isteni 
részecskét kell keresnünk, ne a nagyokban, hanem a legkisebb, legfejlettebb, legnagyobb 
áthatolóképességű, sokak által segített részecskék között kell keresnünk. Azonban aki 
egyesekkel jót tesz, az másoknak kevesebbet ad, tehát akarva, akaratlanul keletkeznek irigyei 
és ellenségei. Amely szervezet nagy és rossz, diktatórikus rendszereket dönt le, hogy az élet 
javulhasson, bármilyen sok másikkal tesz jót, annak is lesznek ellenségei. A privilégiumokat, 
az élet jó dolgait élvezők, és a változásokkal elvesztőknek az ilyen szervezet nem a még jobb 
lehetőségeket adó jó isten, hanem a velük rosszat cselekvő, őket rosszabb élethelyzetben hozó 
ördög. Az élet jóját maguknak kisajátítók, az élet színét és fölét élvezők valóban rosszabb 
helyzetbe kerülnek, ha létrejön a téridő szimmetriája. Az ilyen szervezetek között akadnak 
belátók, megértők és haragot tartók, bosszúra szomjasak, akik szívesen kiirtanák, kivégeznék, 
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megsemmisítenék, a velük rossz dolgot cselekvő, nekik rosszabb életeredőt okozó 
individuumot. Ha ismert egy kellemetlen ellenfél, ellenzék, ellenség tartózkodási helye, ha 
azonos és beazonosítható térben tölt be elfoglalt helyet, akkor felkutatható, kivégezhető, az 
állandóan ellenséget kereső paranoiás szervezet által likvidálható. Ha azonban a vélt ellenség, 
nem külföldön, máshol, hanem a paranoiássá váló szervezet belsejében van, akkor csak az 
esetben lenne kiirtható, ha az adott szervezet megsemmisíti magát. Az isteni szervezet 
bölcsességére vall, hogy amikor aranyionokként kicsi egymást segítő részecskékre bomlott, 
egyenletesen eloszlott, és minden lehetséges szerveződésbe bionmagot elhelyezve létrehozva 
egy-egy szervezetet alapító, megtermékenyítő részecskéjét. Az ilyen szervezet, bár nem 
egyben, hanem a mindenható kicsi részeiben valóban benne van mindenben, miképpen a 
lehetséges mindenség is benne van e szervezet a mindenséget a szerencsénkre az eredőjében 
jó irányba befolyásoló sokrészecskés felhőjében. Az evangélium és a vallások alapját 
képező hittörténetek nemcsak valós alapokról szólnak, hanem a természet megtartandó 
rendjét és működését ismertetik. 
Az élet építőkövei, elemei azok az éppen legkisebb, legkorszerűbb részecskék, amelyeknek 
még nem épült ki az aurája. A legnagyobb térméretű és legnagyobb tömegszámú, 
legfejlettebb eredőjű szervezetek összeomlása, olyan nagy változást eredményez, hogy az 
átlagos tömegfelezőn kialakuló differenciálódás, egymásnak áramlás a lehető legnagyobb 
különbséget hozza létre. Ennek az a következménye, hogy a differenciálódó térrészből, közös 
cél felé befelé áramló, egyre kisebbre, de közös tömeggé tömörödő szervezetekben, a 
legbelülre kerülők, a befelé ható áramlatok által tartósan fogságban maradó részecskékből 
központi, stabilan együttműködő vezetőség fejlődik ki. A köztes térrészbe lokalizáló erők, a 
csillagok kúpszögében az átlagos tömegosztóktól befelé lévő részecske szervezeteket befelé 
tömöríti, lokalizálja. 
A hosszú időre és nagy térre kiterjedő nagy differenciálódásban a tömegfelezőtől kijjebb 
lévők, az esemény után a kiáramlók, a szétporlasztódók az Univerzum éppen legkisebb 
méretű még aura nélküli haploid részecskéivé fejlődnek, porlasztódnak. A kifelé áramló 
részecskék egy része szabadon és azonos minőség, térszerkezet hiányában közegellenállás 
nélkül kifelé áramlik, de a tér más részéből azonos irányba elindultakkal hamarosan 
összegződni, és bionokban csomósodni fog. Az együttáramló, közös cél felé haladó haploid 
egyedek, a differenciálódó térből közös irányba áramlókkal nemsokára együttváltozó 
közösségbe épülnek, vagy és más térrészből korábban kiáramló, vagy azonos irányba haladva 
az elődök által járhatóbbá, kiszámíthatóbbá tett téren át utolért, másokon torlódott, vagy az 
ellenkező irányból érkező, vele közel azonos lendülettömeggel érkezőkkel. 
 
Amely fiatal legkisebb, legkorszerűbb, még egyedül nem differenciálódott részecskéknek még 
nincs semmilyen aurája, mert nem vett még részt impulzus eseményekben, azok gyakorlatilag 
az azonos irányú áramlásban szabadokká és kötetlenebbekké válhatnak, baráti, lazábban és 
csak a felületesen kötődő kovalens kapcsolatokra tehetnek szert. Az ilyen részecskéket csak 
éppen azonos kinetikai tömeggel szemből, vagy jellemzően ellenkező irányból érkezők 
állíthatják meg, fékezhetik le. A legkisebb, még aurahiányos részecskéknél nem működhet 
megfelelően az érzés, az előérzés és a megérzés, mivel ha nincs róla előre haladó felderítő, és 
az áramlási irányba eső eseményeket előre visszajelző kisebb részecskéje, (aurája) akkor az 
ilyen eseményekbe váratlanul, előzmények nélkül kerülnek bele. Az ilyen részecskéknél még 
az azonosság együtt érzete, az iker szindróma működik. Ha ilyen nagyon kicsi tömegű, 
nagyon nagy érzékenységű részecskék a elérik más hasonló analóg részecskék ellenkező, 
vagy más irányból áramló felhőit, az egyikük változását a többiek is azonnal átérzik, hiszen 
azonosak az érzéseik, nagy eséllyel azonosak a változásaik is.  
Ha hideg környezetben és rideg állapotban történik az esemény, akkor a kikerülhetetlen 
életáramlásban, eseményben elporladás, és még fiatalabb, még korszerűbb, még kisebb 
tömegű részecskékre lebomlás, elporladás keletkezik. A rideg körülmények között a nem 
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kívánt nagy energiájú találkozás elporladást, de ezzel szemben még nagyobb szabadságfokot 
és nem anyagba, hanem a keresett ismeretlen tömegbe összeépülést okoz. 
 
 
Néhány mondatig vissza kell térni Moetrius egy korai könyvében leírt megállapításhoz: 
 
Az Időjárás és a téráramlás összefüggéseiről szóló Aspektus 4-ben leírásra került, hogy a 
bolygók és a csillagok, tehát a szervezetek saját forgását nemcsak az impulzusokkor 
megszerzett, módosuló perdület határozza meg, hanem a környezeti részecskék, a planetáris, 
vagy intersztelláris szél, azaz a környezetben lévő életbuborékok külső felülete által keltett 
sodort, a térben és az időben folyton változó lamináris szél áramlási iránya is. Ha a két 
felmenői szervezet, életbuborék között elhelyezkedő életörvények, a kezdetben neutrális utódok, 
nem teljesen azonos kerületi sebességgel forgó elődök között kapnak helyet és saját teret, 
akkor a szülők közötti kerületi (felületi) sebesség különbséget az utód differenciálja le. 
Elvileg mindegy, hogy mekkora az egymáson elmozduló rétegek áramlási, kerületi sebesség 
különbsége, az utódok derekán mérhető, becsülhető kerületi sebessége ezzel a különbséggel 
fog megegyezni. Ha azonban az utódörvény lemarad a szükséges fejlődéssel, a saját forgással 
valamelyik gyorsabban forgó, és a másik fél által éppen fékezettebb saját forgással, 
differenciálódással, azaz a saját kerületi sebessége az egyik felmenői életbuborék kerületi 
sebességével, felületi részecskeáramával nagyobb szinkronba kerül, akkor az ehhez képest 
siető, gyorsabban forgó, vagy a lassuló, lassabban forgó másik félhez képest eltérőbbé válik a 
felületi érintkezése. Ilyenkor a másik felülettel érintkező rétege időcsúszást, időanomáliát fog 
szenvedni. Az ilyen meg – megcsúszó, egymáson elmozduló, megugró és hol erősebb 
feszültséggel, hol kisebbel egymásnak nyomódó, megszaladó rétegek folytonossága 
megcsúszik, és mint a megszaladó gramofontű a lemezen, időnként egy-egy menetrészen, 
időszakaszon, az időspirálon, életszakaszon, tudásismereten átugrik. Bár az élet tudása 
ezekkel az időugrásokkal hiányosabbá, az élet esendőbbé válik, de éppen ez az a hasznos 
jelenség, amely megakadályozza a túl kiszámítható, túl unalmas, azonos tudású élet 
kialakulását. A mindig máshol és már környezettel összekapcsolódó, az időben eltolódó más 
fejlettség egymás mellé kerülése okozza a változás sikeres élénkítését és változatosságát. 
 
A Földbolygó egy nagy felmenői szimmetriasík, időfelület átlépésére készül, azaz a felmenői 
rétegeket elválasztó időhatárhoz érkezik. Az eddig hidegfúziós nagyapai rétegből, 
életspirálból átkerül az anyai életspirál külsőbb életmenetébe, miközben tovább haladhat dél 
felé, a gyengülő hatású nagyanyai élőréteg felé. 
 
Az ekliptikai életfelületen átjutás szükségszerűen megváltoztatja a bolygó saját forgási 
sebességet, a spint és a kerületi sebességet. Ez okozza valószínűen azt a rétegcsúszást, 
amelyen át egy külsőbb napi időmenetre kerül. Ez éppen olyan, mint amikor egy dörzstárcsás, 
vagy kúpos áttételhajtásban a két hajtott, vagy hajtókerék egymáshoz viszonyított arányát, a 
nyomaték és a kerületi sebesség arányát a köztes forgóelem, nyomatékot, a kerületek forgási, 
sebességét közvető és állító kerékkel befolyásoljuk. Ha a kúpos köztes kereket az egyik 
meghajtó nagyobb kerületi irányába eltoljuk, akkor a hajtó kerületi sebesség nagyobbá válik, 
amely viszont azt eredményezi, hogy a hajtott kerék forgása lassul, de nagyobb lesz a forgató 
nyomatéka. Ha durván és nem kellően óvatosan, kíméletesen állatjuk át a szerkezetet, az 
áttétel és a rétegváltáskor megcsúszásra, időanomáliára kell számítani, azaz valószínű, hogy 
eddig a belső rétegekben keringő nagyobb spinű részecskék, ezentúl más külsőbb menetekkel 
fognak találkozni, és a két réteg közötti sebességeltérést többnyire a még rugalmasabb 
utódnak kell ledifferenciálni. Az elcsúszás viszont azt eredményezi, hogy az egymástól 
elszakadó részecskék másokkal, náluk idősebbekkel, vagy és tapasztalanabbakkal fognak a 



 143

jövőben átmeneti párokba kapcsolódni. A meg-megcsúszó időszakban az új párkapcsolatok 
csak rövid életűek, a szinkronizáció ritkán alakul tartóssá. 
 
Ha az utód a haladásában, vagy és a saját spinében, az elődeihez, a környezetéhez képest 
nagyon gyorsan fejlődik, akkor nemcsak utoléri a korábban indult részecskéket a közös 
izotróp súrlódó felületen, hanem meghaladva annak a kerületi fejlődési sebességét, gyorsabb 
saját fogásra tesz szert, akkor az érintkező vegyes réteg meg fog szaladni az időben, és 
időalomániát szenved. Szinte mindegy, hogy az utód gyorsabb fejlődését a másik szülő 
gyorsabb fejlődésre serkentő hatása, vagy az átlagos nagyobb életfelületet elérő környezeti 
intersztelláris szél előre forgatása okozza, a következmény mindenképpen az lesz, hogy az 
egyenlítői kerületen a lelassuló, kisebb tömegű, kisebb tehetetlenségű félre gyorsabb előre 
forgatás hat. 
 
 
 
Míg környezeti széljárás, részecskejárás mentes időszakban az egymással érintkező három 
szervezet szinkronforgása miatt egyenletesen kiszóródó, a környezetben lefékeződő 
részecskék mindig hátrafelé elmaradva egyenletes uszályt, idősíkot, eseménysort és 
élettörténetet írnak le, addig amikor a környezeti ellenszél felélénkül, és valamely részen az 
eddigi forgásnak ellenhatóan fúj, akkor a saját tengelye körül forgó szervezetekre egyre 
egyenlőtlenebb, hol segítő, hol gátló, szeszélyes forgatónyomaték differenciáltan hat. Ha 
valamely bolygórész, szervezeti réteg, kerületi rész éppen a környezeti szél irányával 
megegyező irányban forog, akkor ott alacsonyabb életnyomás, lehűlés, kisebb ellenállás és 
segítés következik be, és ez a szívó térfél felé áramlást, eltávolodást okoz. A fél saját fordulat, 
tehát átlagosan egy fél nap után azonban ugyanaz a rész mindig a környezeti széllel szemben 
áramlik, és ez nemcsak nagyobb torlódást, hanem magasabb impulzus sűrűséget, 
felmelegedést és nyomásnövekedést is okoz.  A bolygónk forgásában ez a napszakoknak 
megfelelő váltakozás periodikus felmelegedést és esti változássűrűség csökkenést 
eredményez. Az éves ciklusban a nagyszülői térfél, részecskeszéllel szembe fordulás, a 
rétegszélen áthaladás szeszélyes áprilisi váltakozást okoz az idősíkon. A saját átlagos 
életsíkon áthaladáskor, amely megegyező a Bolygónknak a Napi ekliptikáján a tavaszi és az őszi 
napéjegyenlőségi áthaladással, csak sokkal nagyobb szinten, és ezért sokkal hosszabb idő alatt 
következik be. Ha a napi ekliptikán áthaladás kb. az 1/52 egyhetes szeszélyes időszakot 
eredményez, akkor, ha a nagyévi arányokhoz viszonyítjuk, ez a szeszélyes kiszámíthatatlan 
ingadozó átmeneti időszak 52-ed nagyévi időszakig is eltarthat. Ha a nagyévi keringési ciklus 
most kb. 25800 év, akkor ennek az ötvenketted része, azaz kb. 495, durván ötszáz év. 
 
A nagyévi ekliptikán áthaladás szeszélyes, a kovalens élet többsége által nehezebben 
követhető időszaka tehát közel ötszáz évig tarthat. Ezen idő alatt a két térítő közötti 
egyenlítői rész nem együttforog az utód életörvénnyel, szervezettel, hanem ettől eltérően hol 
elmarad a környezethez képest, hol előresiet, és ekkor e bolygórész, szervezeti rész mindig 
előresiet, melegfúzióssá, az időt visszafelé forgatóvá és visszafelé fejlődővé válik. Tehát ilyen 
szeszélyes időben a szervezettség az átlagos rétegeiben nem épül, hanem bomlik. A folyamat a 
napi forgással változik, és észak felől valószínűen déli pólus irányába levonulóan hat?. Tehát miközben az 
északi és a déli rész még a hagyományos irányba forogva a kerületén kifelé szórja a belülről 
kiszívott részecskéket, eközben a középső életsík, életfelület, réteg, a levegő molekuláinál 
jóval kisebb tömegszinten befelé áramlóvá válik, és az addig és korábban a környezetbe 
kiszórt, részben azóta megváltozott, átalakult részecskéket beszívóvá válik. Ha az 
intersztelláris, vagy és a környezeti szél a spirálkarok alá fúj, …lásd az Aspektus 30. könyvében 
és helyen lévő szimultán információt, akkor az mintegy zászló, a külső végein megfordul. 
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Az életgyümölcsök kialakulása és sorsa: 
 
Sokféle életgyümölcs létezik, amelyek jelentősebb változatai az ember megjelenése előtti 
időkben már kifejlődtek, és az emberi beavatkozásra, vagy és a jelenléte és a hatásai által is 
módosultak, vagy és az emberi szervezetek által létrehozottak, befolyásoltak. Ezek is lehetnek 
kovalens felületen, és ionos nagyobb mélységben is keveredtek, a részecskéikben erősen és 
több élőréteg mélységben vegyülők.  
 
Foglalkozzunk egy kicsit az emberi szervezet előtt kifejlődött, de a jelenünkben is meglévő, 
rendszeresen, periodikusan újra termelődő életgyümölcsökkel, a valódi gyümölcsfélékkel és a 
magokkal, azaz a hidegfúziósabb átlagos környezetbe kiemelkedőkkel a melegfúzió irányába 
fejlődőekkel, amelyek kezdetben jobban kötődőek egymáshoz. 
Amikor egy térrészben sikeres helyi új minőség fejlődik ki, az adott térrészben kialakult 
minőség elszaporodása, a kifejlődést akadályozó, kellő azonosságú ellenhatás, 
ellengyümölcsök jelenléte, a terjeszkedés fékezése nélkül egyre nagyobb térrészre terjedhet 
ki. A közös tőből fakadó és a környezet részecskéivel együttműködő sikeres elődökből 
kifejlődő, kihajtó, az adott minőségben az alacsonyabb életnyomásúvá váló térrészbe, egyre 
több, addig nagyobb életnyomású térrészekben változó részecske, élettermék megy át 
változni, dolgozni, beházasodni. A közös szervezet dinasztiája egyre több hideg és 
melegfúziós hajtást, ágakat és gyökereket hoz létre, a jellemzően egydimenziós, a külső 
rétegekbe átáramlást létrehozó szárakon. A nagyobb életnyomású életbuborékokból egyre 
többen mennek át az életáramlás hidegfúziós áramlási csatornáin, egyre többen települnek át a 
kezdet teréből az ehhez viszonyítva mind távolibb, mind idegenebb részecskékkel telített 
külső élőrétegekbe, a környezetbe. A kezdeti melegfúziós, nagy életnyomású térrészből az 
életfelületeken, más élőrétegeken átvezető folytonos áramlást, közlekedést lehetővé tevő, 
kellő azonosságú, nem túl nagy életnyomású, áramlási lehetőséget létrehozó különbségű 
életcsatornák alakulnak ki. E férfiasnak tekintett longitudinális szárrészek azonban csak addig 
hajtanak, amíg a férfias nyúlványt egy idegen, vagy és az elért élőrétegben áramló másik 
részecsketalálat nem éri, amikor is a találat helyéről kifelé több dimenzióban változó rügy, 
majd kétdimenziós levél, életfelület, idősík fejlődik ki. Ezen a felületen, életsíkon, idősíkon 
szétszóródó, nem teljesen azonos körülmények között fejlődő részecskék fele, a levélrészek 
kétdimenziós felületének a közepébe nyúló szárrészén érkezik be, amelyek az eredettől az 
egyre kisebb genetikai másság felé fejlődő elágazások felé fejlődnek. A kifelé növekvő 
levelek életsíkjának a pereme, az idősík egyre több részlettel fejlődési iránnyal, epizóddal 
gazdagodik. Az életfelületre juttatott, még páratlan utódokhoz a környezeti szervezetekből 
érkező, még páratlan részecskék az életfelület síkján, szélén, a kerületén fejlődő, még 
hasonlóan szabad, csak egy irányba, még csak az elődeikhez kötődő, és általuk azon irányból 
védett, támogató részecskékhez kapcsolódnak, és az életfelület egyre nagyobb életsíkra épül 
ki. A családi dinasztia a lineáris változásban terebélyesedik, miközben a környezeti genetikai 
ágak hajtásairól szabaddá váló részecskékkel keveredik, vegyül. Energiákat, részecskéket, 
hatás és tulajdonság hordozókat ad le a környezetnek, miközben más éppen szükségeseket 
felvesz és befogad, alkalmaz. Amikor a kétdimenziós terjeszkedési lehetőség az adott ciklus 
utánpótlásának az elapadása miatt elakad, a szervezetnél nagyobb életnyomásúvá váló 
környezetben a belső életnyomás is megnő, és az életsíkhoz képest egyre nagyobb 
amplitúdójú kilengésekkel elkezdődik az élet harmadik dimenziós irány felé ható térbeli 
terjeszkedése. Az élet egyre szövevényesebb, egyre több dimenziójában egyszerre fejlődő, 
mind nagyobb bonyolultságú, a térben és az időben is változó szerkezetbe, életszerkezetbe 
épül. Amikor a túlszaporodás miatt már a harmadik dimenzió irányába való terjeszkedési 
lehetőség is redukálódik, azaz az élettér már nem tudja kellő különbségképzéssel a 
környezetbe kijuttatni az élettermékekben előállított, elszállított hatásait, akkor a belső 
feszültség, a felhalmozódó azonosság, a telítődés és az életverseny növése miatt egyre 
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magasabbá válik. Az ilyen élettér ekkor a távolsági terjeszkedés, a hidegfúziós invázió, a 
kifelé terjeszkedés lehetősége csökken, és a szervezettség a kifelé terjedés helyett, 
melegfúziós utódba, életgyümölcsbe, életmagba, három dimenzióban növekvő és egy 
negyedik dimenzióként ismert időben, egymást követő eseményrendben is változó, élettervbe 
termeli ki, sűríti be a feszültségét. Ez a fejlődés az ötödik dimenzió felé, a szervezet belső 
titkos tervező irodájában, tudatában kezdődik. Ez a miniatürizálás felé haladó életterv, a 
felvetődött jó ötleteket segíti megvalósítani, majd ezekből a nagyobb felbontásban is 
sikeresen megvalósuló lehetőségeket egyre több hasonló analóg változatban is lemodellezi.  
Amely sokféle, egymástól egy kicsit eltérő, kicsiben igen sikeres, nagy áthatoló képességű 
megoldás képes egyre távolabb eljuttatni a túlszaporodó élettermékekben kitermelődő 
azonosságot, azokat elkezdi egyre több energiával támogatott gyártásban, miniatűr kivitelben 
lemásolni, sokszorosítani.  
A belső életnyomás növekedése előbb-utóbb megtalálja az élet éppen azonos fejlettségi 
szinten alacsony nyomású, ezért ellenhatás, immunitás hiányában még az új életváltozatot, 
érdekes újdonságként befogadóképes térségeit. Amikor a sikerrel kecsegtető fejlődési irányok 
kialakulnak, megkezdődik a túl sok már ismert azonosságba épített élettermékek átalakítása, a 
sikeresen terjeszthető új, korszerűbb minőségekbe átépítése. Ez a már rossz, elavultnak, 
korszerűtlennek tekinthető, elöregedett eladhatatlan, ezért már nem támogatott élettermékek 
változatok lebontásával jár, amelyeket részben vagy alaposabban visszabontanak a még 
működőképes, másokkal összeépíthető minőségig, és megkezdődik az eltérő bonyolultságba, 
más életterv alapján elrendezése, az állapot és a minőségi rendezettség, az eredő 
megváltoztatása. A válságba kerülő szervezetek ilyenkor néha olyan erősen koncentrálnak a 
fejlődési kísérletekre, hogy a nem kellő körültekintően erőltetve, túl nagy szabályokkal 
gúzsba kötött, rosszul megválasztott fejlődési kísérleteikkel elnyomják a valódi fejlődési 
lehetőségeket, éppen onnan vonják el a központosításra kerülő energiákat, ahonnan nem 
kellene. Az élet tehát a válságokkor, az élettermékeinek az elavulásakor beszorul a saját 
életterébe, nem tudja az ott képződő mérgező és nemkívánatos hatásokat kijuttatni, sőt az 
általa korábban kijuttatott és a kiígért alkalmasságra nem igazán megfelelő, vagy és már régen 
nem versenyképes, nem korszerű túl leegyszerűsített, a jó hatásokból túlspórolt élettermékek 
visszaáramlása várható. Ez egyre nagyobb túltelítettséget hoz létre a továbbra is tehetetlenül 
tovább termelődő régi azonosságokban, amely feltölti az életteret a beáramló alapanyagokból 
már rossz szerkezetekkel, és lebontandó, a környezet szemében már értéktelen állapotú, 
minőségű részecskékkel. Ha pedig egy élettér valamilyen minőséggel túltelítődik, akkor 
termékváltás, korszerűsítés, előremenekülés helyett, egyre nagyobb életnyomással próbálja a 
környezetbe kijuttatni a fiatalos, fitt élettermékekbe csomagolt káros, a környezetet 
megváltoztató hatásait. Ha a környezet már ismeri és megunta ezeket az életszerkezeteket, 
élettermékeket, akkor a befogadásnak ellenáll, korszerűbb, több jó hatást tartalmazó 
ellentermékekkel, ellenhatásokkal és nagyobb életnyomással visszatereli őket. Ha sokkal 
nagyobb a környezetben az életnyomás, vagy és jobb, eltérőbb, kelendőbb a minőség készül, 
akkor a kiáramlásában gátolt élettér, szervezettség exportáló, vagy és kiegyenlített 
kereskedést, kölcsönhatást gyakorló fél helyett, folyamatosan importálóvá, egyre több idegen 
hatást fogyasztóvá válik. Ez rosszul hat a gazdaságra, a külkereskedelmi mérleg elromlik, 
és az az élettér, szervezettség, amely tartósabban importál, miközben exportképtelenné 
válik, a gazdaságában elszegényedik. Miközben egyre jobban feltelik az ilyen szervezet a 
környezetben készített, sokszor haszontalan élettermékekkel, a saját egyedi minőségét nem 
tudja kijuttatni, tehát egyre nagyobb idegen részecskesűrűségűvé, idegen hatásokkal egyre 
telítettebbé válik. Márpedig amely életbuboréka sokféleséggel, magas biodiverzitással 
túltelítődik, azon egyre nehezebben hatolnak a környezetből érkező már ismert hatások, azok 
az áthatolás közben elakadnak, kölcsönhatásba kerülnek, és növelni kezdik a változás 
sűrűséget és ezzel a sokak által nem érthető változást, amit káoszként ismerünk. A tér kellő 
biodiverzitásúra, sokféleségre fejlődése tehát növeli az érzékenységet és a fogékonyságot a 
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beáramlás ellen, és miközben meggátolja a telítődésnél nagyobb beáramlást, eközben 
erőkülönbség, hatáskülönbség hat rá a telítettebb környezet irányából a még nem telített hatású 
térrészek felé. Ez nemcsak a még nem teljesen telített térrészek irányába nyomja, hanem 
folyamatosan egyre nagyobb erőhatást gyakorol rá, amelyek egy idő után meghaladják a még 
eredethez kötődés azonossági vonzalmát, és az idegen hatásokkal telítetté vált, megérett, 
mássá vált életgyümölcs ilyenkor leszakad a szülői kapcsolattól, a köldökzsinórtól, amely 
kötődés, függőség ekkor elszakad. Ilyenkor rendszerint más függőség alakul ki, az öneltartás 
és a család, a gondviselést igénylő környezet eltartásának a függősége. Ha egy természetes 
életgyümölcs, egy a környezetbe nyúló már három dimenzióba kiterjedő életmag, egy dió, 
vagy mogyoró, alma, a gyümölcs idegen hatásokkal feltelik, és egyre nagyobb gravitációs 
különbség hat rá az adott minőséget még, vagy már nem tartalmazó központi térrészek felé. A 
külső környezetből érkező, de a földben lévő és időben változó tömeg által gátolt ellenhatások 
hiánya miatt, egyoldalú, a föld, a takarás, a szülői térrész árnyékolása felé ható anizotrop, 
továbbfejlesztésre serkentő erőhatás alakul ki. Az idegen hatások lendületének a 
továbbfejlődés felé kényszerítő átvétele miatt, előbb utóbb meggyengül az eredet forrásához, 
a szülői térrészhez, a szárhoz fűződő kötődés, a kapcsolat, és a gyökereivel, az ágaival is, az 
eredt forrásával kapcsolatot vesztő életgyümölcs, - engedve a továbbfejlődés gravitáló 
kényszerének - leszakad az ágairól. Az ilyen a környezeténél nagyobb sűrűségű, ezért az 
anyaföld felé kényszerítő hatásokkal a föld felé eső életgyümölcs, életmag azonban mindig az 
anyai, melegfúziósabb, nagyobb árnyékoló és differenciáló képességű térrész felé esik, 
fejlődik, amellyel a melegfúziós részecskékhez kapcsolódó energiát szállít az anyai szervezet, 
rétegei felé. A szülői kapcsolat akkor engedi el, amikor nemcsak kellően önállóvá, hanem 
idegen hatásokkal feltelté és töltötté válik. Az idegen hatásoktól, részecskéktől érintetté vált 
saját részecskéket ugyan a szervezet a hozzájuk kapcsolódó, megfertőzött részecskékkel 
együtt kilöki magából, de csak azon célból, hogy a külső környezetben idegen részecskékhez 
kapcsolódva azokat behozva az anyai rétegbe annak a táplálását, gerjesztését, működését 
fenntartsák.  
Folytassuk a gondolatsort az anyai térész által árnyékoltság miatt, a környezetből származó 
idegen hatások gravitációs erősödést, megérést és a befogott energiát az elődök felé 
továbbszállító állapotnak, és a kialakuló következmények megértésétől.  
A szülői térhez kötődés miatt, a belsejükben sokféle idegen hatással feltelő, ezek 
ellenhatásainak a hiányai miatt a fejlettebb melegfúziós rétegre már idegen részecskékkel 
terhesen, feltelten visszahulló, körforgásba kerülő életgyümölcsök, az utódok tehát energiát, és 
hiányzó hatásokat szállítanak a szülői réteg felé. Egy fantasztikusnak tekintett téridős utazásról 
szóló film egyértelműen írja le a továbbfejlődés és a téridős utazás ezen lehetőségét. Amikor a főhős 
egy ejtő-kabinban egy magas építményről eleresztődik, a külső megfigyelőknek csak lezuhan, leesik, 
de az együttutazó, együttfejlődő részek valódi téridős utazást élnek át a nagyobb változássűrűségű 
rétegre megérkezés, és az utazás ideje alatt. A főhősnek nem hisz senki, hiszen mindenki látta, hogy a 
kabin csak lezuhant, de a kedves észreveszi, hogy a téridőt átutazó órája nemcsak azt a néhány percet 
jelzi, amely a leesés közben telt el, hanem időalomániát szenvedett. A zuhanás alatti továbbfejlődés 
más időrend szerint telt el, és miközben a környezet szereplőinek látszólag nem történt semmi, az 
élőrétegeken radiális irányba átutazó időutazó, hirtelen több életsíkon és idősíkon is átkelt, élményeket 
szerzett. 
A gravitációs irányba, azaz az élőrétegek lamináris idősíkjához képest radiális irányba befelé 
tartó időutazás nemcsak szakít a lineáris idő rendjével, az életsíkon keveredés rendjével, 
hanem miután ez a keveredés és a telítettség a maga síkján már kialakult, a lamináris, addig 
lineáris életáramlásból radikális gyorsabban egy fejlettebb rétegbe átjutó életáramlási irányra 
tért át, és az eredet rétegeinek hasznos életenergiát, részecskeenergiát szállítanak a szülői 
térrészbe. Az életgyümölcsöknek ez a pillanat a függetlenség napja, mint a Magyaroknak az 
1945-ös felszabadulás, amelyben csak a függőségben tartót cseréltük ki másikra. A lehullott 
életgyümölcsök, az utódok, bár nagyobb önállóságra kényszerülnek azonban ezt követően is 
sokáig energia támogatást és utánpótlást kapnak a létrehozó fa előd szervezettől, és a közös 
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térben változó felmenőktől is. Évente négy ciklusban különféle energiaszintű hatások 
érkeznek utánuk, télen hidegfúziós külső támogatók, tavasszal virágporban már nagyobb és 
vegyesebb bonyolultságú energiaszállítók, nyáron érkeznek a fiatalabb testvéreik, az 
utánpótlás, és végül ősszel a hideg ellen nagyobb védelmet kapnak a levelekben lehulló, 
továbbfejlődő utódok formájában, tömegében. 
A nekik ismerős, de a beszállított hidegfúziós részecskéknek idegen, túl domináns, kisebbségi 
állapotra juttató, nem befogadó, elnyomó melegfúziós környezetben a párosok statisztikai 
többsége felbomlik, és a neki nem jó élőrétegből az idegen, pontosabban a kevésbé becsült, 
már nem jó, nem keresett hatásokat szállító részecskék kiválnak, de közben változtatóképes 
energiát, fiatal és lendületes részecskéket hagynak a pályafutásuk e fekete időszakára 
emlékeztető szervezettségben. Miközben a hidegfúziós szervezetek visszatérnek a nekik 
kedvezőbb állapotú külsőbb, velük nagyobb azonosságú élőrétegek felé, a tőlük elvált, kivált 
lebomlott melegfúziós részecskék, - amíg csak el nem öregszenek – új körforgásokba, 
életciklusokba kerülve ismét kiáramlanak a környezetbe, és újabb energiahordozókat 
fogadnak be, újabb jó hatásokat hoznak az anyai térrész temperáltságon tartására. 
 
A kisebb sűrűségű környezetbe kiemelkedő, a környezetnél nagyobb sűrűségű, vagy és 
nagyobb változássűrűségű szervezeteken termő életgyümölcsök, életmagok tehát az idegen 
részecskékkel feltelés és a minőségben hatáshiányos, ellenanyag hiányosabb állapotban 
változó anyai környezet felé esnek, szállítanak változtató képességgel rendelkező életenergiát, 
hatásenergiát. Azonban az átlagosnál nagyobb sűrűségű környezetbe beleáramló, az adott 
élőrétegnél kisebb, vegyes átlagos nagyobb sűrűségű idegenebb életmagok köré is anyagként 
ismert átlagos állapot, termőtest szövődik, és a gombákként, gumós növényekként ismert 
szervezetben is kitermelődnek a talajbeli környezetnél kisebb, átlagos vegyes sűrűségű 
életgyümölcsök életmagok. A környezetnél a részecske telítettségben vagy és a 
változássűrűségben kisebb, eltérő fejlettségű részecskék, élettermékek azonban a nagyobb 
sűrűségű környezetben válnak telítetté, egyre jobban az élőrétegüket kitöltővé, amelyek 
szintén a kisebb életnyomású, a minőségükkel még nem teljesen telített térrész felé tudnak 
terjeszkedni. Az ilyen melegfúziósabb környezetben kifejlődő életgyümölcsök, tehát az 
ellenkező irányba, de szintén a minőségükkel kevésbé telített, ezért ellenhatásokkal a kifelé 
áramlásban kevésbé fékezett irányokba tudnak terjeszkedni. Ezért jelennek meg a gomba 
eredet forrásai körül a kifelé terjeszkedő boszorkánykörök, a burgonya és más gumósok tövei 
körül a termőtestek, a nagyobb életnyomás esetén más, az eredethez képest szintén kifelé 
terjedő, kezdetben egydimenziós irányba táguló, majd később két és háromdimenziós 
kiterjedésbe szerveződő élettermékek. A fák hasonlóan terjednek kifelé és az együttfelnövő 
utódgenerációkból válnak erdővé. Miközben azonban az erdő minőség kiterjed, a belsejében a 
fáktól elöregedett centrális térrészben hamarosan az elkorhadt fák lebontására, átalakítására 
szakosodó baktériumok, gombák és az átalakítók élettermékét hasznosítani képes magas 
vitalitású fűfélék, állatok stb. jelennek meg. 
 
Ha nem az evolúcióban előttünk kifejlődött, hanem az általunk befolyásolt, a genetikájában, a 
természetes állapotában módosított, vagy általunk kreált, az együttváltozó isteni kreativitás 
által teremtett élettermékekre figyelünk, akkor hasonló analóg következményeket 
észlelhetünk. 
 
Az általunk befolyásolt és módosított élettermékek lehetnek a természet, azaz az elődeink 
teremtményei, vagy és a múltban, vagy és a most élő emberiség teremtményei, de 
valamennyire azonos szabály érvényes. Ha egy kifejlődött, vagy és kialakított élettermék, 
minőség állapota, mennyisége valahol nagyon felszaporodik, csak a legkisebb rossz az, hogy 
a mennyiségbe átfejlődés egyik következményeként romlik a minősége. A lokálisan nagyobb 
mennyiségbe, azonos minőségbe épülő, épített élettermékek termelésével, és a környezet 
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gazdasági egyensúlyával mindaddig nincs nagyobb gond, amíg a termelődő akármilyen 
mennyiséget folyamatosan ki tudják áramoltatni, vagy és el tudják cserélni más, a helyieknek 
fontos lét, vagy közszükségleti cikkekre. A nagyobb gond akkor kezdődik, amikor a 
kijuttatott minőség, az élettermék elöregszik, korszerűtlenné és a hatását helyettesíteni képes 
analóg más termékekkel szemben versenyképtelenné válik. Az élet mindenhol az általa 
létrehozott szolgáltatásokba, vagy és átalakított megváltoztatott, korszerűsített anyagokba, 
élettermékekbe csomagolja a tudását, a fejlettségére jellemző képességeit, és nagyon nem 
mindegy, hogy ehhez az átalakításhoz mennyi energiát használ fel, és mekkora holt tömeget 
forgat az elérni kívánt plusz, az eredmény elérése érdekében.  
 
Ha például olyan élettermékekbe csomagolják az élettudás eredményeit, amelyek együttes 
eladásához nagyon nagy mennyiségű, nagy tömegű anyagot kell viszonylag messze eljuttatni, 
akkor a dolog forgalmazásában, terjesztésében nagyon magas arányt tölt ki, energiahányadot 
igényel a holt tömeg, a tudásnak csak csomagoló anyag körforgatása. Ez elronthatja az 
élettermékek gazdasági eredőjét, az eladott tudás bevételének a gazdasági értelmét. Ennek 
ellene mond egy eddig figyelembe nem vett javító tényező, nevezetesen a változásba és 
újabb körforgásokba segített addig holt anyag életélményekhez és változáshoz juttatása. 
 
Minél kevesebb anyagba, idegen hatásba kell csomagolni a személyiségek, a szervezetek 
élettermékét, egyedi tudását, annál kisebb költségarány jut az eredmény szempontjából 
holtanyagnak tekintett ballaszt, a valódi tudás, és a másnak eladásra szánt hatástöbblet, többek 
között az így keletkező káros hatások csomagolására szolgáló anyagok körforgásban tartására. 
Ez látszólag növeli az egyszerűsítő forgalmazók, előállítók hasznát, azonban a globális 
változórendszer egészének az isteni közösség érdeke minden egyszerűsítéssel súlyosan sérül. 
Sokkal gyorsabb egyéni fejlődési lehetőséghez, és ezzel másokat elhagyó gyorsabb 
fejlődéshez jutnak azok, akik radikális irányba áramolva egyszerűsítenek, a körforgások 
lényeges részleteire figyelve learatják a kis költséggel esetleg csomagolóanyag nélkül 
eladható tudást, és elteszik a közvetlen hasznot, a káros és a kevésbé jövedelmező 
lehetőségeket pedig másokra hagyják. A kihagyottak azonban nemcsak a haszonból, hanem a 
vásárlói lehetőségből is kiesnek, és a nagyobb, egészségesebb, teljesebb rendszer érdeke sérül. 
Az élet fejlettségére jellemző, hogy amíg kezdő, addig egyre nagyobb erőbe és energiába 
csomagolva tudja csak eladni a személyes hatásait, értékesíteni az egyedi képességeit, de 
ahogy fejlődik a tudása, egyre kevesebb anyagba, egyre kevesebb áruba, végül már 
értelmiségként csak információs vagy szellemi termékbe csomagolja, vagy közvetlenül 
szervírozza és adja el másoknak a személyes képességeit. A kezdetben még kétkezi 
munkából, dologból és fizikai terhelésből élő, a kevés egyedi tudását csak így értékesíteni 
képes, tehát sok hasonló adottságúval helyettesíthető szervezet még mindenkivel kölcsönható 
és együttműködő képes. Később már termelővé válik, és az általa szaporított mássá fejlesztett 
életanyagba, termékekbe csomagolva értékesíti a személyes képességeit, ehhez azonban még 
sok életanyagot, részecskét kell változásba, mozgásba hoznia. Ezen részecskék egy része a 
szervezetében változik, más része a környezetében lesz hálás azért, mert az őt változásra 
késztető  isteni szervezet megszabadította a változatlanságra kárhozatás, vagy és az éppen túl 
nagy változássűrűség már rossz szimmetriájából.  Ezek a részecskék még többnyire maguk 
áramlanak mások életcsatornáján, ha kell, elmennek a hegyhez, és még kicsi leendő 
Mohamedként másokat szolgálnak. Az ilyen szervezet magának még kevés hasznot hoz, de 
miközben változik és változtat, sok már túl sokat pihentetett, kényszerpihenőbe merevedett 
részecskét juttathat nagyobb változáshoz, újabb életélményekhez. Ez másodlagos, eddig 
kellően nem értékelt, vagy fel nem ismert haszonnal jár a környezet számára, főleg akkor, ha 
egy térrészben túl kicsi a változás sűrűség, és unatkoznak az ott lévő, nagyobb változatosságra 
vágyó isteni részecskék. A termelőknél fejlettebb részecskék már csak árukat, hatásokat 
szállítanak. A náluk is, és a termelőknél és az életanyagokat fúzióba segítőknél fejlettebbek, a 
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forgalomnak teret biztosítók, a részecskéket csereberélők már kevesebb élettermékbe 
csomagolják, a kereskedéssel, a saját életáramlási csatornán átbocsátott részecskékkel eladott 
képességeiket, és valahol ez lehet az a fizikailag közhasznú hatás, amikor a saját érdekben 
elkövetett változtatóképesség, még viszonylag arányosan szolgálja a nagyobb egész, az 
egészséges változó rendszer fennmaradását. A termelőknél melegfúziósabb irányba fejlettebb 
kereskedők, már nem mozgatják meg a melléktermékeket és a termékek létrejöttéhez 
szükséges mellék és segédanyagokat, nem működtetik a gépeket, legfeljebb a göngyöleg 
anyagokba csomagolják az általuk forgalmazott, felosztott, szétosztott élettermékeket, 
amelyekhez kapcsolva, azok értékeire rátéve adják el a saját többlettudásukat. Minél nagyobb 
életcsatornát tud biztosítani egy-egy már kereskedő, mások hatásait csereberélgető, értékesítő, 
forgalmazó elosztó szervezet, annál nagyobb forgalmat ér el, tehát olyanok, mint az 
életfolyók, a nagykereskedők már széles életfolyó csatornákat biztosítanak mások 
változásával új életre keltett anyagok életélményekhez és hatásokhoz juttatásában. Miközben 
a nagykereskedők begyűjtenek, osztályoznak, terítenek, kiszállítanak, és a szervezésükkel, az 
alkalmazottaikkal még kellően nagy mennyiségű életanyagot juttatnak más körülményekhez, 
új változási lehetőségekhez, addig a kiskereskedők még több érzéssel, személyes ráhatással, 
közvetlenebbül foglalkoznak a tudásuk eladását segítő tárgyakba, életanyagokba. Az élet 12-
es skáláján eljutottunk a forgást létrehozók és a forgalmat segítők közös tömeg középpontjáig, 
amelyek a hidegfúzióstól az átlagos szervezetek felé haladtunk. Azt hihetnénk ezen 
aspektusból felvett rangsorolásnál, hogy a közös tömegközépponton felül lévők már az élet 
szempontjából haszontalanok, csak magukkal foglalkoznak, és csak annyi energiát fektetnek 
be a közös életanyagok életáramlásának a segítésébe, amennyire szükségük van. Az 
értelmiségként ismert réteg már alig csomagolja a másoknál nagyobb fejlettségét, a többiek 
kihasználhatóságát, ezért miközben változik és másokon is változtat, csak kevés holt anyagot 
hoz újabb életáramlásba. Azonban a hidegfúziós aspektusból megközelített életszemlélet is 
téves, mert ezen aspektusból haszontalannak látszó szervezeteknek is megvan az 
életáramlásban kiosztott fontos szerepük, amit végre kell hajtaniuk az egészséges 
életforgalom megmaradása érdekében. A melegfúziós szervezeteknek kell létrehozni 
mindazon az ellenhatásokat, amelyek képesek az életállapotokat lokalizálni, amelyek képesek 
belülről kiüresedő, felfúvódó Orgon, szállító részecskéket létrehozva részben ellenhatásokat, 
és a életterek védelmét ellátni, másrészt ők az élethez szükséges életenergiát befogók, az 
életterekbe behozók, leszállítók, és az elosztásról gondoskodók. Ha az életanyagokat mindig 
csak beszállítanánk a létrehozott melegfúziós központokba, hamarosan túl nagy változás 
sűrűség, és túl sok minden halmozódna fel. Az Orgon szervezetek és a melegfúziós 
szervezetek dolga a központosított életanyag újraosztása, ismét forgalomba, körforgásokba 
segítése. Igaz, hogy a sor végén vannak, ezért hajlamosak a túl sok anyag begyűjtésére és a 
nem mindig szerencsés, túl szubjektív újraosztásra, de a hibáikért rendszeresen megfizetnek, a 
sors képes időben eredő szimmetriát tartani. Ezen információk ellenére, a csak magukkal 
törődők, a mások kellően változatos életélményekhez juttatásával nem törődők, csak és 
kizárólag a saját képességeiket mások életáramlása nélkül forgalomba hozók miközben a 
feleslegesnek látszó sallangok elhagyása miatt nagyon sok hasznot szereznek maguknak, 
eközben haszontalan, másokat élmények nélkül hagyó önző magatartás miatt nagy kárt 
okoznak a teljesség e változtatást is beszámító életrendszerének. Az egyszerűsítés, a jó dolgok 
kisajátítása, a rosszabbnak, vagy és feleslegesnek látszó dolgok elhagyása csak látszólagos 
haszonnal jár, a pénz nem termel pénzt, csak hígul. 
Ez azonban közelít az életnek legkárosabb direkt marketinghez, amikor a nagyobb haszon, a 
gyorsabb és a rövidebb körforgás érdekében, a járatos (tömegigényű, általában keresett, 
divatos fogyasztói cikk) termékeket leválasztva az egyedi termékbe csomagolt, kevésbé 
gazdaságos személyi hatásoktól, sokakat kikapcsolva az életváltozás körforgásából a 
rövidített haszonszerzésben egyre kevesebbek, de egyre nagyobb előnyhöz jutva részesednek. 
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Az élet felszínén maradás. 
 
A fejlődő szervezetek a velük nagyobb azonosságú külső környezetből érkező részecskék 
hatására, a minőségükkel kevésbé kitöltött térrészek felé kényszerítődnek, és ha a bennük és a 
körülöttük folyó változássűrűség csökken, a leülepedés, az összehúzódás felé fejlődnek. A 
szabadabb térrészek felé kiáramló és az izotróp térrészekben lefékeződő részecskék hasonló 
analóg sorsra jutnak, csak ők a külső életfelületeken torlódnak és kerülnek kevesebb 
életélményt adó túl magas, megfigyelői lehetőséget adó szimmetriába. Amikor a 
változássűrűség elégtelensége következtében kialakuló térbeli összehúzódás miatt csökken 
egy életbuborék, szervezetség által elfoglalt, megtartott tér mérete, a buborékban lévő 
részecskék nemcsak egyre kisebb térrészt tarthatnak ellenőrzés és gondozás, befolyásolás 
alatt, hanem növekszik az egységnyi térre jutó részecske sűrűség. Az életbuborék a szabad 
méret csökkenése közben egyre nehezebb, idegenebb fiúkkal telik fel, amelyekre csak azon 
áthatolóképesség csökken, (a gravitáló ereje növekszik), amely a saját fajtájának, 
életváltozatának, összetételével a legnagyobb a téridős azonossága, azaz a fejlettségbeli 
térszerkezete. Az ilyen nagy azonosságú, a környezetből érkező, és nagyon gyengéd 
különbségeket is érzékelő részecskék mindig azon irány felé késztetik továbbfejlődésre az élet 
szervezeteit, amelyek irányból éppen nincs, vagy kisebb a velük kellő szimmetriában lévő 
ellenhatás. Ha egy szervezet eljut a gravitációs, információs különbsége, a (kíváncsiság 
vágya) megszűnéséig, a megfelelő ellenhatás által feltartóztatott, összeépülő állapotig, akkor a 
korábbi irányba csökken a haladása, de erre merőleges lamináris áramlásba tovább sodródhat. 
Mint leírtuk, a nagyobb azonosságtól távolodó radikális irányú áramlás mielőtt torlódna és 
teljesen visszafordulna, lamináris áramlásba terelődve, az egyedi fejlettségi eredőre jellemző 
élőrétegében keringési folyamatokban vesz részt. E rétegbeli sodródás során, az egymás után, 
de részben egyszerre is érő impulzusok hatására egyre jobban, mássá fejlődve a minőségében 
és a tudati eredőjében is megváltozik, miközben egyre jobban keveredik az élőrétegében 
szintén áramló, őt a az információs és a hatáshiány által továbbsodrást, a továbbfejlődést 
megakadályozó, a továbbhaladás felé hajtó lendületet (különbséget) elvevő antirészecskéjével. 
 
Minden impulzussal egy kicsit megváltozik az információs és a tudati összetétel eredője, akár 
hozzáépül, akár bomlik belőle valami kisebb rész, és a minőségi, vagy mennyiségi változás 
rögtön változtat a továbbfejlődés felé serkentett állapoton. Ez a késztetés a kialakult állapottól 
élethelyzettől hol erre, hol arra késztet eltérésre, bolyongásra, de az eltérések eredője mindig és 
mindaddig a főbb gravitációs irányba és a továbbfejlődés irányába hat, amíg valamely 
irányból nagyobb fejlődésre késztető lendület és ellenhatás, ellentudás nélküli információs 
hatás, azaz meggyőződést létrehozó többlethatás, a korábbihoz képest antihatás, 
elleninformáció, ellentudás nem éri. Valószínűen ez az az erő, amely Moetriust az Isten felé 
haladó útján könyörtelen erővel viszi a megismerés vágya és a továbbfejlődés útján, a Tao 
útján. E tudásvágy, a megértés vágya csak akkor csillapodhat, csak akkor állhat le az értelmi 
továbbfejlődés felé sodródás, ha a haladási irányból már kellő azonosságú és azonos 
fejlettségű ellenhatás, információ, képes semlegesíteni e jelen esetben kíváncsiságnak is 
nevezhető gravitációs különbséget. Az idő azonban közeleg, és a szerző már üzent a távol 
végtelen felé haladó, ellenhatásra még mindig nem találó részecskéinek, hogy nyergelj-
fordulj. Ideje a diaszpórának, a túl nagy életfelületre kiterjedésnek véget vetni, hazatérni, 
centralizálódni, a szükséges változás, a lehet másképpen érdekében latba vetni a csak 
ajándékba és kölcsönkapott isteni tudást. 
 
Amikor a hatások és a továbbfejlődés felé hajtó tudásvágy csökken, radiális irányból 
kiegyenlítődik, akkor lamináris irányban nő meg a különbség, és csak akkor lesz a saját 
minőségében hatáshiánnyal rendelkező térrészbe befelé áramlásból kifelé terelődés, ha a testi 
tömeg, az életbuborék, a szervezet tudati, érzelmi eredője is megváltozik. Az életfelszínen 
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maradás addig tart, amíg a radikális irányú, egymással szembeni hatások relatív 
szimmetriában vannak. Ha valamelyik meggyőződés, ellenhatás nagyon megerősödik a 
másikkal szemben, azaz valamelyik irányból a még nem (vagy már nem) teljes tudással 
rendelkező életbuborékot sokkal erősebb befolyás, ráhatás éri, akkor a szervezetben, 
életbuborékban változó tömeg azonnal távolodni fog azon térrésztől és állapottól, amely a túl 
sok és ezzel a képességet leértékelő azonos minőségével, a hatás halmozódásával a kialakult 
állapotból továbbfejlődésre, a szimmetria, a legnagyobb tudás, a megértés lehetőségére 
visszanyerésére készteti. Ha ez a szimmetria taratósan elveszik, ha egy életbuborékot 
valamelyik irányból sokkal erősebb azonos hatás ér, akkor a saját minőségével, a konkurens 
(azonos, nagyon analóg) tudással gerjesztett életbuborékban együttváltozó részecsketömeg az 
éppen kevesebb ellenhatás irányába fog áramlani. Túl nagy és tartósan egyenlőtlen, egyoldalú 
hatás (gerjesztés) halmozódása esetén, az időben változó, relatív (folyamatszimmetria) 
elveszik, és a tartósan egy oldalról, azonos irányból álló gerjesztés, a szervezet pillanatnyi 
állapotával, érzelmi és tudati eredőjével azonos hatások valamelyik irányból nagyobb 
halmozódása mindig az ellenkező véglet felé viszik el a szervezett életbuborékok 
együttváltozó részecskéit. Az azonos konkurens minőség valamelyik irányból tartós 
életnyomása nemcsak továbbfejlődésre késztet, hanem kivihet a részleges szimmetria átlagos, 
az ellenhatásokkal keveredő lamináris teréből, és ez radikális (radiális) irányú, kifelé, vagy 
befelé ható életáramlássá, következménnyé fejlődik. Ilyenkor a korábbi életfelszínen maradás 
megnehezül, és az együttváltozó szervezettség a nagyobb életnyomással ható térrésszel 
ellenkező irányba eltávolodik. 
 
Mi történne, ha a nagyobb azonosság eltávolító, folyamatosan utánpótlást kapó hatása egyre 
gyorsabb távolodásra készteti a környezet viszonyában egyedivé fejlődő szervezeteket? Ha a 
közös tér egyközpontú lenne, akkor a kiáramlásnak, a szétáramlásnak elvileg semmi sem 
szabhat határt, és a tudati eredő a végtelen felé fejlődne. Mivel azonban az isteni tér a kezdeti 
állapotából több, nem teljesen azonos, időben és a térben, a fejlettségi állapotában, az érzelmi, 
tudati, testi eredőjében is egymáshoz képest eltolt, nem teljesen azonos, különváltozó, de még 
kellő azonosságú részekre bomlott, ezért a kifelé áramló irány, a párhuzamosan máshol 
kifejlődő analóg változások, analóg élettermékei felé befelé áramlássá módosul. Tehát a 
ritkulás és az egyedi fejlődési irány, a kifelé fejlődés vágya, más kellően analóg 
élettermékeket, hatásokat létrehozó szervezetekbe befelé áramló és a közös szimmetriánál 
oldalirányba eltérülő, életsíkra és lamináris áramlásba terelődővé fejlődik. 
 
Ha a szimmetria egy szervezeten belül, a közös isteni térrészben, az együttváltozásra addig 
alkalmas életbuborékban alakul ki, akkor nagy baj van, mert az egymással túl nagy 
azonosságú, egymást leértékelő, de még kellő változtatóképes energiával rendelkező 
élettömeg nem fog összeférni, egymásnak áramolva új állapotot, eltérő ki és szétáramló, 
egymásról elrugaszkodó minőséget hoz létre. Ezért nem lehet egy közös nagy azonosságú 
isteni szervezettségben, közös, határokkal el nem választott életbuborékban (egyedben) az 
összes életanyag. Ha a hatások szerencsétlen együttállásának a halmozódása folytán ez mégis 
a nagyon kicsi valószínűsége ellenére létrejönne, az azonosság konkurens életnyomása 
azonnal újabb ősrobbanást, differenciálódást, más irányba fejlődést és újabb életciklust, más 
állapotot, tehát nagy változást eredményezne. Ha az életanyag, egy közösen szervezett térben 
két eltérő állapotú szervezetségre, más értelmi, fejlődési eredőjű állapotra megosztódik, akkor 
a változásban egymásba áramoltathatja, fejlesztheti a részecskéi tudati állapotát, tehát a két 
eltérő életfázisban, tudati eredőben lévő elődi állományból szerveződő, differenciáltabb utódi 
állapotban az élet folytonossága jobban működik. Amikor az első differenciálódásban a 
korábban esetleg túl nagy azonosságú egyközpontú tér differenciálódott és kétfelé osztódva 
feleződött, a két kellő azonosságú szervezet között azonnal megfogant a karcsú életörvény, a 
köztes tér, az akkor éppen hidegfúziós, energia és hatáshiányos Éva. Az isteni tér első 
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alapállapota a hidrogénatom haploid, mono, áramlásra kész életbuborékja, de amint ez 
másikkal társult, ütközött, egymáshoz tapadt és megosztódott, azonnal háromszereplős H2O 
analóg, H2+proton, Hélium állapotba fejlődött. A két egymáshoz tapadó bármilyen méretű és 
tömegszámú, egymástól eltérő eredőjű életbuborék között, még akkor is, ha teljesen ellentétes 
az érintkező felületen az áramlási irány, szükségszerűen ki fog alakulni energia és részecske 
átáramlás. Ha pedig az áramlás kialakul, az egymással sok dologban részletben azonos, és 
áramlási iránnyal rendelkező analóg fejlettségű részecskében természetes hogy azonos 
állapotú, fejlettségű, de egymástól ellenkező irányba, a saját életbuborékjából kifelé áramló 
analóg részecskék, kisebb életbuborékok, vagy és a közöttük keletkező életörvények is 
kialakuljanak. Ha pedig ilyen nagy azonosságú, de eltérő áramlási irány eredőjű részecskék 
közös életfelületek közé kerülve a lamináris áramlás során a közössé váló élőrétegben 
találkoznak, szükségszerű, hogy egymás felé áramoljanak, hogy a közöttük kifejlődött 
másság, az ellentét, az ellentétes irány a két egység egyesülésben redukálódjon. Az 
összeállásból, a párba kapcsolódásból akkor lesz pár és családi egység, ha a közös 
összetapadó felületen, az életsíkon, az idősíkon ezt követő még kisebb részek is 
összetapadnak, és a lendület és áramlási iránykülönbség a teljes szerkezetben azonossá válik. 
Ez azonban a belső különbség megszűnéséhez vezetne, de ezt azzal védi ki a bölcs természet, 
hogy a közös szimmetriasíkon egymással paralel rendezettségűvé váló kisebb egységek, 
mások, a későbben egyesülő utódok életnyomásától kiszorulnak e magas szimmetriával 
rendelkező, a belső életáramlási rendezettséget is paralelre rendező térrészből, ami miatt 
idővel csökken az eredő szimmetriájuk, és ráadásul elfordulnak egymáshoz képest. Tehát 
miközben a csillagpontokon, a librációs térrészeken áthaladóknak egy rövid időre, az 
áthaladás pillanatában azonos, paralel irányrendezettségként az ott áthaladóknál megszűnik az 
ellentét, a másiknak rossz kölcsönhatás lehetősége, egy pillanatra megnyugvás és béke, 
szeretet tölti fel az egymással rossz hatás nélkül érintkező, és ezzel ettől kezdve közös párba 
kapcsolódó részecskéket. Ilyen azonos, paralel áramlási rendezettség alakulhat ki a 
háromdimenziós térrészekben kialakuló impulzusokban, a szimmetriasíkra merőlegesen 
átkerülő utódokban összeforrva, a kétdimenziós életsíkokon, és az élettengelyekben, az 
élettengelyek és az idősíkok, a szimmetriasíkok térben változó helyű kereszteződéseiben, az 
állócsomók kialakulására alkalmas librációs térrészekben. Az egyesülés extázisát, az ellentét 
pillanatnyi lecsökkenését, a lehető legnagyobb szimmetria megtartását azonban hosszabb 
távon lerontja, hogy miközben e síkokon paralel lendület szimmetria fejlődik ki, az 
életbuborékokban lévő, nem egyforma sűrűségű, eltérő kinetikai lendületű, ezért a hozzájuk 
képest részecskében kevésbé koncentrált környezeti közegben elmozdulni képes, a korábbi 
lendülettől tehetetlen, de egymástól is egy kicsit eltérő, ezért az adott térben és időben, a 
felületi támadásponton éppen páratlan részecskék, e közös síkra merőleges irányba 
kicserélődnek, áthaladnak a közös idősíkon. A más irányokban kialakuló szimmetriák miatt az 
ilyen a környezetnél nagyobb energiaszinten lévő, nem teljes szimmetriában a társszervezetbe 
áthatoló és azt attól kezdve a másságukkal gerjesztő részecskék több lehetőséghez és egy 
időre nagyobb megbecsüléshez jutnak, ezért a mozgási lehetőségük a környezet túl nagy 
szimmetriája ellenére megmarad. Az ilyen lendületet, és a változtató képességet megőrző, 
nem teljes szimmetriával rendelkező, a párkapcsolatba lépő felmenői életbuborékok között 
áthatoló kisebb részecskék lehetőséget kapnak a genetikai változatuk, a módosuló áramlási 
irányuk reprodukálására, a másságuk keverésére, a különbségük felezésére. Az idegen 
térfélbe, másik szervezeti félbe, rétegbe, környezetbe átkerülő részecskék mellett azonban 
mindig kifejlődnek egy egymástól érintettebbé váló, átmeneti átlagos, sokkal jobban keveredő 
vegyes részecskék, amelyekből kikeveredő vegyes réteg ezt követően életörvényként 
elszigeteli és egyben összeköti az egymással összetapadt elődi félszervezeteket, amelyek ezt 
követően egymáshoz képest egy kicsit eltérően és eltérő irányba fejlődnek. Míg az egyikbe, a 
melegfúziósabb környezetből érkező félszervezetbe, féltekébe átjutó kisebbség a melegfúziós 
állapotból fejlődik az ehhez képest másság, az átlagosabb állapot felé, addig a hidegfúziósabb, 
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hidegebb környezetből érkező félszervezetbe beáramló melegfúziósabb kisebbség hatására a 
hidegfúziós szervezeti fél, félteke, ebből az állapotból fejlődik az átlagosabb vegyesebb, de a 
valóban sikeresebben keveredő átlagos utódrétegektől mindig eltérőbb, ionosan tisztább eredő 
felé. Amikor az azonosságában az egymás és a közös utódréteg felé fejlődő félszervezeteknek 
a többségi rétegbe bekeveredése teljesebbé válik, akkor – ha még kellő tömeg van a mássá, de 
a rétegen belül ismét nagyobb azonosságúvá vált rétegekben - az utódrétegen összeérő, 
egymástól még mindig kellően más felmenői rétegek addig érintkeznek rendszeresen 
egymással, amíg mindkét rétegben teljesen a közös utóddal nagy azonosságú életkeverék ki 
nem alakul. Ezen állapotnál a három egymás mellett lévő apa, fiú (utód) és szentlélek néven 
ismert, már kellő azonosságú réteg globalizálódik, lebomlanak a köztes határai, és a három 
réteg az utód rétegben egyesül. Az egyesüléskor a maradék még eltérő másságú részecskék is 
bekeverednek a már közös rendszerbe, amelyek együttes azonossága azonban nagyon mássá 
válik a környezeti rétegekhez képest. Miután a korábbi két elődréteg teljesen egyesül és 
átszerveződik az utódba, a lokálisan nagyobb tömegbe szerveződő azonosság egyre nagyobb 
térészre terjed ki. Ez megnöveli az élettérben kialakult életversenyt, a beáramló energiához 
képest a felhasznált energia arányát, a korábbi nagyobb, kettős, vagy és hármas életfelülethez 
képest a keletkező közös életfelület arányát csökkenti. Mivel a közös tömegbe utódtérbe 
átszerveződő élet ettől kezdve kisebb eredő felülettel kapcsolódik a környezetéhez, a 
belsejében kifejlődő, nagyobb sűrűségű, centralizálttá váló életközpont elszigeteltsége, 
ellátása is megnehezül. A folyamat analóg azzal a változással, amikor az elöregedett, az 
életenergiája többségét már leadó, megbetegedett, a hatóképességében lecsökkent elődök, amikor már 
nem tudják az utódukat támogatni, és már maguk is eltartásra, támogatásra szorulnak, feladják a saját 
élettér fenntartását, és visszavonulva az utódjuk életterébe, háztartásába költöznek. Mivel az 
eltartókhoz viszonyítva nő az eltartandók aránya, az élet megnehezül, a keresőkre, a fenntartókra 
átmenetileg sokkal nagyobb teher hárul. A rárakódott tömeg súlya, nagyobb árnyékoló képessége, a 
kisebb életfelület/tömegszám rosszabbá váló aránya miatti kevesebb és eredménytelenebb 
kölcsönhatás alakul ki a környezettel, amely felé kialakuló tágasabb térre kiterjedő új határok a 
szomszéd szervezetektől elszigetelőbbé, megvastagodóvá válnak. A létszámhoz és a fogyasztáshoz 
képest csökkenő befogott energia romló aránya miatt a már közös és nagyobb tömegszámú 
szervezetben szükségszerűen romlik az ellátás, növekszik az alkalmazkodási kényszer, a változás 
sűrűség és a túl sok párhuzamos egymást zavaró kölcsönhatások miatt a káosz. A megnövekedett 
belső változás sűrűség, és a megvastagodó külső határok miatt az ilyen egyre rosszabbul szervezett, 
egyre gazdaságtalanabb állapota miatt visszafejlődő életbuborék egyre jobban elszigetelődik a térbeli 
terjeszkedése, és a korábbi, de már általa sem betartható ígéreteinek a megszegése miatt a 
felségterületében is megsértett környezetétől. Az elszigeteltség csökkenti a friss, hidegfúziós 
részecskék beáramlását, a felesleges hő elvitelét, a magasabb feszültségen változó térrész hűtését, a 
beteg idős családtag miatt a környezet egy része is inkább elkerüli a hatóképességében és az 
energiaszintjében is romló közösséget. 
Rontja a helyzetet, hogy a nagyobb tempóra kényszerülő utódok nemcsak magasabb változássűrűségre 
kapcsolnak, hanem a közben az amplitúdókban is szélsőségesebbé válva, egyre messzebb kell 
eltávolodniuk a közös szimmetriától. Ez szélsőségesebben meleg és hidegfúzióssá fejleszti a már 
középkorú utódokat, az eltartás fő terheit viselőket, akiknek most-már nemcsak a saját utódjaik felett, 
hanem az eltartandó elődeik felett is gondot kell viselniük. 
 
A két egymáshoz képest eltérő állapot között azonban mind a két irányban átmeneti átfejlődő 
köztes állapot fejlődik ki. A nyár melegfúziós szélsőséges állapotából a tél szélsőséges 
hidegfúziós, összehúzódó, a nagyobb sűrűség felé fejlődő állapota felé az ősz, az egyikből 
lebomlás, a másik tudati, érzelmi (fizikai, környezeti) állapot eredő felé felépülés egymásnak 
inverz átmenete is kifejlődik. Ennek az átmeneti állapotnak is van egy ritmusa, két egymással 
szemben fejlődő, erősödő és gyengülő, dominanciaváltási szakasza, amikor a nyár állapot, 
dominanciája gyengül, de még erősebb, és a tél állapot erősödik, de még gyengébb a hatása a 
nyárnál, a melegfúziós állapotnál, eredőnél. Később hatásegyenlőség, (napéj-egyelőség) a napi 
ciklusban alkony, az éves ciklusban az őszi dominanciaváltás, átmeneti állapotváltozás 
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viszonylag labilis egyenlősége következik be. A különbség ingadozása folytatódik a már 
erősebb hatású tél, (nagyobb sűrűség) közös cél, és a napi periodikánál tartósabb egymás felé 
fejlődés következik be. Míg ezt követően a hidegfúziós eredőjű tél állapot folyamatosan 
erősödik, az őszi átmenetben a melegfúziós eredő, az egymás ellen áramlás, az impulzus 
sűrűség gyengül.  Bekövetkezik a radiális irányú befelé rendezettség, és az egymás felé 
áramlás, az impulzus sűrűségben hiányos, lehűlést és sokkal nagyobb részecske sűrűséget, 
nagyobb rendezettségi azonosságot eredményező téleredő. Ilyenkor a kifelé tágító hatásokból 
a belső utánpótlás azonos irányúvá válása, vagy csökkenése, elfogyása miatt a környezetből az 
impulzusban mentesebb, nagyobb irányrendezettség azonosságú beáramlás erősödik fel. 
Ilyenkor a külső környezetben túlszaporodó minőség életnyomása válik túl naggyá, és a túl 
nagy azonosságú állapotra, tudati és áramlási eredőre fejlődő részecskéket egyre nagyobb 
utánpótlás, erőhatás készteti a saját, már túl nagy minőségű állapotterű térrészből az éppen e 
minőségben sokkal kisebb nyomású, más állapotúvá, alacsonyabb életnyomásúvá váló, 
ellenhatású részecskéket át nem eresztő (megváltoztató, elterelő) térrészekbe. Csak akkor áll 
le a befelé áramlás, amikor a tér minden irányából áramló azonosság már egymáson torlódik, 
és lényegesen nagyobb életnyomásba kerül a közben e minőségből kiüresedő környezetnél. 
Ekkor a túl nagy részecskenyomás az életterek, életbuborékok belsejében fejlődik ki, amely 
ismét megindítja a kifelé áramlást, a tél állapotból az egymás felé fejlődésből, az azonosság mind 
nagyobb sűrűségbe épüléstől a ki és a szétáramlás, az új tavasz felé fejlődés lehetőségét. 
Természetesen a szélsőséges, nagyobb azonosságú tél állapotából is csak átmeneti változást 
eredményező folyamat visz át a másik szélsőséges állapot, a ki és a szétáramlás megerősödő 
új dominanciája felé. A téli hidegebb és azonos rendezettségű beáramlás először lehűti és 
ezzel egy időre összehúzódásra készteti a kisebb tömeg/nagyobb felületarány miatt 
összehúzódó életbuborékokat, amely tágassá és átmenetileg szabadabbá teszi a nagyobb 
felvevő képességűvé váló, ezzel jobban feltölthető térrészeket. Ilyen a tüdő belégzése, amikor 
a környezetből hidegebb, kisebb méretre összehúzódott, a térfogatukhoz képest több 
részecskét képes beszívni, amikor a szervezet mellcsakrájában éppen nagyobb rendezettség és 
ezzel alacsonyabb helyi nyomás, beszívás alakul ki. A beszívott részecskék és az őket a 
tüdőbe beszállító Orgon életbuborékok azonban melegebb és gyorsabban változó környezetbe 
kerülnek, a belégzés télies időszaka után átmeneti tavaszi állapot fejlődik ki a tüdőben. Ez 
egyrészt gyors felmelegedést és kitágulást, ezzel telítettséget hoz létre, de ekkora már a 
beáramló nyílások, hatásfelületek, pórusok lezárulnak. A legnagyobb sűrűség elérése 
megnöveli a belső rétegek változás sűrűségét, életnyomását, amely ekkor már nagyobbá válik, 
mint a környezet életnyomása. A magasabb hőmérséklet és változás sűrűség + a kitágulás 
miatt a beszállító Orgonokban már nem férnek el a beszállított részecskék, és ez megindítja a 
beutazók egy részének a kiszállását. Miként a bányászok, amikor leér a szállító kas a meleg 
munkaszintre, a végállomásnak, vagy és munkaállomásnak tekintett szinten kiszállnak az utasok és 
elkezdik végezni a mindennapi munkájukat. A már nagyobb életnyomás hatására a részecskék a 
kisebb kényszer irányába változnak, távoznak, azaz mindig az éppen legalacsonyabb 
életnyomás, a tüdő és az oxigén részecskéket, molekulákat átvevő életáramlási csatornákon át 
a sejtek és az oxigént igénylő, felvevő, és a közvetlen kiáramlás helyett kerülőútra, belső 
körfolyamba terelődnek, munkavégzésre kényszerítődnek. A szervezett rendszerben az 
energiát is szállító Orgon részecskék a belső sűrűbben lakott részek felé veszik az irányokat, 
és az árujukat felvevő sejtekben leadják a friss energiát tartalmazó rakományokat, átveszik a 
már üres, elhasznált, energiát leadott részecskéket, és vagy a külső életfelületekre, vagy 
visszaszállítják a tüdőbe, a városi és a vidéki átrakó pályaudvarok, a távolsági járatok 
állomáshelyére. A kiáramlás, a kilégzés akkor következik be, amikor a belső térben 
felhalmozódott káros gázok ismét túltelítődést jeleznek, megnő a belső feszültség és a belső 
életnyomás átmenetileg nagyobbá válik, mint a külső környezetben meglévő átlagos. A 
szervezetek az anyagcseréhez felhasználják a környezeti állapothoz képest kialakuló nagyobb 
és kisebb nyomást, az alul és a felültelítettséget, azaz a nagyobb keresletkor beáramoltatják a 



 155

keresett hatásokat, amikor viszont túltelítődés alakul ki, lehetővé teszik a felesleg eltávozását. 
Ez a lehetőség az életfolyamat alatt az áruban, hatásszállítókban és közvetítőkben, vagy 
változtatóképes részecskékben is periodikusan működik. Ami a szervezetben a környezet 
változásához képest kicsiben és gyorsabban, rövidebb ciklusidő alatt lejátszódik, megvalósul, 
az a természetben analóg módon, de hosszabb idő alatt fejlődik ki. Itt is a környezethez 
viszonyított különbség mozgatja, a körforgásra, áru vagy hatáscserére szánt élettermékeket.  
Visszatérve a természet nagyobb szintjéhez, amikor a tél állapot hatáseredője csökken, de még 
az átmeneti szimmetria felé fejlődve erősebb mint a nyár, a másik tudati érzelmi eredőjű magasabb 
változássűrűségű állapotánál, a telet követő fejlődési, változási, átmeneti időszak elején, januárban 
és február elején még a tél, a lehűlés és a beáramlás az erősebb, a dominánsabb hatású. 
Azonban a tavasz felé fejlődésben is átmenet alakul ki, és eljön az a februári időszak közepe, 
amikor a tél gyengülése és a tavasz erősödése is szimmetriába kerül, majd ezt követően a tél, 
a beáramlás és a változtató képességben sűrűbb életállapotba átfejlődés további gyengülése 
elhozza a tél és a nyár dominanciaváltó átmeneti szimmetriáját, a tavaszi napéjegyenlőség 
állapotát. Ez a nagyobb energiaszintű, a természetben periodikusan kialakuló szélsőséges 
állapotok közötti átmenet a dominanciaváltás, amelytől az eddig még erősebb de gyengülő 
hidegfúziós eredő, a befelé áramlást kiváltó tudati értelem, érzelem, a kifelé áramlás, a 
nagyobb szabadság és az egyéni más felé fejlődési vágya megerősödik. A környezeti életteret 
biztosító nagyobb energiaszintű szervezet, a bolygó ilyenkor átlépi a saját szimmetriasíkjával 
elválasztott rétegfelezőt, azaz a tömegfelezőt, egy felmenői térrészek között kialakult átlagos 
életsíkot, (idősíkot) és e síkhoz képest a napközeli belső rétegből a naptávoli külső rétegbe 
átlendül. Itt érdekes a külső rétegek, határfelületek inverz működését megerősítő 
következmény sejthető. Nevezetesen az, hogy a bolygók anyai életbuborékja, rétege, azaz a 
fiatalabb, belső testvérréteg felé fejlődés, közeledés itt is eléri azt a másság szintet, amikor Pl. 
a Vénusz bolygó kellően más külső rétegéhez, magánszférájához túl közel kerülő 
bolygótestvért az a decemberi napközelbe, Vénusz-réteg közelbe kerülés távolítja el a már, 
vagy még neki is kellően idegen testvére közös, egymásba érő szférájából. 
A rétegszinten a februári részecske telítődés megváltoztatja az igényt, a másság felé fejlődés, 
a Vénusz testvérrétegből érkező idegenek beengedés vágyát, miközben a jövevényekkel 
keveredés javul, a változás sűrűség növekszik és a melegfúziós hatás egyre erősebbé válik. A 
folyamatosan gyengülő tél, a sűrűség és az azonos irányba fejlődés vágya tovább gyengül. A 
belső Vénuszi naprétegtől, bolygórétegtől, életfelülettől távolodásban a bolygó átlendül a saját 
fejlettsége által is meghatározott mozgásterének a rétegfelezőjén, a tavaszi napéjegyenlőséget 
is okozó állapoton, a rétegszimmetrián, és mindaddig távolodik a bolyongásra lehetőséget 
biztosító mozgástere, élőrétege külső határfelülete felé, amíg el nem éri a külsőbb napréteg, a 
másik apától származó, tehát eltérő genetikai eredőjű Mars bolygótestvér élőrétegének a belső 
határfelületét. A nem teljes azonosság, az idegen genetikai apai részecskék itt is létrehozzák 
azon idegenebb részecskékkel, hatásokkal telítődés állapotát, amikor a kelleténél egymást 
jobban megközelítő bolygórétegek közös felületén ismét felszaporodik a változás sűrűség, és 
miközben megnő a köztes életnyomás, a Marsra kifelé fejlesztő tágító hatáserősödés, a 
Földbolygóra az idősebb és tapasztaltabb bolygótestvér részéről a túl gyors fejlődést fékező, 
visszatartó következmény fejlődik ki. A külső és belső, kellő, de nem teljes azonosságú, 
idősebb, előbb életáramlásra kelt Marsi, és a fiatalabb Vénuszi testvéri rétegek a 
szimmetriasík irányából stabilizálják egymást, és ezzel lekorlátozzák a háromdimenziós tér 
egyik dimenziós síkjának a két irányát, miközben a szülővel és a már kijjebb keringő idősebb 
bolygótestvérekkel védik is egymást ezen irányokból érkező idegen hatásoktól. A 
háromdimenziós tér erre merőleges másik irányából a felmenői nagy életbuborékok védenek, 
amelyek között létrejönnek a bolygók és a Napcsalád közös szimmetriasíkjai. A továbbfejlődés 
mindig a mozgástérben éppen meggyengülő telítettség, az alacsonyabb életnyomás felé 
lehetséges, amely analóg életspirálokra és körfolyamatokba tereli a nagyobb szervezetekben 
keringő, kisebb részecskéket szállító szerveződéseket. 



 156 

Érdekes következménye lesz a bolygó, vagy bármilyen szervezeti szinten változó 
életbuborékokban keringő közösen változó tömeg eltávolodásának bármelyik rétegtől. Ha 
valamely rétegek nagyon megközelítik egymást, közöttük torlódás, nyomásnövekedés, és 
mint a túlterhelt autógumin, deformáció fog kialakulni. A deformáció viszont megváltoztatja a 
réteg felületi részén áramló részecskék egymáshoz viszonyított rendezettségi, áramlási 
irányát, amely miatt a kölcsönható képesség, és ezzel az időre jutó impulzusarány 
megnövekszik, tehát nő a felületi ellenállás és a köztes réteg életnyomása. Ha viszont 
eltávolodnak egymástól e rétegek, és mint a levegőbe kerülő autógumi felveszik a nyúlottabb 
és a másik fejlődését engedőbb állapotot, akkor kisebb felületen és a külső azonos irányban 
áramló kéreggel érintkeznek egymással, amely azonosabb irányrendezettséget, sokkal kisebb 
impulzus és változássűrűséget hoz létre, azaz engedővé és egymáshoz közelítővé válik.  A 
tengelyirányban lévő felmenői életbuborékok felé lévő laminárisabb rétegeknél hasonló 
analóg mechanizmusok szabályozzák az idegenebb, de mégis védő, támogató, vagy 
távolságtartó rokoni rétegek felé közeledést és az eltávolodást. 
Ha a tudat és az érzés aspektusából közelítjük meg ezen áramlásfizikai következményeket, 
akkor ezt az ingadozást a tudati, érzelmi törekvés, a mássá fejlődés, a kellő különbség és 
elismertség felé fejlődés vágya, az egyedi fontosság elismerésének, az egyed értékének és 
megbecsülésének a vágya váltja ki. Vajon az érzés mozgatja a fizikai következményeket, 
vagy a fizikai következmények váltják ki az élet sokféle egymástól is különböző, de a fizikai 
hatások által kétségtelenül befolyásolt érzelmeket, és ezen keresztül a kollektív tudat 
megérzését, reakcióit? Az átlagos életfelszíntől eltávolodás tehát mind a két szélsőséges 
állapotnak periodikus, miközben ugyanezen változás az ilyen környezeteket, állapotokat és 
körülményeket igénylőknek nem eltávolodás, hanem a nagyobb azonosságú érzelmi kötődés 
felé közeledésként hat. A két keresztszimmetria legalább nyolc irányból stabilizálja a köztes 
térben, a lehetőségeik terében fejlődő, bolyongó utódokat. Ha a ki és a szétáramlás 
szabadságát, az egyedi utak fejlődési lehetőségét kedvelő, ilyen körülményekre, 
életállapotokra vágyó életbuborékok, a bennük fejlődő többség igénye ezzel a vággyal azonosul, 
idő és érzelmi, vagy tudati, azaz állapotvágy szinkronitásba kerül, akkor azonos rendezettség, 
kevesebb ellentét esetén nagyobb vonzalom, pontosabban kevesebb eltávolító erő és 
közeledés, ellenkező esetben nagyobb impulzus sűrűség, kifelé és egymástól nagyobb 
távolságra áramlás lesz a következmény. De ez nemcsak a belső vágyak, hanem a vágyak 
kifejlődését serkentő már túl nagy külső életnyomás, a látszólagos másság életnyomásának, az 
érzelmi és gondolati szintek megváltozásának is a következménye. Visszatértünk az élet 
legfontosabb alapkérdéséhez, hogy vajon az érzelem és a belső igény, vagy a fizikai kényszer 
megérzett rossz hatása mozgatja e a mindenséget? Amit vonzódásnak érzünk és egyre jobban 
hiányzik, az lényegében a másik irányban esetleg megerősödő ellenhatás taszító 
következménye, az alacsonyabb életnyomású, kevésbé ellenséges, nekünk jobb térrész felé 
elmozdulás. Az ellenirányú azonosság egyre nagyobb életnyomása, a konkurenciaharc, az 
azonos irányba ható fejlődésképtelenség megerősödése mindig az ellenkező irányba visz, 
hacsak nem vagyunk a helyzet magaslatán, hogy a magunk mögött érzett, tudott erőkkel s e 
támogatás, erő vagy fejlettség tudatában szembeszállunk az erőfitogtatóval és móresre 
tanítjuk. Ehhez azonban mindig kell az a belső felhalmozódott tartalék, vagy külső rendszeres 
támogatást adó erő, aki bátorságot, vagy legalább hitet ad. Azért hiányzik az emlékeink és a 
jelenlegi információs szinteken a környezeti körülményeknél sokkal kedvezőbb eredőjűként, 
barátságosabbként ismert hazai környezet, az eredet a mennyei környezet, állapota, mert az a 
tudati érzelmi eredőnkben még jobbként van elkönyvelve. Ha a jelen életterünk, környezetünk 
életnyomása egyre nagyobbá, a környezeti körülmények egyre ellenségesebbé, egyre 
rosszabbá fejlődnek, akkor az ilyen, a számunkra rossz eredőjű környezetből elvágyunk, a 
környezet túl ellenséges hatása, az ellenirányú azonosság beáramlása taszítóan és ezen 
életfelszíntől eltávolítóan hat ránk. A legnagyobb változássűrűségű életfelszín tehát mindig ott 
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alakul ki, ott fejlődik, ahol a vágyak és érzetek eredője nem a nekünk jó irányba fejlődik, 
találkozik, hanem az elképzelésünkkel, a vágyunkkal egymással ellenkező irányba fejlődik. 
A két eltérő, egymáshoz képest mássá, az átlaghoz képest szélsőségessé fejlődő alapállapotok, 
a nagyobb és a kisebb sűrűség, a vonzó és a taszító állapot felé fejlődés vágya mögött mindig 
a szabadságvágy, a nagyobb életnyomás felől a kisebb életnyomás, a nagyobb elismertség és a 
nagyobb fontosság vágya rejlik. Ez az utóbbi már a Hiten alapuló érzelmi és tudatos erő, 
(vagy tehetetlenségi és tudatlansági következmény) amely éppen a másoknak nagyobb 
ellenhatás, tehát a statisztikai szél elleni irányba, a másnak nagyobb életnyomás, veszélyesebb 
körülmény felé is hajthat. Ilyenkor lehet az a hit, meggyőződés bennünk, hogy a mások által 
elhagyott, őket elértéktelenítő, leinfláló térrészben a mi minőségünk, tulajdonságunk, a 
képességünk és az egyediségünk hiányzik, tehát a célra rosszak, sikertelenek által elhagyott 
irány, nekünk még jó irány lehet. A hit azonban lehet téves, lehet információ hiányból, 
tudatlanságból, tapasztalatlanságból, vagy és megtévesztésből fakadó. 
Térjünk vissza egy másik értelmezési aspektusból a szélsőséges állapotok, kilengések 
köztes lehetőségeire. 
 
 
 
 
A bolyongás és a szimmetriasértés evolúciós következményei: 
 
A két szélsőséges állapot között azonban van két átmeneti állapot, a tavasz és az ősz 
egymáshoz képest inverz állapotfejlődése, amely már a két szélsőséges mellett négyféle eltérő 
állapot felé változó környezetet hoz létre. Ezen átmeneti állapotok között is vannak 
valamelyik irányban erősödő, más irányba gyengülő átmeneti, köztes állapotok, amely a négy 
évszak között, a szimmetriasíkon négy áthaladás között, mind a két irányba erősödő és 
gyengülő, inverz eredőkkel, már a 8, három szimmetriasíkkal, hat felmenői környezeti 
szereplővel lokalizált térrészben 12, periodikusan inverzben egymásból kifejlődő 
állapotkülönbségeket hoz létre. Ezek éves szinten a tizenkét hónapnak, napi szinten a tizenkét 
órának felelnek meg, amelyek azonban a visszafelé is átélhető analóg eseményszinteken, napi 
ritmusban 24 jellemzően egymástól eltérő, más-más irányultság felé fejlődő, és más, más 
dominancia által hajtott, eltérő állapot felé fejlődő változást generálnak. A 12 hónapig történő 
együttfejlődés, miként a napi analóg ritmusnál, a következő évben más, inverz irányú, eredőjű 
következményt hoz létre. Az egyik évben a keringés során a 12 állapotot az egyik északi, 
hidegfúziós, a másik évben a déli melegfúziósabb rétegben keringjük le. Tehát az éves 
ciklusoknak is van párjuk és köztes átmeneti, valamint az azonosságban halmozódó állapotuk. 
De az élet nagyon unalmasan ismétlődne, ha csak ennyiféle állapotában váltakozva 
cserélődnek a nekünk külső körülmények. A külső körülmények változását azonban idővel 
csúszva, későbben bekövetkező analóg belső állapotváltozások követik. Ráadásul, annak 
érdekében, hogy ne alakuljanak ki túl nagy azonosságú, túl gyorsan megunható, elöregedő, 
érdektelen, hitetlen életállapotok, a környezetben fejlődő részek egymáshoz képest rendszeres 
idő és állapotmódosító elcsúszásban, az együttváltozás együttfejlődésében más eredőjű, 
megcsúszó, egymáshoz képest elmozduló rétegbe kerülnek. Tehát a keringések és a 
bolyongások során rendszeresen egyszerűsít a természet, néha lerövidítünk egyes már 
láthatóan nem jó irányokat, kihagyunk egy – egy beteg, vagy éppen a nem az élőrétegében 
tartózkodó, vagy és válságban lévő rokont. Amikor a szélsőséges állapotokból, vagy és az 
átlagos utód állapotból valamelyik szélsőségesebb állapot felé, de éppen ezért határozottan 
azonos irányban áramlunk, ez kiszámítható és lineáris változási körülményeket hoz létre. Ha 
azonban a változó szélsőséges, vagy és a köztes, a tendenciájában megváltozó szeszélyesebb, 
kiszámíthatatlanabb szimmetria, állapot felezőre, fordulóra, a szimmetria síkokra érkezünk, 
azaz áthaladunk a határozatlanság téridején, a folyamat e részét a változás és az időfejlődés 



 158 

rendjében kevésbé kiszámítható, a belső időhöz képest gyorsabban lejátszódó, ezért a 
megértésre kevesebb lehetőséget adó makroevolúcióként, az idő és az állapotváltozás, az 
átalakulások felgyorsulásaként ismerjük. Ilyenkor az addig békésen és megérthető 
folytonossággal közös rétegben együttfejlődők, a nagyobb erőhatások, a fejlődés kényszere 
hatására, a nagyobb életbuborékok eltérő fejlődési, perdületi, kerületi sebességgel fejlődő 
felszínei elmozdulnak egymáshoz képest, megcsúszik az idő, az életesemények megérthető 
folytonossága. Lényegében ezek az egymás mellett különböző felületi (kerületi) sebességgel 
elmozduló megcsúszások a szimmetriasíkok környékén örvényes nőies karcsú mezőket 
hoznak létre. Ezek azonban nem hatnak folytonosan az ide-oda ingázó szervezetekre, csak 
akkor, amikor a saját áramlásuk és bolyongásuk közben áthaladnak valamelyik környezeti 
szimmetriasíkon felületen: Négy ilyen kitüntetett állapot van a normál években, a tavaszi és 
az őszi napéjegyenlőség, a nagyobb szimmetrián áthaladó határozatlanabb időszak, és a 
napközeli, a Vénusz réteg közeli, és a naptávoli, a Mars réteg közeli szélsőséges, a közös 
szimmetriától jobban eltávolodó állapotok. Azonban az életáramlás nemcsak két, hanem 
három dimenzió, egy engedő változó köztes dimenzió irányába is hat, amely lehetővé teszi a 
továbbáramlást, a továbbfejlődést. Ez a lehetőség a bolyongás során a környezetben a saját 
minősége ellen csökkenő életnyomású térrészekhez érő szervezetség időnként kihasználja a 
lehetőséget, és ha a minőségét nem visszatérítő, nem ellenséges, eltávolító erőhatást észlel 
hajlamos a csábításnak engedni, és a kisebb életnyomású, vagy éppen csábítóbb, 
nagyfogyasztó térrész felé letérni az útjáról. Miközben a kiszámítható lineáris körözésben és 
bolyongás során a szervezetek a normál idősíkok és szélsőségek állapotai között változnak, 
időnként a nekik életváltozásra alkalmas környezet, teret és élőréteget adó nagyobb 
energiaszintű szervezettel együtt, annak a lehetőségei között is áramlanak. Ez időnként sokkal 
nagyobb szimmetriák átlépésekor, megsértésekor, tovább tartó határozatlanságot, és sokkal 
erősebb és szélsőségesebb állapotfejlődést, jelentősebben megváltozó tartósabb tendencia 
módosulásokat váltanak ki. A szimmetriasíkok, a felező és a külső, határoló szimmetriák 
átlépése megfordítja a tendenciákat.  
Amikor a szervezetek az áramlási irányukat keresztező irányú szimmetriafelületekhez, 
időfelületekhez, réteghatárokhoz érnek, akkor a réteghatárokon kialakuló szeszélyesebb 
örvényes mezők beékelődése, keletkezése közben egymáson megforgás, rétegcsúszás és, vagy 
réteghatár átlépés és időanomália következhet be. Az idősík külsőbb, vagy ritkábban visszafelé 
fejlődés esetén belsőbb menetébe átlépés eltérő időzónába átkerülést is eredményez, amely változtat 
a saját ritmuson, a saját spinen, a forgási sebességen. Az eltérő vonatkoztatási rendszernek, 
más országnak, más szervezetnek, függőleges irányban más időrendben változó világnak 
tekinthető határfelület átlépések életáramlási, szellemi, tudati változást és alkalmazkodást 
igényelnek. 
Az időalománia az egymás mellett, de eltérő saját spinnel, keringő, áramló, de egymástól 
némileg, és a fejlődést meghatározó idő, a negyedik dimenzióban eltérő ritmusú, más 
eseménysűrűségű rétegek együttfejlődésének a megcsúszása, egymáshoz képesti 
megszaladása. Ilyenkor az együttfejlődő rétegek egymáshoz képesti nagyon eltérő irányú 
fejlődése során, valamelyik felmenői réteg a másikhoz, vagy és a másik mellette szomszédos 
réteghez képest megcsúszik, eltérő ritmusban fejlődik, vagy és az a kisebb szervezet, 
részecske, vagy bolygó, de lehet csillag is, amely átkerül egy ilyen réteghatáron egy másik 
analóg rendszer, szervezettség vonatkoztatási terébe, kénytelen ritmust és tudati állapotot 
módosítani, a helyi rendhez alkalmazkodni. Az időalománia kétféleképpen fejlődhet ki. Vagy 
az egymáshoz képest a fejlődésben megcsúszó rétegek differenciált fejlődésében, amikor a 
nagyobb életnyomás alatt fejlődő rétegek utolérik a gyorsabb fejlődést már gátló részecskéket, 
idősebb réteget, és egyre nagyobb életnyomást gyakorolva rájuk, elfolyósítva, elgázosítva, 
kisebb egyedméretre lebontva, lendületet vagy és életnyomást átadva átsegítik a 
továbbfejlődést gátló életakadályon. Az egymást utolérő, egymással közvetlen érintkezésbe 
kerülő rétegek között a különbség egy kicsit mindig csökken, kölcsönös alkalmazkodás, 
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fékezés és lendületátadás történik. A határokon átkerülő, a fejlődésre serkentően ható 
részecskék vagy gyorsítanak a másik, hozzájuk képest túl lassan fejlődő vonatkoztatási 
rendszer fejlődésén, vagy ha az éppen túl gyorsan változott, akkor lassítólag és fékezőleg 
hatnak. A gyorsítás és a lassítás is attól a határokon átkerülő részecskéktől, szervezetek 
fejlettségi viszonyától, és a befogadók egymáshoz képesti tömegszám arányától, a meglévő, 
kialakult különbségtől függ, amely mindig két irányban módosít a lokális, és ezzel egy kicsit a 
globális változáson. Miközben egy rendszerben a lassabb életritmushoz szokottak a haladást 
fékezők gyorsulnak, a kölcsönhatott szervezetek lassulnak, az életritmusban, megoldó 
képességben, fejlődési gyorsaságban visszafejlődnek. Azonban azzal is kialakulhat, ha a 
megfelelő, egymásra kellő kölcsönható szögben és ritmusban keresztező életfelületek, 
határfelületekre azonos téridőben két egymáshoz képest ellenirányú fejlődés felé törekvő, 
valamilyen tömegszámú együttfejlődő szervezett részecskecsoport érkezik. Míg a lassabban 
fejlődők, a már lelassultak, elkényelmesedetek, a mások által már lefékezettek utolérése 
gyakrabban és kisebb továbbfejlődés felé ható változási eseményt generál, addig a sokkal 
ritkábban bekövetkező téridős ritmus, esemény és állapotazonosságot kiváltó fejlődésekor az 
történik, mint a keresztező meneteket metsző Cassidus tekercsben. Amikor két egymást 
keresztező áramlás, életsík, idősík, vagy egymást keresztező életfolyó valamelyik aurájában is 
együtt haladó részecskéje nagy energiával kikerülhetetlenül egymásnak ütközik, akkor mind a 
két részecske nagy valószínűséggel kikerül a saját megszokott időritmusából, és egymás körül 
forgó, keringő párba szerveződők egy köztes átlagos egymáshoz alkalmazkodó saját 
időritmusba fejlődnek. 
Téridőbeli időalománia, fejlettségi, tudati eredőváltozás fejlődik ki a két eltérő irányba 
haladó, fejlődő egymásnak részben ellenhatású részek keveredéséből, vagy és több 
fraktálmélységű vegyüléséből. Ilyenkor sohasem a vezetékekben, az élet főbb csatornáiban 
áramló nagyobb sűrűségű, nagyobb kinetikai lendületű részek ütköznek egymással, hanem a 
közös átfedett térben a körülöttük az aurájukban keringők. Bár a kisebb részecskéik 
impulzusában a nagyobbak is továbbfejlődőkké, közvetetten érintettekké válnak. Az áramló 
nagyobb részek körül keringő kisebbe egységek ütközésében, differenciálódásában, vegyessé 
keveredésében, a közös határfelületen mind a két minőségben, tudati és érzelmi eredő gyors 
megváltozásában egy időre sokkal nagyobb térnyomású felgyorsuló folyamat alakul ki.  
 
A ki és a szétáramlási következményt, helyileg magasabb változássűrűségű, túl forró nyarat 
eredményező változásban a helyi térállapot ezt követő konszolidációba, majd lehűlő, és a 
téridőben egyre jobban összehúzódó, lokálisan besűrűsödő, a képességének megfelelő térre 
kiterjedő kisebb állapotba fejlődik. Csak hogy ha egy éppen kellően alacsony életnyomású 
térrészbe megkezdődik a beáramlás, elterjed róla az információ a környezetében, hogy ott 
nagyon kedvező és kiszámítható az élet, a máshol már terhesen, az adott szervezetek megértő 
képességéhez képest túl gyorsan fejlődő térrészekből, szervezetekből azonnal megindul a 
kisebb életnyomású, az élet egy ilyen környezetre vágyó részecskéknek a nekik éppen 
kedvező állapotú térrészbe a beáramlása. Egyesek, főleg a viszonylag közel áramlók a 
folyamat elején gyorsan értesülnek, a gyorsabban kapcsolók, a kisebb tehetelneségűek és a 
nagyobb rugalmasságúak, a kellő különbséggel gerjesztettek hamarabb beáramlanak a 
részükre ideálisnak ígérkező térrészbe, az újrakezdet Kánaáni környezetébe. Azonban mások, 
és a távolabb élők, a közvetve információt szerzők, a lassabban kapcsolók, a nehezebben 
indulók, a nagyobb együttváltozó tömeggel terheltek csak később indulnak, amire a jó tér már 
élettel nagyon is feltelik, és túltelítetté válik. Az élet a jobb lehetőségek közé juttatásban itt 
tud szimmetriába segíteni, mert akik már nagyobb tömeg felett és több elkötelezettséggel 
rendelkeznek, azok nehezebben indulnak, és rendszerint késve érnek oda a mások, a hozzájuk 
képest nincstelenebbek által már felfedezett és őket még egyedibb vonzó munkaerőként 
szívesebben befogadó térrészekbe. A változásoktól és az információs forrásoktól távolabb élő, 
hitetlenebb, szkeptikusabb, nehezebben áramló, vagy ilyen lehetőségekkel, az áramláshoz 
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kellő energiával nem rendelkező, vagy és az együttváltozásban már egymással nagyon 
függőségbe épült, túl bonyolult szervezetek csak később és nehezebben indulnak. Az ilyenek 
mindig akkor érnek a térben és az időben mindig máshová áthelyeződő mennyei Kánaánba, a 
reménység földjére, amikor az már élettel nagyon is telített, amikor az a változással már 
túltelített, torlódó, az életnyomásban egyre jobban növekedő állapotában változik. Tompítja a 
tehetősebbek hátrányát, hogy mire ők megérkeznek, már jártabb, és kevésbé kockázatos, már 
kitaposott, kiépített, megismert védettebbé tett utakat találnak. Másrészt az adminisztrációra, a 
bankárokra, az anyagi javakat lenyúlókra, a mások termeléséből kialakuló haszonélvezőkre 
mindig később van szükség, amikor a helyiek már feltelnek lefejhető, továbbosztható 
energiákkal.  Tehát az információban lemaradók, a rosszul informáltak általában rosszabbnál 
rosszabb körülmények, állapotok közé kerülhetnek, ezért a jó irányú változásokról a hírt 
idejében szétkürtölők, a hírvivő angyalok, a nagy érzékenységű, a változásra nagy affinitású 
részecskéikkel kellő folytonosságú életpiramisba épült szervezetek nemcsak előbb értesülnek 
a várható változás tendenciáiról, hanem kezdetben másoknak is jó irányt tudnak mutatni. 
Csak azért kezdetben, mert a kezdetben még jó irány megváltozó tulajdonsággal bír, 
mégpedig a rossz iránnyá fejlődő lehetőséggel, fejlődési képességgel rendelkezik.  
A gyorsan kapcsoló, nem túl nagy tömeggel, vagy és tudati tehetetlenséggel nem rendelkező, 
kellő életrugalmasságú, könnyen és gyorsan fejlődési irányt, új célt választani képes, 
egymásban még sokkal jobban bízó, egymásban és a közösbe beadott hatások statisztikai 
eredőben egyenlő teljesítésében hívő részecskék, ha kellő hitelt adnak az isteni hírt hozó 
felderítő, jobban informált, vagy csak jobb megérzésekkel rendelkező angyali részecskéknek, 
nemcsak hamarabb indulnak, hanem még a jó, fejlődő és együttműködő-képes állapotában  
jutnak a régóta vágyott Kánaánba, a lehetőségek terébe. Így jártak az Amerikát felfedezők 
elsőként beérkezők hullámai, míg a sokkal később, azaz már a nagyobb telítettség állapotában 
(a mai válságosabb, túl nagy életnyomású állapotban) beutazók, már nem az angyali 
birodalom, hanem az elromlott pokol tornácára érkeznek. Bár a most felerősödő, romlásnak és 
bomlásnak induló folyamat, nagytömegű és nagy tehetetlenségű szervezetnél relatív sokáig 
eltarthat, de Amerikában is elindult az ősz állapotba fejlődés, a bomlás, az életsíkok másik 
tendenciájának a részecskék barnulása, a kétdimenziós egykor sikeresebb levél szervezetek 
leszáradása felé. Ha azonban a három és a kétdimenziós szervezettség visszabomlik az 
egydimenziós, áramlóképes, és nagyobb lendületet továbbító állapotába, sok energiát vihet 
szét az élőrétegében, juttathat másokat az általa megszokott gyorsabb fejlődéssel serkentőbb, 
gyorsabb fejlődésre. Amerika nagyon előresietett a fejlődéssel, amely miatt a környezete 
ehhez képest jelentősen elmaradt. A bolygónk azonban jelentős felmenői idősík és 
szimmetriasík átlépésre készül, amely tudjuk a tendenciák megváltozásával, a lehetőségek egy 
részének, (max 1/3-ad részének) a megfordulásával jár. A kevésbé fejlett környezetbe 
visszaáramló, nagyobb kinetikai energiákkal érkezők miközben lassítják a saját elhagyott 
rétegük fejlődését, gyorsítják a hozzájuk képest lassabban fejlődő, az átviendő energiájukkal 
megtámogatott, gyorsabb fejlődésre késztetett térrészek fejlődését. A környezeténél éppen 
lassabban fejlődő, másokhoz képest elmaradt rétegre ekkor olyan a környezete által nem 
észlelt, vagy rá a mássága miatt kevésbé ható áramlások hatnak, amelyek miatt a fejlődésben, 
a kerületi irányú, lamináris életáramlásban gyorsabb áramlásra, változásra kényszerül. Ez 
azzal a következménnyel jár a mellette lévő rétegekre, hogy vagy valamelyikkel nő (a 
külsővel, vagy a belsővel nő az együttfejlődés, a ritmus azonossága, azaz ha felveszi az éppen 
nagyobb állapot és ritmusazonosságú szervezetnek a kerülete által rá éppen jobban ható 
gerjesztést, akkor vagy előresiet, vagy elmarad a hozzá képest beljebb, vagy kijjebb fejlődő 
már réteg kerületi áramlásától. Ilyenkor a szinronitás hiánya esetén eltolódik az élet éppen ez 
miatt nagyobb impulzus sűrűségben érintkező felületére. Ez a különbség lediferálódhat az 
átlagos köztes rétegekben, ilyenkor ez gyorsabban fejlődik és nagyobb életnyomásúvá válik, 
amely elgázosodó felületekkel, rétegekkel eltávolítja a nem kellő szinkronitásban fejlődő 
életbuborékokat, élőrétegeket egymástól, vagy és a közös réteg valamelyik belső, vagy külső 
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elődi réteggel együttfejlődése, nagyobb rész szinkronitás esetén, a másik réteg felületére 
tolódik át a lediferálás, a nagyobb különbség.  
Annyit azonban illik pontosítani, hogy a bolygók keringési fősíkjai egymáshoz képest folyamatosan 
spirálrugószerű pályát írnak le, a Naprétegekben keringő utódok rétege egymáshoz képest rendszerint 
el vannak tolódva. Ez teszi lehetővé az eredet pontjában változó anyáknak, hogy a szeretetenergiával 
egyformán világítsák, támogassák az egymást kevésbé takaró utódaikat. A közös tőről fakadt virágok 
is nemcsak kifelé és befelé a közös szimmetriatengely felé, hanem a szárakban lévő életnyomástól 
függően felfelé és lefelé is helyet változtatnak. Miként a közös tőről fakadó virágok és növények is 
külön száron áramló anyai energiát kapnak, a bolyongásuk ellenére a bolygók és az üstökösök is a 
keringésük nagyobb részében az anyaszervezet látómezőjében vannak és folyamatos anyai figyelmet 
kapnak. Amikor mégis egy-egy fiatalabb, belsőbb bolygó rövid időre elkerülhetetlenül eltakarja 
valamelyik idősebb testvérét, azaz napfogyatkozás alakul ki, az anyai sugarak megkerülve a takarást 
létrehozót, szórt fényben, és a takaró szervezet közvetítésével mégis ellenőrzik a kistestvére mögé bújt 
szervezeteket. Az egy-két fokkal egymáshoz képest eltolt keringési síkok, saját szimmetriák, mint a 
réteges levelek, mint a vérlemezkék egymásra fekszenek, együtt sikeresen szigetelik el a két eltérően 
változó felmenői szervezetet egymástól. 
 
 
 
Térjünk vissza a valóságfejlődés jelenbeli, Földi aspektusaihoz: 
 
Az élőrétegünkben a közös fejlődés szinkronitási hiánya egyre nagyobb időalomániát, 
fejlettségi eltérést vált ki, és ilyenkor az egymáson a gyorsabb fejlődés miatt elcsúszó 
rétegekben elkenődés, elfolyósodás, majd légpárna, átmeneti rétegpárna, örvényekkel 
elválasztott, lediferált felület alakul ki. A súrlódó, nagyobb feszültséggel egymáson 
elmozduló rétegeken lévő részecskék, és vagyonaik elfolyósodhatnak, megkenhetik az 
elszegényedett gazdaságok már nagyon nyikorogó kerekeit. Az egymáshoz képest a 
fejlődésben, állapotban, tudati, érzelmi igényben meg-megcsúszó rétegek nem tudnak a 
továbbiakban folyamatosan együttváltozni, együttfejlődni, ezért a legnagyobb 
változássűrűségű, (különbség által hajtott), egymáson elcsúszó térítők, vagy az egyik térítői, 
réteghatár mentén nagyon felerősödik a más felé ható fejlődés. Ez átteszi az egyenlítői 
nyírórétegről a leggyorsabban fejlődés, a melegfúziós terület, térség, (réteg) állapotát az 
egymáshoz képest nagyobb helyi különbséggel rendelkező réteghatárra, a Napi ekliptikához, a 
Napi átlagos réteghez képest a Föld esetében az egyenlítői szimmetriasíkról valamelyik térítő 
közelébe. A Napi ekliptikának tekinthető, legnagyobb változássűrűségű fő szimmetriaréteg, 
mint a Naphoz képest a felmenői életbuborékok közös, legnagyobb változássűrűségű 
szimmetria és események (idő) fősíkja, az erre viszonylag merőleges déli irányban éppen 
áthatoló Földet lepásztázva, átvilágítva, a síkhoz képes déli irányban is elmozduló, haladó 
Földhöz képest egyre északabbra tolódik. Eközben az életspirálján, az idősíkján a Naptól is 
távolodó bolygó utód kifelé a felmenői szimmetriasík külső része felé is áramlik, tehát 
nemcsak a magassági életköröket, hanem a felmenői szervezetek szélességi életköreit, más 
szimmetriáit is keresztezi.  A szélességi körök szimmetriarétegeinél, és e határfelületek 
ellenkező irányba fejlődő, de a részecskéiknél idő és fejlettségi állapotban ellenkező irányú 
szimmetriába kerülő részecskéinek a torlódásában, a térben áttevődő, arrább fejlődő új 
melegpontok, gyorsabban változó, jobban keveredő, egy ideig ismét nagyobb különbségűvé 
váló térrészek gyorsabb fejlődésre késztetődnek. A nagyobb változássűrűségű melegpontok 
között azonban a beáramlást lehetővé tevő, konszolidálódó, a feszültségben és az impulzus 
sűrűségben is csökkenő hidegpontok, megnyugvó térrészek is kialakulnak, azaz a csillagszerű 
hatásenergia bolyongásának, a feszültség változásnak nemcsak kifelé csúcsosodó 
csillagkarjai, hanem befelé forduló mély völgyei, a lehűlés és az összehúzódás felé fejlődő 
árnyékos hideg szakadékai is vannak. A valódi, időben és térben változó szimmetria nem 
teljesen sík, csak az eredője képez síknak látszó felületet, a feszültséghatárok egyenetlenségei 
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dimbes-dombos, hegyes-völgyes struktúrákat hoznak létre. A térben egymáshoz képest 
eltolódó, áttevődő feszültséghatárok és a másfelé fejlődő lokális területek váltakozva 
viszonylag együttfejlődnek egymással, de mindenképpen az a következmény fejlődik ki, hogy 
a változás sűrűség, és az életnyomás, a helyi különbség az éppen egyenlőséghez a térben 
eltolódva, de azzal időben együtt vándorol. E két külön tényezőnek, eltérő hatásnak látszó, a 
környezetre mindig hatást gyakorló fizikai eredő egy ugyanazon állapotváltozásnak a két 
másképpen ható oldala. Az együtthatók, olyan azonos hatásokból származó, de egymással 
ellentétes irányba fejlődő ikrek, akik bár nem teljesen egyformák, csak egymás tükörképei, de 
mint a sziámi ikrek, egymástól elválaszthatatlanok. Ilyen a jó és rossz hatásként ismert 
minősítő tényező, amelyek bár egy rövid időre elválaszthatók, de ha elválasztják őket 
egymástól mind a kettő boldogtalan lesz és megváltozik. Az ilyen téridőbeli együtthatók, az 
összetartozó tulajdonság-párok együtt a legjobb eredőjűek, külön-külön szélsőségesek és 
tartósan nem életképesek. Ilyen együtthatónak tekinthető a nő és a férfi, és ilyen az istenként 
és ördögként ismert, nevezett jó és rossz hatás, amely mindig ugyanazon változás másokra 
eltérően érvényesülő inverz következménye. Amely változás valakiknek rossz, az másoknak 
még jó lehet, és fordítva, a valakiknek jó hatások mindig másoknak okoznak látható, vagy 
azonnal nem észlelhető rossz hatást, romló körülményeket. Ennek ellenére létezik egy olyan 
egy időre mind a két, vagy néha több félnek jónak látszó, ható kölcsönhatás, amikor olyan 
sikeres többlet és hiány, különbség csere jön létre, amely a helyi szereplőknek egyformán 
jónak hatóan tűnik. Azonban miközben valakiknek valaki másokhoz képest a sikeres 
jócselekedetként ismert kölcsönhatásban javul az eredőjük, a lokális változással a globális 
környezet is változik, és a hozzájuk képest jobb helyzetbe nem kerülő sokaknak idővel 
mégiscsak romlanak az előnyösebb élethelyzetbe jutottakhoz mérhető lehetőségeik. Bár ez a 
romlás inkább változatlan állapotnak felel meg az előnyös irányba változókhoz képest, de 
akár akarjuk, vagy elismerjük, vagy sem, ez is lemaradás, egymáshoz képest eltérővé fejlődés. 
 
Az egymással kölcsönható lehetőség, a különbség mindig áttevődik a térben vándorol, és ahol 
túl sokáig nagy volt az életnyomás, a keveredés, ott enyhülés és az addigi irányhoz, 
állapotfejlődéshez képest más felé fejlődés vágya és következménye fejlődik ki. Ugyanezek 
az állapot és vágyátalakulások, érzeti és tudati, értelemfejlődések nagyobb energiaszinteken, 
nagyobb tömegszámban, eltérő tehetetlenségi eredővel, más időrendben is megismétlődnek, 
tehát egyidejűleg nagyon összetett hatások hatnak a közös térben a mindörökké-valóságig 
együttváltozásra, és a dolgok egy részének a megértésére kárhozatott, esendő isteni 
részecskékre. Az analóg életállapotokra fejlődés lehetőségei, az eltérő életszintek és 
tömegszámok mássága ellenére azonban ismét növelik más dolgokban, az analóg, megfelel = 
állapot azonosságot, ezért a részek eredő állapota nem lehetnek végtelenül sokfélék, a másság 
erősödése egyben a más dolgokban az azonosság növekedése felé hat. Mivel az érzetek és a 
térben kifejlődhető állapotváltozások végesek, csak energiaszintben, erősségben és a 
kifejlődés gyorsaságában eltérőek, ezért a végtelennek látszó állapotváltozási lehetőségek, az 
érzetek és a gondolatok lehetőségei valójában nem végtelenek. Ez adja a térben eltérő 
időrendben és eltérő energiaszinten változó, érzésekkel és ismeretekekkel rendelkező 
életszereplők analógiáját, egymással megfelelő érzet és állapot lehetőségét, és ezzel egy 
távolság független, telepátiának, érzelmi azonosságnak, egymásra hangolásnak ismert átérzési 
azonosulást. 
Miként az óraritmus, a napi ritmus, és a két éves időciklus analóg eseményfejlődési tagolású, 
a kisebb és a nagyobb tömegszámmal, ezért eltérő tudati és információs tehetetlenséggel 
fejlődő időrendben is analóg ritmusazonosságok, al vagy és egymáshoz képest azonos irányba 
változó, vagy és éppen azonos érzeteket keltő felharmonikus érzelmi, vagy és anyagi 
állapotazonosságok fejlődnek ki. Miközben egyes eltérő dolgokban csökken az azonosság, 
ezen ritmusdolgokban érzelmi eredőkben megerősödik, amely fel és alharmonikus viszony, 
azaz rezonancia esetén egymásra erősítőleg hat. 
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Azok, akiknek az életbuborékja, közös szervezete számukra rossz irányba és nem jó eredő felé 
fejlődik, azok észlelve a rossz irányt, vagy megkísérelhetik megváltoztatni a fejlődési 
állapotokat, más irányt szabva, alakítani a közös fejlődésnek, vagy kiválhatnak a nekik rossz, 
de másoknak, a többségnek jó irányba tartó, közösen változó, együtt szervezett 
életbuborékokból. Ha nem sikerül a többség érzelmi állapotát, akaratát, tudatát, 
meggyőződését, hitét megváltoztatni, ha nem sikerül másokkal elhitetni, ahogy az általuk 
jónak hitt valóság, már rossz valóság, hogy ne arra menjenek, ne arra tartson az élet célja, akkor a 
kisebbségbe, az akarata, vágya elnyomás alá kerülő szervezet rendszerint tűr vagy lebomlik. 
Az élet rendje csak akkor teszi lehetősé a már sokaknak rossz fejlődési irányok 
megváltoztatását, ha már egyértelműen az a több, mint a kétharmados többségnek nem jó. Ha 
a többség a szervezetében, a felületén, a saját bőrén érzi és tapasztalja, hogy ez a megkezdett, 
folytatott fejlődési, életáramlási irány, fejlődési tendencia, az állapotára, az egészségére nem 
jó befolyást gyakorol, akkor van csak változtatási lehetősége a fejlődési irányok 
megváltoztatására, más felé módosítására. Ez rendszerint akkor következik be, amikor egy 
szervezet, áthaladva a szimmetriafelületen nagyon elbizonytalanodik, megosztódik és 
határozatlanná válik a merre hogyan továbbfejlődés kérdésében. Ha még a többségnek jó 
állapotok megváltoztatása korai, vagy és nem lehetséges,, mert még nagyobb ellenérzést kelt, 
mint amennyi ellene felmerül, akkor a már rossz irányba haladást megérző szervezet, 
(életbuborék) kiválhat a neki és a gondolati, tudati egyedi meggyőződéssé váló fejlődésének 
rossz irány felé haladásból. Az ilyen kiválók olyan más felé fejlődőkhöz csatlakoznak, akik 
jelen időben éppen ebbe a neki kedvezőbb irányba fejlődnek, hogy egy későbbi időben 
eseménysor után együtt torlódjanak azokkal, akik más irányokból is éppen a nagyobb 
háttérnyomás állapota által hajtva a nekik akadálytalanabb életáramlási irányba fejlődnek, 
áramlanak. Érdekes következménye az élet szervezeteiből kiválásnak, hogy amikor még 
kevesen érzik és kevesen válnak ki a valóban nekik rossz felé haladó közös szervezettségből, 
akkor az ellenérzők, az ellenzék kiválásával javul a megkezdett irányba haladást erőltetők 
aránya, és a eredő befolyása. Ha tehát meg vagyunk győződve a közösségünk rossz irányba 
fejlődéséről, vagy és a környezetünkkel, az utódainkkal és az elv, vagy érzésazonos 
barátainkkal együtt kellene eltávozni, mivel azonban ez nem lehetséges, ha eltávozunk, 
nagyobb teret engedünk a rossz irányba haladást továbberőltetők táborának. Tehát nem az 
eltávozás, hanem a tűrés, a kivárás a helyes megoldás, annak a megvárása, amire a bennünk 
keltődött rossz esetleg hamis érzés, vagy bennünk elmúlik, vagy annyira megerősödik, hogy a 
kezdeti kisebbségi érzésből többségi akarat és valódi fordulatváltozás, tendenciamódosulás 
következik be. A szomszéd kertje sem zöldebb, ott is egymást követik a tavasz, a nyár, az ősz és a 
tél, tehát a jobb és a rosszabb állapotok, de távolabbról kevésbé látunk rá a valódi problémákra, és 
oldalirányból nézve valóban a szomszéd kertje zöldebb. 
Amire azonban a mindig későn kapcsoló, nem elég nagy életrugalmasságú többség elindul és 
lendületet vesz a neki már rossz környezet, irány elhagyására, mire máshová, esetleg valóban 
a Kánaán földjére megérkezik, addigra a vágyott hazai környezet is az átlagosnál rosszabbá, 
megváltozóvá, fiatalabb és idegen részecskékkel túltelítetté válik. Ha a kezdeti nagyobb 
azonosságúak, az egyidőben születtek közben megritkulnak, sokan elhalnak, akkor az élet 
végén a kezdet terében, szervezeteiben ismét összegyűlők, egymással párhuzamosan de eltérő 
térben és időrendben máshol fejlődők már a közös vertex, nyelő, életörvény felé áramolva 
összetartanak, és nem kerülnek egymással túl nagy az életellentétbe, elválasztó  
életnyomásába. Ilyenkorra, megöregedve már annyira megváltoznak, bölcsebbé válnak, hogy 
kevés olyan marad bennük amely taszít, amely ellentétet keltene, inkább a kíváncsiság, az 
életsorsok megismerésére ható, a mire jutottál kérdése és vágya erősödik fel. Az azonos 
irányba és közben egymás felé is törekvés ekkor megerősödik, a korazonosság és a térbeli 
azonosság, a vágyazonosság, tehát a célazonosság is egy időre helyreáll, és a volt iskolatársak, 
az egykor együtt kezdők, egy ideig együttfejlődők ismét összejönnek valahol a régmúltban 
diaszpórát, szétszóródást okozó élet felszínén. Az emlékek előjönnek, a részecskék és hatások 
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által rendezett sorrendben keletkezett tudati lenyomatok előhívódnak, és az információkat 
őrző, de ekkor friss energiát kapó részecskék átélik a hattyúdal, a bennük megőrzött egyedi 
emlékek tárolásának, a létezésük fontosságának az effektus lehetőségét. Ez az együttlét már 
nem hoz létre nagy egymás ellen áramlást, hiszen a megemlékezésen találkozó életszereplők 
már jellemzően mássá fejlődtek, megváltoztak, a jó és megszépülő emlékek egymást erősítik, 
jó érzetként raktározódnak el a tudatnak a rosszban gyorsabban szétfoszló, de még az 
együttváltozás terén kívül is sokáig megmaradó emléktárában. 
 

Moetrius már túl van az élete nyarán, a szeptemberi indián nyárnak, a hattyúdalának az utolsó 
legnagyobb terjedelem felé ki és szétáramló vége felé közeledik. Ha a csillagszinten észlelt 
állapotokkal kell leírni a jelen állapotát, akkor a szupernova robbanás utáni ködös szürkeállomány, 
már a hatodik csakra keveredésében, a részecskefelhők részben sokak által átláthatatlan Jupiterrel 
analóg gomolyaiban fejlődik. Azonban e látszólagos rendetlenség, a kavargó ismeretek és emlékek 
újszerű elrendeződését a hetedik csakrában változó, már letisztult Szaturnusz részecskék még kellően 
átlátják és megértik. Bár a leírt információk sokaknak, az ezen ismeretek megértésére még nem eléggé 
fejletteknek szürke átláthatatlan ködös zagyvaléknak hatnak, de lesznek a hetedik, lila csakrával, 
aurával is rendelkezők, akik már meg és átértik az isteni tér Moetrius hírvivőn keresztül küldött 
üzenetét. A meg-nemértők fogadják szkeptikusan, akár hitetlenül, de akik megértik, vagy ennél is 
fejlettebbek, azok alkalmazzák az ismereteket, ültessék át a gyakorlatba, javítsák ki a hibákat, a nem 
megfelelő, vagy nem elég érthetően leírt következtetéseket. A Szaturnusz hideg és céltudatos, férfias 
rendezettségében, a hetedik csakrában már minden megmaradt, lenyomatot keltett információ letisztul, 
megtalálja a helyét, és ezen a szinten már nemcsak a még időben változó szürke állomány, hanem a 
tisztán elraktározódott, egymással teljes emlékhálót alkotó eseménynek rendeződnek, az életváltozás 
dolgai értetté válnak. 
 

Az Aspektus könyvekben leírt egyéni észrevételek, nemcsak a sajátos látásmód különböző 
aspektusai, hanem az értelem és a megértés morzsái, a megismerés novellái. Moetrius ezzel létre 

kívánja hozni a közös hatáscsere, az értékcsere bázisát, amellyel csökkenteni igyekszik az élet 
feszültségét és javítani az életáramlás jósági, rendezettségi eredőjét. 

 

 
A képen jól látszik, amikor egy nagyobb életsík felé haladó szervezetet eltérít az életsík körül 
keringő, másra valószínűen a nagyon fejlett rendszerben már nem jó közös tömeg. A radiális irányba 
befelé haladó idegen csillag (szervezet) amikor túlságosan megközelítette a hozzá képest nagyon 
fejlett élettér, (szervezet) külső környezetét, felületét, a forgásirányban eltérítő eseményben részesült. 
Jól megfigyelhető a gyors irányváltást és tudati fejlődést okozó lamináris irányba elterelődés. A 
fejlődése téridős színhelyét elhagyó szervezet erősen felfűtődve, erősen gerjesztett állapotban hagyja 
ez az életesemény színhelyét, amelyben egyrészt valószínűen lendületenergiát is kapott, de veszített is, 
tehát cserélt. A képen jól megfigyelhető, hogy az impulzus esemény után a keringési felületbe, rétegbe 
terelődő szervezetről, előre vetített visszapattanó környezeti részecskék hosszú és fókuszált részecske 
sávot (fényt) vetítenek előre, azaz a környezeti szereplőkkel előre tudatják, hogy merre haladnak, 
miközben az előre küldött felderítő, foton részecskékkel letapogatják a környezet áramlási irányban 
lévő térségét. Az egymásról elrugaszkodó, eltávolodó szervezetek között alacsony életnyomású 
depressziós utód térrész alakul ki, amelybe megindul a környezeti energia beáramlása. 

11. kép.  Az Internetről a 
csillagködökből másolt 
anyagon, nagyon jól 
látható, amint egy nagy 
tömegű, de inaktív, fekete 
lyuk terének a 
megkerülése közben egy 
kevésbé gyors 
csillagmezőnek 
nekiáramlik egy gyorsabb, 
a baleset helyszínét 
elhagyó szervezet. 
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Az élet romlásának a mélységéről, és az ezzel összefüggő evolúciós lineáris ciklusok 
hosszáról, összefüggéséről.  
 
Ha túl korán történik a rendszerváltás, mielőtt nagyon elromlana az élet, akkor a 
visszarendeződés is sokkal kíméletesebb lassabb. Ez látszólag jobb, de valójában rövidebb, és 
ezzel kevésbé kiszámítható életciklusokat hozna létre. A nagy amplitúdókra azért van 
szükség, hogy kellően hosszú legyen az evolúciós időszak lineáris része a nemlineáris 
fordulatokhoz képest. Ez azonban nem biztos, hogy mindig megvalósítható, de ha az 
életáramlás magasságokba és mélységekbe szállító amplitúdóiját íves vagy spirál pályára 
tereljük, akkor a lineáris, kiszámíthatóbb, az életnek jobb életidő hossza, a nemlineáris 
változásokhoz képest sokkal hosszabbá, lassabban átélhetővé válik. Ez az áramlás, az életút 
egy violinkulcs alakzatot, formát ír le, és az élet kilengései hangjegy sorozatokat adnak, 
amelyeket rapszódiáként, néha örömódánként, másokkal nagy szimfóniákat létrehozva zenei 
érzetet keltve, újra és újra, a korábban lejátszódó életektől másképpen lehetővé teszik az 
életváltozás periodikus gyorsabb átélési újraérzési lehetőségeit. Az életáramlás időben és 
térben változása, a magasztos élmények, az indián nyár állapot átélése után egyre mélyebb 
szintre visz le a leülepedés, a hallgatóvá, nőzővé és szemlélővé válás felé fejlődésben. 
 

 
 

Az élet érzései néha nagy magasságokba, máskor pokoli mélységbe zuhanhatnak, de a 
stációk, Isten érzéseinek az általunk is átélései, azonos érzelmi húrokra hangolódás 

esetén, egy rövid időre mi is a teljesség emlékeit együtt azonosan átérző részeivé 
válhatunk! 

 
Érdemes Kodály nyomán haladó gondolkodó utódok műveit, Pl. Pécsi Géza (volt tanárunk), 
Kulcs a Muzsikához című könyvét is megismerni. Moetriusnak a violinkulcs az élet eddig 
ismeretlen titkaihoz, az előttünk rejtett összefüggések a megértéséhez, a közös tudatrejtett 
tartalmának a meglátásához adott a fény meglátására, a megvilágosodásra alkalmas kulcsot. 
 

A megértés megszűnteti az ismeretlent, és ezzel az ismeretlentől való félelmet, 
megszűnteti az elmúlástól és a haláltól való félelmet. Akinek pedig a félelmei elmúlnak, az 
már semmitől sem fél, annak nem kell anyagi ruha, energia tartalék, másoknál nagyobb 
védelem, nem kell köntös, és főleg nem kell a köntörfalazás, a mellébeszélés, a megtévesztés. 
A megvilágosodtak, a látók már nem félnek, ezért ajánljuk az Aspektus könyvekben leírt 
nehéz, sokak által bizonyára még nem megértett információk megismerését, az élet 
működésének a megértését, a félelemtől való megszabadulást. Olyan makroevolúciós 
változások következnek, amelyek az ismeretlentől, a változásoktól rettegőkben, főleg az 
éppen másoknál sokkal jobb anyagi valóságban élőkben okkal félelmet keltenek, hiszen nekik 
van az e világban a legtöbb veszteni valójuk. De aki anyagot veszít, az a körülötte lévő, az 
anyaga által eddig eltakart valóságból egyre többet láthat, és ha mindent átad az arra 
rászorultabbaknak, a szürke tömegből kifényesedhet, maga is látóvá és láthatóvá válhat! 
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A szervezetek utolsó felfúvódása a hidegfúzióssá átalakulás 
Az anyagi élet vége felé haladó, melegfúziós szervezetek, a részecskéiket, a lendületüket és az 
életterüket másoknak, az utódoknak átadó szent lelkek, miközben töretlenül szolgálják a 
környezetüket, és sok energiát adnak az utódoknak, egyre kevésbé fogyasztanak, mégis egyre 
jobban híznak, felfúvódnak. Ahogy csökken az anyagi szintű változás, a közös központi 
tömeg, a védelem, úgy nő az aura, s szervezetiben még együttműködő részecskék térbeni 
kiterjedése. Az ezen állapota felé fejlődő szervezetek átélik az arany anyai nap, a 
környezetnek energia adás, a szeretetszórás lehetősége után, a vörös óriássá válás, a 
vénasszonyok nyara, az utolsó fellángolás legnagyobb térbeli méreteit, majd a szervezet 
kiadható, másokat és a környezetet addig támogató energia tartaléka elfogy. Az összeomlása 
előtt még egy fellángolás még egyszer kitágítja a teret, létrehozza az isteni töviskoszorút, a 
tűzgyűrűt, majd az elmúló szent lélek az addig általa támogatottaknak átadja az életváltozásra 
kellően alkalmas, a környezeti rokonokkal védett, megfelelő eredő szimmetriában lévő teret. 
A szupernova robbanás, az utód szervezetek valódi ki és felvirágozása csak azt követően 
fejlődik ki, amikor az anyák, az elődök, a szent lelkek által addig fenntartott tér végül egy 
befelé haladó energiahullámban összeomlik, és az ellenállás megszűnése lehetővé teszi a 
szent térben más élőrétegek, más továbbélő szervezetek közvetlen érintkezésbe kerülését, 
egymással párosodását. A lebomló már vékony réteg átszakadása után létrejön az új utódtér 
szervezet megfoganását létrehozó érintkezés, kontaktus, impulzus, és megszólalnak az ég 
harsonái, elhangzik az örömóda, az üdvözlégy az új életnek. 
 
Moetrius elképzelése szerint, a melegfúziós nők és szervezetek élete vége felé egyre nagyobb 
hízása és a felfúvódás éppen azért következik be, mert amikor a szervezet észleli, hogy erősen 
fogynak a tartalékai, vagy és hogy nagyon rendszertelenül jut energiához, táplálékhoz, akkor 
az evést követően, a differenciáló belső magban egyre jobbá válik az emésztése, és ezért 
nagyon lecsökken a környezetbe kibocsátása.  A környezetbe nem ürítő teljesen mindent 
feldolgozó szervezet lehetősége azonban csak idea, önmagában egy szervezet sem érheti el a 
teljességet, a nem fogyasztó, nem kibocsátó, anyagcserét másokkal nem folytató, a tér 
többségétől elszigetelődő, túl jó emésztésűvé, a belsejében pokolin differenciálóvá fejlődő 
szervezet egyedül, a környezet nélkül nem életképes. Ezt jelképezi a felfúvódás, majd a 
felszabadulást a szupernova robbanásban levetett ruha, a köntös lenyomata már csak a néhai 
test alakját őrzi. A lélek ilyenkor felszabadul, páratlanná, de mégis másokkal azonossá válva 
és egy időre korlátok nélküli, határtalan szabadságra tesz szert. Mivel az ilyen szervezet már 
nem tud a környezetével anyagcserét folytatni, nem tud exportálni, belülről már kaotikus, azaz 
sokkal fogékonyabb mindenre, jobb a differenciáló képessége, sokkal nagyobb az árnyékoló 
képessége, azaz nehezebb rajta áthaladni. A szervezet a védett térből és a szubjektív 
valóságból kikerül az általa már el nem viselhető izotróp környezetbe, egy nála is fejlettebb 
valóságba, amelyet már nem tud a megértéssel és alkalmazkodással követni. A már nála 
nagyobb és fejlettebb fogyasztói szervezetbe, vertexbe beérő tudat és az anyagi állapot, a 
kialakult korábbi rendezettség lebomlik, és miközben már nem tud kifelé energiát leadni, 
befelé egyre több felbontó, eltakarító, általa korábban kifosztott, szegénnyé tett, karmikus 
követeléshez juttatott részecske követeli és kapja meg a tőle elvett jussát. Az ilyen szervezet 
szinte mindent megemészt és lebont, egyre kevesebbet bocsát ki, miközben egyre több 
energiát könnyen visszanyerhet, lebontható zsírrétegbe épít és tartalékol. Minél kevesebbet és 
rendszertelenebből eszik a szervezet az anyagi táplálékból, annál többet fogyaszt a szellemi 
tömegszintű energiákból, amelyeket már nem tud a környezetnek leadható, az által igényelt 
rendezettségbe építeni. Valószínűen csak a benne felszabaduló, addig szegény és éhező 
részecskék rutin következménye, hogy tartalékol a benne élő közösség a jövőtől ínség miatti 
félelmében. Az elraktározás már csak azért sem izomkötegbe rakódik, mert az ilyen idősebb 
nők és a nagyon hízásnak induló melegfúziós férfiak nem sokat sportolnak,és a folyamat 
közeli végét ismerő részecskéknek a szervezet által könnyen felhasználható formában, vagy 
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azonnal készen felhasználható gáz és könnyen visszabontható olaj, vagy és zsírrétegben, kell 
tartalékolnia az energia készleteit. A belső kaotikus, egyre nagyobb változássűrűségtől, a 
belső térrész elgázosodásától, a már túl nagy belső különbségtől, a belső öreg és 
elmeszesedett életanyag egyre fiatalabb kisebb, rugalmasabb részecskékre lebomlásakor az 
egyre nagyobb átláthatatlanság. A szürke felhő állapotba átalakuló, egyre nehezebben 
átlátható, a nem áthatolhatóság miatt, a környezeti mikro-hatásokat mind jobban elnyelő, ezek 
az impulzusaitól felfúvódó, Orgon életbuborékká váló szervezetek térbeli állapota, 
kiterjedése, térfogata nőni, de a belső átlagos sűrűségi eredő a kiáramló részecskeveszteség 
növekedése miatt csökkenni kezd. Ez azzal a következménnyel jár, hogy az egyre nagyobb 
térrész birtoklásához elegendő energiával és képességgel, (hatással) már nem rendelkező, de 
egyre több ellenzéki idegen részecskével feltelő életbuborékok, a térméretükhöz képest kisebb 
térfogat, de nagyobb impulzus sűrűségűvé válnak, mint a környezetben változó, de kevésbé 
kaotikus, vagy és még hidegfúziós eredőjű részecskék. A kisebb részecskesűrűség, a tér 
általános, eredő szegényedése miatt az ilyen életbuborékok közös szervezete, attól kezdve 
amikor az átlagos eredő sűrűségük kisebbé válik mint a környezeté, egyre jobban kiszorulnak 
a hozzájuk képest nagyobb energiaszintű, nagyobb részecskesűrűségű, azaz nagyobb belső 
tömegszám/térfogat arányú részecskékkel telítettebb rétegekből. Lényegében az idegenekkel 
egyre jobban benépesülő, és a belső ellenzékében megerősödő szervezetben dominancia és 
rendszerváltozás, tendenciaváltozás alakul ki. Amit mi kisebb térfogat sűrűségű, kisebb 
gravitációs következményként ismerünk, az lényegében az elfoglalt térhez képesti részecske 
sűrűség és a tömegszám/ térfogat romló arányváltozása. Más aspektusból az elszegényedő 
többségnek a nagyobb azonosságú isteni közösség felé fordulása, a nekik mind pokolibb térrészből kifelé 
áramlás, a tömeges menekülés megkezdése. 
A változás teréből kifelé haladásban, amikor az áramlásba jövő, belül még meleg és kaotikus, 
nagyobb életnyomású életbuboréknál gyorsabban csökken a környezet életnyomása, mint a 
belső nyomás, az Orgon életbuborékban egy ideig tovább nő a belső feszültség a 
változássűrűség, amely felfúvódási, és magasabb spinre bepörgőbb, gyorsabb saját forgási 
következményt alakít ki. Az előbb felfúvódó, majd gyorsabb kerületi áramlásra átszerveződve 
bepörgő, és plazmatikusabb lencseformába átszerveződő, egyre gyorsabban forgó, társat 
vesztő életbuborékok, rétegek tengely környéki centrális belsejében a környezeténél egy időre 
alacsonyabb életnyomás és ezért további beszívás alakul ki, amely a hideg kisebb 
részecskékkel feltöltődés közben a belső rész lehűléséhez vezet. Ez a következmény hozza a 
kifelé áramló Orgon életbuborékokat lehűlés közben ismét befelé áramlóvá váló, 
összehúzódó, megnyugvó, elinduló állapotot. A korábbi a természetes fejlődéssel ellenkező 
irány, a külső rétegben beáramlás és a centrális túlnyomás lecsökken, a férfias eredő 
megváltozik, és az Orgon életbuborék hidegfúziós részecskékkel feltelve férfias többségi 
állapoteredőbe fejlődik át. 
 
A zsírlerakódást és felfúvódást eredményező következmény azonban nemcsak az anyagi 
életállapot meghosszabbítására, és az ínségesebb időszakok átvészelésének a biztosítására hat, 
hanem elképzelhető, hogy a szervezet ekkor már hidegfúziós, nagy sűrűségű vezetősége által 
már ismert sors előkészítése. A környezetbe kiáramló Orgon részecskék a kifelé haladás során 
először felfúvódnak, majd diszkoszszerű alakzatra bepörögnek. A megnövekedő centrifugális 
erőhatás miatti kiszórásban, a rossz élettérből a kerületen, ahol a legnagyobb az azonos ritmusban 
áramlók, együttkeringők útidejének a nyitva állása kiáramló, nagyobb áthatolóképességű fiatalabb 
részecskék eltávozása, (disszidálás, migráció), a belsejükben egyre nagyobb vákuum, 
dolgozókból, (kellő lendülettel rendelkező elektronokból) egyre erősebb hiány keletkezik. A 
környezetbe kikerülés előtt, a melegebb, izotrópabb, nagyobb változássűrűségű külső 
rétegben áthaladás után hidegfúziós, kisebb egységekből álló részecskék rétegekbe érnek az 
Orgon életbuborékok, (és mint szállító léghajók) a belsőtéri e minőségen kiürülés miatt, hideg 
de munkaképes, változtatóképes részecskékkel telnek fel. A hidegebb környezetbe már magas 
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spinnel és a belsejében a környezethez képest még jelentős vákuummal beérkezés miatt a 
kiáramlott, diszkoszszerűre laposodott buborékok a beáramló hidegebb részecskéktől 
nemcsak nagyobb sűrűségűvé válnak, hanem összehúzódnak, és ezzel nagyon megnő a térbeli 
tömegsűrűség, a térméretre jutó tömegszám. Ha pedig egy térben megnő a sűrűség, az 
árnyékoló, az áthatoló részecskéket elfogó, elterelő, a lendületenergiájukat hasznosító 
képesség, ez azzal a következménnyel jár, hogy mivel a szülői, kibocsátó térrész felől mindig 
kevesebb nehéz és nagyobb sűrűségű, lendületesen a kibocsátó felé haladó minőségű, kellő 
azonosságú részecske érkezik, mint a melegebb centrális (szülői) rétegek felől, ezért 
anizotrop, differenciált lendülethatás éri őket. A nagyobb sűrűségűvé váló szervezetekben az 
áthatolóképesség romlásával egyre erősebb anizotrop gravitációs következmény, többségi 
vágy alakul ki a befogadott részecskék gyűlésén, ezért a többség úgy dönt, hogy a fényes és 
érdekes, a többség érzete szerint vonzó ismeretlen térrész felé veszik az irányt. Hogy az 
életbuborékba beépülők közös akarat dönt e, vagy a differenciált vonzerő, szinte mindegy, 
mert a következmény, a többség érzete és akarata úgy is az adott minőség ellen kisebb 
életnyomásúnak tűnő árnyékoló képesebb, védettebb térrész, azaz az Orgonokat kibocsátó 
szervezet felé fog érezni vonzalmat. Valószínűen nem tévedünk akkor, ha e vonzalmat 
helyesebben az ehhez képest az ellenkező, már ismertebb irányban lévő, ismert kihasználó 
szervezet felé megmaradt ellenszenv, rossz érzés miatt, nagyobb statisztikai eséllyel meg fogják 
közelíteni a későbbi leendő életterüket és az őket erősen megváltoztató leendő fogyasztójukat. 
 
Képzeljünk el egy olyan anyaggal és változással nem leárnyékolt, átláthatóbb külső, 
izotrópabb környezetet, egy olyan másik élőréteget, egy másik világot, ahol nincs közvetlen 
közelben szubjektív különbséget létrehozó, fenntartó anyagi sűrűségű szervezet, 
testárnyékolás, elfogultság és különleges védelem, viszonylag kicsi az egymással egyenlőbb 
részecskék között a különbség. Bár az ilyen térrészben minden hatás érvényesülhet, azaz nem 
kell tartalékolni, nem kell különleges védelem, nem kell áramlani, hiszen minden náluk 
kisebb energiaszintű hatás információ és táplálék készen jön, kellő mennyiségben áramlik át 
az ilyen térrészen. Csak rá kell hangolódni arra a frekvenciára, amelyen információt, híreket, 
vagy eseményeket, képeket, történéseket akar megfigyelni. Az átáramló kisebb, de sok esetben 
gyorsabb változókhoz képest, az ilyen másvilágra kikerült megfigyelő, részese lehet az egyre 
inkább eddig csak nézőként szemlélt illuzitív virtuális valóságként észlelt, átélt folyamatnak. 
Igaz hogy itt nagyon alacsony lehet a csak rezgő, és életáramlásra már nem futó energiájú 
részecskék energia készlete, anyagi tartaléka, de itt nincs szükség ilyen, a megszűnő félelem 
által korábban gyűjtött, felhalmozott anyagi tartalékra. Mire a másvilágként megismerhető, az 
izotrópabb, gravitációtól mentesebb, sokkal nagyobb helyzeti szimmetriában változó, életsodró, együttsodró 
térrészbe ér a kifelé áramló, és a hidegebb kisebb részecskéket elutasító, vagy és szétpukkanó, 
és ilyen részecskéket kibocsátó életbuborék, szervezet, addigra elveszti az addig koncentrált 
anyagi sűrűségét, a korábbi félelmében védelemként, tartalékként gyűjtött védőrétegeit, a 
meztelen igazságot eltakaró ruháját. Az anyagi hívságoktól lemeztelenedő, megtisztuló lélek 
felszabadul a korábban rárakódott élményeket és keservet, balsikert is hozó részecskék 
nyomásától. Az együttváltozás és az életáramlás kényszere megszűnik, és a lendülete 
elvesztése közben, a már másokkal kellő azonosságú lélek ismét beágyazódik a tér habos, de 
másokkal együttváltozó, együtt sodródó szerkezetébe. A felszabaduló lélek viszonylag 
súlytalanná, a gondolat és a képzelet áramlásában egyre szabadabbá, de a helyzeti 
potenciálban másokhoz kötöttebbé válik. A lélek szabadságának az anyagi kötelem, és az 
együttváltozás kényszere ad ezentúl más korlátokat. Az együttrezgés, az együttáramlás 
azonos áramlási és tudati rendezettséget igényel, és ha az ilyen nagyon alkalmazkodó-képes 
együttváltozó közösség képes az életterén átáramló gyorsabb és nagyobb energiaszintű 
hatásokkal való kölcsönhatást elutasítani, akkor az áthaladó részecskeszervezet 
hatáshézagjain, vagy és körülötte a kellően tágasabb térben passzív szemlélője maradhat az 
általa már csak figyelt és virtuálisan átélt, már csak kicsi különbséget megengedő változásnak. 
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A szent lélekként kifelé áramlás, a szervezeti részecskék egymástól távolodása, és az 
anyagibb létezés szervezetiből kibomlása már előkészület a szabadabb más világi életre, 
amelyben a közös szervezettségbe tartó korlátokat elutasító, a határfelületeket belülről 
felszakító, a környezetbe neutrális állapotban kiáramló, kellően tapasztalt, az életet már megértő 
részecskék, lelkek részesülhetnek. A korlátaikat és a közös szervezettséget megtartók azonban 
nagyobb sűrűségre feltelnek, bionokba, együttműködőbb közösen változó kisebb és önálló 
szervezetekbe csomósodnak, a beléjük áramló, a rájuk ható külsőtérből érkező lendületes 
részecskéktől ismét elnehezülnek, amely gravitációs különbség - a szabad virtuális valóságban 
hitetlenekként – visszatereli őket az anyagibb, nagyobb energiaszintű, nagyobb 
változássűrűségű valóságba, az általunk ismert sokszor lelketlen és sokakkal kivételező, 
differenciáltan és aktívabban változó analóg világba. 
 
 
 
Ismeretlen szerző okos gondolata: 
 

Nem attól kell félnünk, amit nem tudunk, nem ismerünk, azzal csak óvatosabban kell bánnunk, hanem 
attól, amiről azt hisszük, úgy gondoljuk, hogy ismerjük, de kiderülhet, hogy tévedünk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Végül olyan az Aspektus tudati állásából értelmezett Internetes ismereteket, ismertetünk, 
amely segít a leírt gondolatok mai valóságába, realitásába és időszerűségét megérteni. 
A részecskeék kisebb csoportokra bomolhatnak, de a tudásuk, az esemény sűrűségük a 
szabadabb de izotrópabb térben nem veszik el. A tudat csak az olyan nagyon gyorsan változó, 
magas hőmérsékletű, kiszámíthatatlan környezetben nullázódik le, amelyben az emlékként 
megőrzött ismeretek miről – mivé fejlődése a tudattal követhetetlenné, a változás megértése, 
folyamata megérthetetlenné fejlődik. A várható differenciálódás nem az értelem és nem a 
tudat vége, csak a szervezettség állapota bomlik le a belsejében megmaradó nagyon magas 
energiaszintű melegfúziós életmagra, állandóan dolgozó részecskékre éhes fekete csomókra, 
míg az értelem és a megértés, az emlékezés szabadsága kisebb de közös egységekben a sokkal 
tágasabb, szabadabb közös isteni térben tovább folyhat. 
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Internetes idézet a Csillagászat, Szupernova robbanások oldalról. 13. kép 

Az előző héten részletesen beszámoltunk az SN 2009jf jelű szupernóva hazai, felfedezés előtti megfigyeléseiről. 
Mint a megjelenése után kiderült, Cserna Antal mellett Szitkay Gábor is lefotózta a felrobbanó csillagot. 
Csakhogy ez esetben nem egy éjszakáról, hanem egy négy éjszakát átívelő felvételsorozatról van szó, amely 
egészen hihetetlen módon körülfogja azt a napot, amikor az SN 2009jf megjelenését eredményező óriáscsillag 
felrobbant! A sorozat az anya galaxis lehető legjobb határfényességű megörökítésének céljából történt, és a 
digitális technika adta képösszegzési lehetőségeket kihasználva szeptember 22-e és 26-a között négy éjszakán 
ugyanarról a célpontról érkeztek a fotonok. Az első két éjszakán még a szokásos fénnyel világít a galaxis egyik 
spirálkarjában az a csomó, melynek közvetlen közelében a szupernóva felrobban. Korábban csak szeptember 26-
áról találtunk képeket a világhálón, ám itt egyértelműen látszik, hogy a szupernóva fénye már szeptember 25-én 
hozzáadódik a csomó fényéhez, majd 26-án már egyértelmű, hogy valami történik abban a spirálkarban, ami 100 
millió évvel ezelőtt beragyogta az egész NGC 7479 jelű galaxist.    

  

A négy éjszaka során összesen 115 darab 5 perces felvétel készült a 406/2050-es Newton-reflektorral és egy 
átalakított Canon EOS 30D fényképezőgéppel. Az Éder Iván által készített animáció külön-külön mutatja a négy 
éjszakát, miközben a 115 felvétel összeadásával nyert kép határfényessége eléri a 20,5 magnitúdót. Nem 
szoktunk két egymást követő héten ugyanazzal a témával foglalkozni, de most olyan képet kaptunk a Szitkay-
Éder észlelőpárostól, amely nemzetközi viszonylatban is párját ritkítja. 
A szupernova robbanás oka kettős dolog szerencsétlen halmozódása, együttállása miatt következett be. 
Egyrészt azért, mert az idős, az élet és az idősík, az életspirál peremére kisodródó csillag kikerült a 
felmenői szülői gömbhalmazok kék, szaggatott vonalú körrel jelölt közösen árnyékolt térrészének a 
védelméből, amelyek a galaxis rendszer felmenői, fenntartóihoz tartoznak. A küllős galaxis síkja a két 
gömbhalmaz közötti tömegfelező környékén van. A szerencsétlen következmény másik generálója az, 
hogy a galaxis spirálból is kiszoruló, az élet peremére, a végekre kerülő idős csillag nagy eséllyel 
bekerült a galaxis fősíkjába a leggerjesztettebb, bizonytalan átlagos térrészbe, a szimmetria síkjába. Itt 
esélye lehetett a szaporodásra, amely valószínűen megtörtént, de ilyen idős, az energia készletei és a 
különbségképzés végén lévő csillag már nem képes a szaporodásra, és a túl hevesre sikeredett 
aktusban nem bírta az izgalmakat, elhalt. Moetrius. 
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Hasonló szupernova kialakulások rendszerint a galaxisok fősíkjára, a bizonytalanság terébe 
érkező csillagokkal gyakran megtörténnek, ahol a galaxis sík kiszóródó gerjesztése, a fősíkon 
és a senki földjén áramló aszteroidák, és fél-csillagok, vagy és sokkal nagyobb sűrűségű barna 
törpék, fekete lyukakat generáló nagysűrűségű nehéz szervezetek áramlanak szét. A galaxis 
sík peremére kerülés azt jelenti az elöregedő csillagok számára, hogy kikerülnek azon két 
sokkal nagyobb, vagy több gömbhalmaz elődgenerációk által közösen fenntartott- védett 
térrészből, amely két buborék, vagy halmaz, csillagdinasztia egymással átfedésben létrehozta 
a közös határfelületen a galaxis utódot. Természetesen a galaxis részét képező idősíktól 
függetlenebb kisebb szervezetek is kifejlődnek a két fősík között, amelyek védett árnyékolt 
teréből kikerülés, az izotrópabb, gerjesztettebb idegenebb közegbe kikerülés, és a túl nagy 
szimmetria miatt kialakuló határozatlanság élethalál váltásba, szupernova fejlődésbe 
taszíthatja a rosszkor, rossz helyen áthaladó csillagot. 
 
A következő 14. képen látható a galaxis síkot és a felmenői árnyékolt tér védelmét elhagyó 
csillag szupernóvává átalakulása, amely egy köztes állapotfázis a következő életperiódusba, 
változási periódusba átmenet felé. A központi mag nagyobb sűrűségre kerülésének, azaz a 
létezés újabb életáramlási lehetőségének, a továbbfejlődésének az ára, a korábbi fejlődési 
határ átlépése, azaz egy tömegáldozat az isteni térnek, a külső, kisebb fejlettségű életanyag 
levetésével, visszaadásával. Ez azonban mind a két feleződött résznek új és más létezési 
lehetőséget, újabb életlehetőséget eredményez. A tömegfelezőtől kifelé kerülő, könnyebbé 
váló anyagok és szervezetek és részecskék, miközben eltávolodnak a melegfúziósabb 
pokolibb létezés lehetőségétől, nemcsak rendezettebbé, és egyenesebb irányba áramlóvá 
válnak, hanem közelebb kerülnek az isteni közösséghez, a nagyobb egyenlőség felé fejlődnek, 
energiát és lendületet visznek és adnak át a tér eddig inaktívabb állapotában létező, mások 
életáramlását csak szemlélő részecskéknek és közösségeknek. A központhoz a tömegfelezőnél 
közelebb lévő tömeg eközben a nagyobb töltöttség, a nagyobb sűrűség és a még nagyobb 
árnyékoló képesség, a korábbinál nagyobb sűrűségű nemesebb anyagi állapot felé fejlődik. 
Lényegében térfélváltás, életállapot-váltás, négyes csere fejlődik ki. Az átlagos állapottól egy 
kicsit beljebb változó kicsit fejlettebb részecskék nagyobb sűrűségű inaktívabb környezetbe, 
nagyobb jólétbe kerülnek, amely miatt már nem kell nekik annyit áramlani. Ennek az ára a 
nagyobb életnyomáson, nagyobb feszültséges, és a már ismert, ezért elviselhető, nem túl nagy 
változást okozó pokolibb környezetben továbbélés. A továbbfejlődők kiszorítják, (beszorítják) 
az eddig e térrészekben lévő anyag egy részét, más részét pedig nagyobb sűrűségre és 
nagyobb töltöttségre kényszerítik, amely miatt ők is továbbfejlődnek, az általuk már részben 
megismert nemesebb anyagi állapotban, pl. vasban együttkeringés, más részben az izotróp 
valóságba, és a centrális idegpályákon a még fejlettebb és gyorsabban változó, nagyobb 
tömeget életáramlásban tartó központi szervezetek felé. 
Más aspektusból azonban a ki és szétáramló aura, egyértelmű és közel azonos 
rendezettségűre, ki és szétáramlásra vált, amely hosszú ideig meghatározza a rendezettségét. 
Miközben kezdetben még a környezethez képest energiában dús melegfúziós szervezetekként 
kifelé áramlik, más rendszerekbe már hidegfúziós, nagyobb sűrűségre összehúzódott, lehűlt, 
megnyugodott, nagy sebességgel beáramló részecske szervezetekként érkezik. Az egymással 
nem teljesen, részben széttartó pályán ki és szétáramlók között nő a távolság, amely előbb a 
feszültség és az életnyomás csökkenéséhez, majd téridővel később egyre nagyobb 
eltávolodáshoz és elhidegüléshez, messzebbre kerüléshez vezet. 
Egy harmadik aspektusból nézve, értelmezve, a ki és a szétáramlók, miközben lendület és 
hőenergiát visznek a környezetbe, növelik a szervezetek környezettel azonosságát, megnyerik 
a lefizetett energiával támogatottak rokonszenvét, a be és az elfogadó képességét. Miközben a 
kisebb energiaszintűek keverednek és vegyülnek a környezet eltérő állapotú, más genetikai 
eredőjű, általuk jobb energiahelyzetbe hozott részecskéivel, ezzel egy kicsit, - mint a fák a 
gyümölcseikkel, a leveleikkel és a virágporral - mindig nagyobb azonosságúra, el és 
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befogadóbbra hozzák a környezetet. Míg azonban kezdetben nem túl nagy a ki és a 
szétáramlás, az egzotikusnak, másnak számító, az egyhangúságot és a túl nagy azonosságot 
változatosabbá tevő részecskéket szívesen fogadják, addig amikor már túl sok lesz a később is 
tovább érkező vendégből, a térbe, a környezetbe ki és szétáramlókkal szemben az ellenállás 
megnő, és felragyog a szupernóvák körül a tűztövis korona, a tűzgyűrű. Ilyen magasabb 
hőmérsékletű, gyorsabban változó réteg a Föld aurája körül kialakult termoszféra, amelyen 
lényegében torlódnak, és állóhullámmá, nem táguló átlagos réteggé, frontréteggé fejlődnek a 
környezetbe kiáramló részecskék a befelé áramló részecskék ellenfrontjában. A végekre 
kiáramló legfiatalabbak, a leglendületesebb részecskék folyamatos utánpótlást, energiát 
szállítanak, amelyben segítik ezen életfelületre korábban kiáramlott részecskéknek a már 
megszerzett élettér fenntartását. Amikor azonban a belső túlszaporodás és a kialakuló káosz 
miatt ez az élettér túl szűkké válik, a növekvő belső életnyomásban egyre több a belső 
differenciálódásban felszabadult, (született) hőben dús részecske áramlik ki, ezek 
megvastagítják a külső frontot, a réteget. Ez viszont növeli a szervezet elszigeteltségét, rontja 
a külső élőréteg befelé átjárhatóságát, és mind nagyobb rétegszimmetriát hoz létre, amely 
miatt lecsökken a megvastagodó réteghatárokon befelé áramló, hidegfúziós külső energia, a 
későbbi utánpótlás beáramlása. Ez az az állapot, amely végessé teszi egy-egy életciklusban az 
evolúciós ciklusokat, a fejlődési lehetőségeket, és az átlagos tömegfelező kijjebbre tolódik. A 
megvastagodó, új átlagos rétegben nagyobb szimmetria, érdekesebb, változatosabb élet 
fejlődik ki, amely miatt az ilyen térrészbe kiáramló, felszabadulás után új életáramlásra 
kikerülő részecskék, egyre többször párkapcsolatba épülnek és kerülnek e rétegben. Ez azzal a 
következménnyel jár, hogy nemcsak a kiáramló fiatalok és az Orgon részecskék érkeznek 
egyre kevésbé vissza, és nem hozzák haza a bennük gyűjtött, szaporodó fiatal energia 
hordozókat, hanem az elöregedő élettérbe beáramló, hidegfúziós, kellő hűtést és frissességet 
hozókat is feltartják, lekötik, párkapcsolatra lépnek velük a gyorsabban fejlődő külső 
rétegben. Valójában az élettér elöregedését a fiatalok, és a velük együtt elmaradó lendületes 
energiahordozók mind nagyobb hiánya okozza, amely viszont egy korábbi, túl gyors és a 
környezettel nem együtt fejlődés következménye. Ha az élet keveredése, a megfelelő idős és 
fiatal, férfias és nőies, gyermek és aggastyán, tudós és tudatlan, erős és gyenge, másban bátor, 
másban erős, pl. (bölcs) eredőjű szervezetek keveredése nem optimális,, ha a gyökerek és az 
ágak a végek nem kellően együtt fejlődnek, akkor a rövid idő alatt a kelleténél több energiát 
elhasználó, ezzel a környezetbe több hőrészecskét, felfúvódásra hajlamos Orgont kibocsátó 
szervezetek körül megvastagodó, energiával és változással nagyon jól ellátott Orgont termelő 
placenta és új átlagos, de szélesedő, vastagodó méhréteg alakul ki. Ez hozza létre a szervezeti 
centrumot a külső környezettől mind eredményesebben elszigetelő termoszférai réteget, 
szupernóvává fejlődő csillagok körül a tűzgyűrűt, a töviskoszorút, a belső térrészek energiától 
és isteni nagyobb tömegtől elzáródása miatti összeomlását. Mivel az ilyen a belső 
melegfúziósabb térrészük köré, az átlagos lendületű hidegfúziós részecskék számára szinte 
áthatolhatatlan réteget építő szervezetek egyre sikeresebben elszigetelik e belső térészt a 
hideget és lendület energiát behozó fiatal részecskéktől,  szükségszerű a érrész elöregedése, az 
életnyomás csökkenése. Ezt próbálják meg ellensúlyozni a belső térrészekben élők a változás 
fokozásával, az életáramlás gyorsításával, a belső káosz felé fejlődést eredményező mind 
nagyobb impulzus sűrűséggel. Mivel a kellően hideg és koncentrált, egyenesebben áramló 
lendületes részecskék egyre kisebb arányban érkeznek, a belső térben született melegfúziós 
részecskék egymással ütköztetése során nem átlagos, hanem egyre melegfúziósabb eredőjű 
szervezetek fejlődnek ki. Az élettér átlagos állapota eltolódik a melegfúziós eredő, az 
elnőiesedés felé. (Nem véletlenül állapították meg már tíz évvel ezelőtt, az angol kutatók, hogy nőiesednek a 
halak. Nemcsak a halak nőiesednek, hanem a vizek is egyre lúgosabbak, egyre bázikusabbak. A Balaton 
korábban 7 PH-s vize már 8,5 Ph, tehát már nem enyhén lúgos. Ezért nincs elég hal utánpótlás az XXY 
eredőjűvé váló vízben)  A melegfúziós részecskék hidegfúziósokkal keveredése során  XY átlagos 
eredőjű, egymással szimmetriába kerülő, a környezetre semlegesebb, a bomló részecskéket az 
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összeépülőkkel ellensúlyozni képes, (esetleg a melegfúziósabb környezetben enyhén nőies, Bomló és 
szaporodó eredőjű) utódok fejlődnek ki. Az ilyen utódok nagyobb szervezetekbe halmozódása 
során a nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú szervezetek aránya is ilyen marad. Ha 
enyhe fölényben maradnak a hidegfúziósok, akkor a kifejlődő eredő YYX, vagy XYY 
arányban férfiasabbá válik, és ez esetben két összetartó hidegfúziósban testtömegbe és 
közösségbe épülni képes részecskékre jut egy ki és szétáramló, tehát az ilyen szervezetek 
statisztikai valóság (eredő) szerint képesek közös tömegbe épülni. Megváltozik a helyzet, ha 
egy térrész súlyosabban és tartósabb időre elszigetelődik a környezettől. Az elszigetelt térben 
romlik a hidegfúziós Y eredőjű részecskék aránya, de felszaporodik az ilyen térrészben 
fogant, született X eredőjű, egymástól szétáramló, nagyobb életnyomású, kisebb térsűrűségű 
melegfúziós Orgon részecskék aránya. Ez egyrészt növeli az élettérben született könnyű, 
felfúvódottabb, nőies, belső feltöltődésre hajlamos, egymástól és a minőségüket túltermelő 
térrésztől is távolodni igyekvő X részecskék arányát. Ha pedig csökken a szimmetria, a jó és 
egyenletes keveredés és valamely környezetben az X Orgon részecskék erősen túlsúlyba 
kerülnek, akkor ez azt is eredményezi, hogy a más, környezetben az Y részecskék kerülnek 
túlsúlyba, tehát eközben a külső környezet hidegfúziósabbá válva férfiasodik. A külső 
környezetben egyre több a hidegfúziós, férfias eredőjű közösségekbe épülő részecskék 
aránya, akkor a környezetben kialakuló szervezetek is YYX, vagy YYYX eredőjűvé válnak. 
Ez azonban nemcsak erősebben férfias szervezeteket hoz létre az új termoszférán kívüli külső 
térben, hanem az egyre hidegebbé váló külső környezetben nagyobb közösségekbe épülni 
képtelen, egymással állandóan azonos irányba terelődő, hőt és átlagos részecskéket nem 
termelő, csak egymáson ridegen elporladó, még gyorsabb, még nagyobb áthatolóképességű, 
de a valódi áthatoláshoz egyre kisebb tömegű gyors Y részecskéket termel. Ez sem alkalmas 
nagyobb és átlagos életként ismert életváltozatba épülni. Tehát a két szélsőségessé váló 
térrészben olyan irányú állapotfejlődés alakul ki, amely az anyagi szervezett tömegbe épülést 
gyengíti, fékezi, míg ezzel szemben a szabad szerelem átlagos övezetében szinte 
tobzódhatnak a közös térrészbe bejutó fiatalok az egymásnak okozott változatos örömökben. 
Ezen fiatal és gyorsan fejlődő, megfelelő átlagos részecskéket termelő, egymással sokkal 
jobban keveredő rétegben gyors ütemben fogannak és születnek az átlagos, egymással 
nagyobb energiaszintű, párokba, családokba, együtt élő és együttműködő közösségekbe 
szerveződő elektron jellegű, az átlagosságban kellő azonosságú részecskék. Az ilyen folyton 
változó, jól keveredő környezetben új sztárok, fényes tehetségű kiscsillagok fejlődnek ki, 
felgyorsul az idő, a fejlődés, a genetikai keveredés jó hatásai kivirágoznak. A melegfúzióssá, 
elszigeteltté váló térrészekben ezzel szemben az új és fiatal tehetségek túl kis arányú 
születése, fejlődés, és elnyomása miatt nem, vagy csak elégtelen arányban fejlődhetnek ki új 
csillagok, a régi szereplők, sztárok konzerválódnak, a régi színészek, énekesek és divatfigurák 
és a celebek a kelleténél sokkal tovább maradhatnak az élet dekoratív fényben tartó, de már 
nem jó példamutató színpadán. 
 
 
Gondoljuk tovább, hogy mi történik azon elszigetelt belső, melegfúzióssá váló 
térrészekben, amilyen életbuborékba mi is bezáródtunk.? A sokkal magasabb arányba 
kerülő X részecskék túltermelődnek a rétegünkben, és ez nem a fúzió megszaladása, csak a 
nemek arányának a semleges átlagos állapot eltolódása. A vizeink lúgosodása, a halak és asz 
átlagos szervezetek nemiségének az eltolódása annak a következménye, hogy sokkal kisebb 
szinten az XY eredőjű és az YXY eredőjű (víz és szén analóg), Hélium analóg eredőt, a 
kellően hűtött, két egymástól az anyával elválasztott energiadús, hidegfúziós részecske 
állapotot felváltotta az XYX állapot, azaz a két melegfúziós részecskére jutó egy hidegfúziós 
részecske, azaz az elnőiesedő Orgon állapot. Az ilyen melegfúzióssá váló térben az ilyen 
eredőjű mikrolények szaporodása, nagyobb energiaszinten és időbeli, térbeli halmozódása 
statisztikai eredőben életképtelen, pontosabban az anyagi állapot nagyobb tömegsűrűségébe 
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fejlődni képtelen, lebomló eredőt alakít ki. A melegfúziós részecskék egymással szaporodása, 
- mint a külső környezetben – terméketlen, vagy az anyagi létezéshere alkalmatlan 
létállapotokat fejleszt ki. A genetikai arányok és ezzel az életpiramis megfelelő szimmetriájának a 
kialakulását, ezzel az általunk megismert anyagba épülés megértését segíti az Aspektus 30. 
könyvében, A többszintes igazságban a 150. oldal körül és után leírt rész, amelynek a megértést 
segítő alapjai az Élet alapjaiból materialista aspektusból is megismerhetők. 
Az élet alapjainál a szimmetriától a szükséges keveredéstől eltérő arány esetén, a kellő 
többséggel rendelkező de még szimmetriában maradó demokráciát megtestesítő XY 
lényegében az Apai eredőjű Y, a túl domináns férfias utód megfékezése, két ellenhatású, de 
külön-külön nem egyenrangú másik leány utóddal, amelyből az egyik a szervezet belsejében, 
a másik az aurában fejlődik. Az előd szervezetek mindig a tartósan kisebbségben maradó, 
utódjukat segítik meg fejlettebb genetikai anyaggal és akkor, amikor a másik hegemóniája 
már túl nagyra erősödik. Ez alapján, ha a melegfúzió irányába, a nőiesedés felé fejlődik el a 
demokrácia, az átlagos eredő, akkor hidegfúziós, férfias genetikai anyag várható, de ha az 
ellenkező irányba, hatás felé, akkor melegfúziós anyai segítség, (szén és víz tartalmú 
üstökösben érkező genetikai anyag) befolyás növekedés felerősödése várható. Ha az élettér, 
az élőréteg eredője eltolódik az XX nőiesebb, lúgosabb, gyorsabban buborékosodó, habosodó 
állapot felé, akkor hidegfúziós, együttműködő képesebb, összetartóbb Y genetikai anyag 
érkezése várható. Amikor az élet szimmetriája túl nagy, és ezért nem fejlődik az élet az sem 
jó, de az sem, ha valamelyik életkomponens túl domináns többségben marad. Bármelyik 
külső Y, vagy a belső X arány szaporodik el, jut a másikat elnyomó túl nagy dominanciába, 
diktatúrába, az élet átlagos, legfejlettebb lehetősége megsínyli az ideális életkeverék arány 
eltolódását. Ilyenkor jönnek az elődök beavatkozásai, és a másik irányban nagyon eltolódott, 
hegemónná, vagy Türranosszá vált állapotokat feloldva, a kisebbségbe és elnyomásba 
kerülőket visszatéríti a helyes arány megtartása felé. Ha az apai szervezetet és hatásait közelíti 
meg nagyon az anyától eltávolodó utód, előbb ér az átlagos életteret az apai oldalról és 
szervezetből lehatároló anyai külső rétegekhez, határfelülethez, amelyen áramló üstökösök 
megnövelik az X genetikai életanyag jelenlétét, egyben visszatérítő hatást adva az anyai 
élettértől nagyon eltávolodó utódnak. Hasonló a következmény, ha az utód elégtelenül 
fejlődik, és nagyon lemaradva túl közel kerül a melegfúziós anyjához. Ilyenkor a hiányérzés 
az Y genetikai azonosságú, együttműködő és összetartó részecskék felé felerősödik, és amikor 
az eredet helye felé visszafejlődő utód nagyon eltávolodik az isteni térrésztől, a környezettől, 
akkor eléri az átlagos élőréteget az anyai oldalról lehatároló apai határfelületek aszteroidákkal 
telített élőrétegét. Ezek egyrészt szintén megnövelik az apaibb genetikai anyag jelenlétét, és 
miközben az anyától távolodó fejlődőbb, távolodó pályára segítik, ezzel a megváltozó 
többségi érzet már az isteni közös tér irányába való haladást igényli. Tehát az élet ingadozása 
a szimmetria körül, mindig az egyenlőség szintén káros állapota körül ingadozik az átlagostól 
a szélsőség (nyár, vagy tél) eredő felé, tavaszi, vagy őszi átmenetet képező változási 
tendenciában. A túl átlagos, túl nagy egyenlőségből, az Y+Ya határozatlanságból, a befelé és a 
kifelé, egymással szemben áramló patthelyzetből, az elődi szerveződés az éppen gyengébb, vagy csak 
karmikusan több járandósággal rendelkező, hátrányosabb szervezetnek egy kis apai, vagy az anyai szervezet 
anyaggal, lendülettel, jó hatással, vagy és okos tanáccsal besegít, szubjektívabbá válik. A szerveződések 
csak valamelyik szélsőségesebb eredő, állapot felé haladhatnak, vagy a XXY, vagy az YXY 
állapot felé fejlődhetnek. Bár az utóbbi elérése esetén ellenkező hatástöbbletet, besegítést 
kapnak, amely miatt a már túl szélsőséges állapotból elkezdődik a visszarendeződés, a 
visszafelé áramlás, a szimmetria felé visszatérés. Annak érdekében, hogy ne alakuljon túl 
nagy egyenlőség viszont mindig túllendülnek az átlagos, a sikeresen keveredő ideális 
elosztású állapotokon. Ezt követően mindig valamelyik szélsőséges apai, vagy anyai, tehát 
vagy a melegfúziós, vagy a hidegfúziós hatásokban, eredőben fejlettebb réteget, szervezetet 
jobban megközelítve az átlagos állapoton átlendülve a szélsőség és az életforduló állapota felé 
fejlődnek. 
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Amikor az utód térben XX többség és hegemónia, a szükséges ideális többségnél, dominanciánál 
nagyobb melegfúziós eredő alakul ki, a szervezetek Y genetikai anyagot kapnak, és enyhe, de éppen 
elégséges Y többség és kellő hűtés, összetartási eredő alakul ki. Ha az Y többség és befolyás, a túl 
nagy összetartás megerősödik, akkor elégtelenné válik a belső hőenergiát és részecskét, fiatalt termelő 
impulzus, akkor a túlságosan elférfiasodó, lehűlő térrészben, melegfúziós genetikai anyag, X 
részecskeeredő többséggel rendelkező, (melegfúziós származású) üstökös anyag érkezik, amitől ismét 
megnő a változás sűrűség, a hőenergia és a szaporodásra képes Orgon részecskék, a beszállítható 
életenergia, mennyisége, aránya. 
Elkezdődik, a jelen valóságunk melegfúziós állapota, eredője, a nyár állapot és az elvirágzás 
után eltolódik a létezési állapot lehetősége az átlagos állapotából az ősz állapot fejlődési 
lehetősége felé. Az ősz állapot, az elöregedő, hidegfúziós részecskékben elégtelen életkeverék 
állapot az átlagos új utódrétegnek energiaadó elöregedő állapot. A túl zárttá, anyai méhhé 
fejlődő életterek, rétegek belsejében kifejlődő placenta közvetítő és ellátó, szállító réteget, 
szervet képez az anyai szervezet és az utód szervezet energia és hatásáramlási viszonyában. A 
belső új szerv a sárgatest jellegzetes Orgon hormon állománya, a közvetítők és a szállítók, 
amely kellően fejlett és korszerű melegfúziós, előd által kitermelt, rendezetté tett jó hatásokat 
szállít a védett tér belsejében mellette és körülötte is fejlődő utódrétegekbe. 
Az anyagi valóságra létezési lehetőséget adó létállapotból, nemsokára átfejlődünk az eddig 
csak a virtuális valóságként, kisebb energiaszintűként ismert valóságba. Az eddig a 
legdinamikusabban fejlődő, az anyagi valóságot átélő utód rétegből, a következő utód 
életfejlődését, anyagivá válását segítő szent lélek állapot felé fejlődünk, amely közben részben 
energiát és jó hatásokat átadóvá válunk a most az életjövője szempontjából fontosabbá váló új 
rétegnek, szervezettségnek. Az anyagi valóság felé fejlődés kellően szimmetrikus állapotából 
tehát e folyamatban átfejlődünk a valamelyik szélsőségesebb, de az átlagosba épülni képes 
élőrétegnek, szervezeteknek energiát és végrehajtó, építőképes részecskéket feladó kisebb 
energiaszintű, bomló, leépülő, visszafejlődő szervezeti állapotba. 
 
Térjünk vissza a lebomló és a környezetnek egy ideig melegfúziós energiát biztosító 
csillagsejtek, a szupernóvák kialakulásához, hogy megértsük a nagyobb energiaszintű isteni 
szervezettség energia tároló és felhasználó mechanizmusát. Az utód életterek környezetében 
mindig kell, hogy legyenek olyan korábban energiával és fejlett változással feltelt, túltelt 
életsejtek, szervezetek, raktárak, amelyekből a szükséges időben átcsoportosítható az energia, 
és a környezetben igénylők rendelkezésére lehet bocsátani. Ezt szolgálják a megfelelő 
helyekre érő és túlgerjesztett lebomló, újabb életperiódusba fejlődő, nóvává váló csillagok. Az 
utód szervezetekben még fiatal korban is lebomlanak az éppen elöregedő, szélsőséges 
állapotban kerülő, szimmetriát vesztő, vagy és túl nagy szimmetriába kerülő szervezetek, 
részecskék, életsejtek, amelyek ezzel fiatal és nagyobb áthatolóképességű részecskéket adnak 
a szükséges helyen és környezetben. Éppen ezért szükséges a jó keveredés, és az is hogy ne 
csak az elöregedő szervezetekben kerüljenek be kellő számmal és aránnyal fiatal dinamikusan 
fejlődni képes sejtek, hanem az is, hogy a nagyon fiatal és dinamikusan fejlődő fiatalabb 
szervezetekbe is legyenek a helyben szükséges energiaadásra képes, kellő arányban lévő 
elöregedett sejtek. A másoktól és a közös szimmetriától, a közös rendezettségtől nagyon 
eltávolodók, a nagyon leszakadók, a védelem nélkül maradók, a túlgerjesztettek, a túl sokat 
hajtók és az elégtelenül fejlődők feláldoztatnak a jobban fejlődők és a közösség érdekében. 
Amikor egy szervezettség a fejlődési határhoz érkezik, azaz elhasználja az adott életciklusára 
kapott életenergiát, és vagy elöregszik, lecsökken a differenciáló képessége, az életenergia 
átalakítására az árnyékoló képessége elégtelenné válik. Ilyenkor az elfogyó utánpótlással, már 
nem bírja feltartani a rá ható környezet, a minden lehetséges tudás, (élettermék) beáramlásra 
igyekvő hatását, és beengedi magába a látszólag újszerű és sokaknak jó hatásokat, de ezzel a 
maradék energiájával fizet. Amikor már nem tud differenciálni, saját fizetőképes 
ellenterméket, kiáramló, a tér átlagos állapotát fenntartó ellenhatást létrehozni, a rászakadó 
környezeti hatások elárasztják, és a minden hatástól kizárt tér egyszeriben az addig az 
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élettérbe be nem engedett hatásokkal is kiegészül. Ezzel azonban teljessé válik a telítettség, az 
ellenirányú, ellencélú részecskék, energia és lendülethordozók is beérkeznek, és az egyre 
nagyobb belső káoszban felfutó részecske szaporodás már kiáramlani nem képes melegfúziós, 
a saját térrészben maradó, és egymással szaporodó XX részecskéket kezd termelni. A kicsiben 
XX hatások halmozódnak, és az egyre nagyobb szervezeteknél is eltolódik a szimmetria, a jó 
arány, és elnőiesedik az egyre zártabbá fejlődő méhtér. Amikor az egymással ellenkező irányú 
fejlődésből, a haszontalan élettermékek folyamatos beáramlásából, a saját jó termékek 
elfogyásából, kiszorításából, és a pénz, az energia egyre nagyobb kiáramlásából elege lesz az 
ott élőknek, a hazába és a terébe, az életbuborékjába túlságosan beszorított, lokalizált 
részecskék fellázadnak, jobb esetben csak valódi rendszer változást kényszerítenek rá a 
többségi akaratnak ezt követően már engedő kisebbségre, és új paradigmaváltás, más 
életszemlélet, értékrend változás fejlődik ki. Amikor a kihasznált, kizsákmányolt, szabaddá 
tett térbe beáramlanak az energiában dús idegenek, az új hon és térfoglalók, a feszültség a 
robbanásig fokozódik és végül a saját szervezettség hattyúdalához, a vénasszonyok nyaraként, 
indián nyárként ismert még egyszeri fellángoláshoz vezet. A hattyúdal kiáramló utolsó 
lendületével, az elkeseredett, a saját hazájában és életbuborékjába beszorított, hatástalanná, 
cselekvőképtelenné tett reakcióba kerül a beáramlókkal, a mást akarókkal, és ha elegendő az 
elszántsága, az életnyomása, a fejlettsége, a kellően összefogó, ismét együttműködésre jutó 
közösség, kiáramolva a rákényszerített határokból, a saját életbuborékból kitágítja az elődeitől 
kapott, általa addig fenntartott teret maga körül. 
 
Látható, hogy a fősíkon gyakoriak a szupernóvák, főleg a nagyon gerjesztett és védetlen 
térrészbe, az élet szélsőséges peremére kerülők, az átlagos senki földjére kerülők, a másoktól 
nagyon eltávolodók, a leszakadók és a határozatlanná válók. 14. ábra: Szupernova csillag 
átalakulások egy galaxisban. 

 
Amely csillagok nagyon a szélre sodródnak, azok kikerülhetnek a védett térrészből az 
izotrópabb, sokkal gerjesztőbb környezeti idegenebb eredőjű közegbe. Ha ez egybeesik a 
határozatlanság síkjára , a szimmetriasíkra, a senki földjére kerüléssel, a keresztirányban is 
gerjesztett csillag érthetően nem bírja a túl nagy változássűrűségre kényszerítő változást, az 
életperiódusának a végére ér, és elkezdődik egy új alkáli analóg állapot. 
A szupernóvává váló, elöregedő csillagok a természet szükségszerű részei, miként a sokkal 
kisebb szervezeti szinteken, tömegszámú szervezettségben létrejövő analóg elöregedés is 
hasonló analóg következményeket fejleszt ki. Amikor egy bolygószintű szervezetségnél fogy 
el az utánpótlás, amikor egy ekkora részecsketömeget közös változásban és együttfejlődésben 

A képen is látható 
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átlagos, közös 
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lendületben gazdag) 
elődbuborékok, a 
progenitorok, 
(protezsálók, 
generálók, támogatók) 
együttfejlődő 
utódjának tekinthetők. 
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tartó szervezet körül a túl gyors fejlődésre kényszerítés, a korábban felhalmozott energiák túl 
gyors elhasználása miatt is lezáródnak a határfelületek, a szervezet az életet adó anya, (sejt), a 
jövőről, az utódról gondoskodó méh állapotába fejlődik. Ami a szupernóvánál a kiáramlás 
után felfénylő tövis és tűzkorona, az a bolygószinten a globalizáció és az átlagostól kijjebb 
lévő külső rétegek kifelé kényszerülése, a tömegfelezőtől befelé lévő rétegek befelé 
differenciálódása. Míg a kifelé áramló és glóriába fejlődő külső rétegbe átszerveződő aura az 
új átlagos utódtér, (a mi esetünkben a termoszféra) külső védelmét és lokalizációját látja el, 
azaz megakadályozza hogy kívülről nem szükséges, zavaró hatások elrontsák az utód 
fejlődését és a méhfal erősítésébe fejlődnek, addig a befelé differenciálódók a melegfúziós, 
belső irányokból gátolják meg az új szervezettség eredményét esetleg elrontó részecskék, 
hatások kifejlődését. A belső szervek és a külső rétegek fiú, vagy leányszervezetet, utódot 
létrehozó anyaként, a külsők apaként segítik majd, rájuk bízott gondviselőként az 
önállóságáig, sokszor még ezt követően is védik és gondozzák az új utódréteg megfelelő 
fejlődését. 
 
Csillaggigász halála   Szerző: Molnár Péter | 2009. december 09., szerda  
A Kepler-féle szupernóva maradványa. 15. ábra. Internetről beemelt képek 

  
Első alkalommal sikerült megfigyelni egy saját Napunknál akár több százszor is nagyobb tömegű 
csillagóriás szupernóva-robbanását. 
A csillagok lényegében hatalmas fúziós erőművek. Az évmilliókig-évmilliárdokig működő csillagok 
életük nagy részében egyensúlyban vannak. Bár a tömegvonzás igyekszik a csillag teljes anyagát 
egyetlen pontba összehúzni, a magban zajló fúziós folyamatok révén termelődő energia kifelé 
igyekszik, így tartva ellent a gravitációs vonzásnak. Napunk egy viszonylag kis tömegű csillag, 
amelyben jelenleg hidrogén fúziója szolgáltatja az energiát. Ennek kifogytával, egy rövid, a héliumot 
felhasználó fúziós korszak után saját központi csillagunk vörös óriás fázisát elhagyva, évmilliárdok 
alatt kihűlő fehér törpeként végzi (a korábbi) életét, amely után egy más állapotba, egy más irányba 
fejlődő, eltérő összetételű, megváltozó tudati eredőjű új szervezetté válik. 
A nagyobb tömegű csillagok halála ennél jóval viharosabb esemény. A 10-100 naptömegnyi 
csillagokban a fúziós folyamatokban egyre magasabb rendszámú elemek termelése zajlik egészen 
addig, amíg a csillag szinte teljes magja vasatomokká nem alakul. A vasatomok fúziójához immár 
energia befektetésére volna szükség, így ebben a korszakban a belső energiatermelés hirtelen 
félbeszakad. (Lényegében elfogy a csillag különbségképző képessége, és a csillag egy életperiódus 
végére ér, amely után elkezdődik egy más állapot felé fejlődés. Ez azt jelenti, hogy a csillag a saját 
szintjén a periódusos rendszer halogén állapotába kerül, amely után a köztes és szétáramló rétegben 
nemesgáz állapot, fázis, majd az alkáli, elektronban dús állapot következik. Az átalakuló csillag 
szervezet lendületesebb, modernebb, korszerűbb, nagyobb áthatolóképességű részecskéi átlépik a 
fejlődést gátló határokat, és kitágítva, globalizálva a teret, elfoglalva a környezeti rétegeket, 
lényegében ki és szétáramlanak, összekeverednek a környezetben született, a kiáramlásnak (mindegy 
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hogy migráció, vagy támadás, ha túl sok mindenből káros) ellenálló, de a régi rétegükbe vírusokként 
behatolókkal. Moetrius) 
A túlsúlyba kerülő gravitáció hatására, (azaz az újraelosztó képesség megszűnésére, a totális 
energiaválság hatására, az addig az életnyomással eltartott és adott, dotált energiával távoltartott 
részek a központba áramlanak) a csillag külső rétegeinek anyaga befelé zuhan. Elérve a nagyobb 
sűrűségű magot, a befelé haladó energiahullám a központban, a maghéjon egyesül, torlódik, és dupla 
energiával elrugaszkodik egymásról, amelynek a következménye az, hogy ezt követően és még 
nagyobb sebességgel, ellenhatással kialakuló, kifelé haladó lökéshullám (sorozat) fejlődik ki. A 
szupernóva-robbanás során a külső rétegek ledobódnak a csillagról, míg maga a centrum - a csillag 
tömegétől, így a robbanás hevességétől függően - neutroncsillaggá vagy fekete lyukká alakul át.  
Valójában általában az átlagos rétegről, a tömegfelezőről indul el a kifelé haladó első nagy hullám, 
amikor az eltartás utolsó bástyája összeomlik, amely miatt egy hattyúdalként ismert kezdeti 
energiahullám egy kicsit ismét kitágítja a környezetet. Az egymásról és a nagyobb sűrűségű magról 
először kifelé elrugaszkodó, globalizálódó, kisebb energiasűrűségű réteg a környezeti rétegektől 
segítséget, idegenebb hidegfúziós részecskéket kapva erősebben visszaverődik. Az történik, mint 
1848-ban (ekkor is nagy válság és szupernova robbanás újította meg a változást) amikor a kitáguló 
magyar szabadságharc után bejöttek az először kiszorított osztrákoknak segítséget adó oroszok. A 
beáramló részben idegen hullám azonban sokkal nagyobb erővel egyesül a központban, amely miatt 
nemcsak nagyobb sűrűségre nyomja, és átalakulásra, nemesedésre készteti az addig ott élőket, hanem 
a nagyobb energiasűrűség felé is tovább fejleszti őket. A szinte összenyomhatatlan,a nagy 
életnyomástól még nagyobb sűrűségűre fejlődő központi életanyag azonban visszavág, és dupla 
energiával rugaszkodik el egymásról kifelé, amely most-már valóban képes tartósan kitágítani 
körülötte a teret. Ez a folyamat végződik a környezet heves ellenállását jelző tűzgyűrűben, kisebb 
szinteken glóriában. A második, erősebb kiáramló energiahullám ilyenkor utoléri és megerősíti a már 
korábban kiáramlott, de lelassult, állóhullámmá merevedett előző lendülethullámokat, az életbe 
korábban kiáramló, de már elfáradt részecskéket. A folyamat következménye befelé egy nagyobb 
sűrűségű, az anyagfejlődési folyamatban még fejlettebb mag kialakulása, amely körül nagyobb aura 
táguló részecskefelhője képez átláthatatlan zavarosban halászóknak a rossz dolgokat eltakaró 
csillagtéri ködöt. A nagyobb árnyékoló képességű központtal rendelkező csillag új életperiódusba 
kezd, miközben a térben tovább tágul az aurája, amely legyőzve a környezet ellenállását egyre 
nagyobb térrészt foglal el. A kiáramló melegfúziós lökéshullámok, és az ennek távolabb, a 
hátországokban ellenálló környezet között idővel új szimmetriák, és számos új fiatal kisbolygók, 
leendő új kiscsillagok fejlődnek ki. A csillag átmenetileg teret és idő nyer, de mint régi nagy de 
elöregedett halogén szervezet elhal, viszont más, megváltozó új összetételben, elektron és egyéb, 
fejlettebb, egyenesebben áramló rendezett részecskékben gazdag fiatal új életkeverékként számos 
fiatal, diaszpórában szétszóródó utódban újjá születi. Az idővel egymást utolérő, később egyesülő 
utódokból, eltérő összetételű és eltérő tudati állapotú új nagycsillag fejlődik ki. Amíg azonban ez 
megtörténik, a csillagfejlődési folyamat a Mengyelejev táblázatban megismert analóg 
fázisátalakulásokon vesz részt a következő halogén és nemesgáz állapotig. Moetrius. 
 
Vajon mi történik, ha egy igazán óriási, akár több száz naptömegnyi csillag robban fel? Ezekben a 
gigászokban egészen másfajta egyensúly alakul ki, mint kisebb tömegű társaikban. Az elméletek 
szerint a magban termelődő, és kifelé haladó fotonok olyan nagy energiájúak, hogy általuk elemi 
részecskepárok, elektronok és pozitronok keletkeznek, így ebben a folyamatban a csillag 
energiatermelése arra fordítódik, hogy tömeggel nem rendelkező fotonokból tömeggel bíró elemi 
részecskék jöjjenek létre. Ezen óriások esetében a csillag összeroppanásakor azonban a külső rétegek 
nem szinte tisztán vasból álló magra zuhannak, hanem jóval könnyebb oxigénatomokból álló magra. 
Ez a forró, összepréselt oxigénmag, az ennek hatására elszabadult termonukleáris reakció során 
rendkívül hevesen robban fel, amely szinte teljesen elpusztítja a csillag magját. Tévedés, egy része 
heves reakcióban egyesül a vasatomokkal, amely az egyesülők és az oxigén atomok vegyes vasoxid 
utódokba fejlődéséhez vezet, azaz az oxigén részecskék a nagyobb sűrűség felé, a vasatomok egy 
része pedig visszafejlődik, de ez az ára annak, hogy más központi része pedig sokkal nagyobb 
sűrűségű, még fejlettebb anyagokká alakulhasson át. Moetrius. 
A Kepler-féle szupernóva maradványa. A valaha a struktúra középpontjánál élt csillag által a 
robbanásban ledobott anyag ma is táguló burkot alkot (Forrás: NASA) lásd a felső képet. (Kiszámítható 
rendezett életáramlást folytat). 



 179

Ugyan már több évvel ezelőtt sikerült megalkotni ezen folyamatokat leíró elméletet, de eleddig 
egyetlen ilyen objektumot sem sikerült megfigyelni. Nemrégiben az izraeli tudósok vezette, német, 
angol, kínai és amerikai kutatókból álló csoport az SN 2007bi jelű szupernóvát vizsgálta meg, amely 
egy távoli törpe-galaxisban robbant fel. A vizsgálatok során úgy találták, hogy a megfigyelt objektum 
kitűnően beleillik a fenti modellbe. Az adatok elemzése során a kutatók arra jutottak, hogy a csillag 
tömege akár 200 naptömeg is lehetett. Egy ilyen hatalmas tömegű csillag megfigyelése azért is 
érdekes, mert az Univerzum általunk belátható részében a megfigyelések és elméletek szerint is 
körülbelül 150 naptömeg a csillagok tömegének felső határa, sőt, egyes kutatók szerint a csillagok 
méretének is van felső határa. Az SN 2007bi viszont megerősíti, hogy az ilyen roppant tömegű 
csillagok bár rendkívül ritkák, mégiscsak léteznek; sőt, ennél jóval nagyobb, akár 1000 naptömegű 
csillagok is élhettek az Univerzum életének korai szakaszában. A felrobbanó csillagóriást egy apró 
törpe-galaxisban sikerült észlelni. Ennek a rendszernek a mérete alig százada saját Tejútrendszerünk 
méretének. A kutatók szerint az ilyen törpe-galaxisok lehetnek a hasonló óriáscsillagok lakóhelyei, 
amelyekben eddig ismeretlen hatások teszik lehetővé az eddigi határnak tartott 150 naptömegnyi 
anyag átlépését.    16. ábra: A fehér törpévé átalakulás 

 
 
 
 

A fehér törpe, fekete lyuk, vagy neutron csillag keletkezése. 
Az életforduló vége és a más állapot kezdete a főnix állapot. 

 
 
 

150 éves 1848 körüli szupernova robbanása képe és tágulása 
 

 

Föld méretű fehér törpék oxigén légkörrel  
Szerző: Székely Péter | 2009. december 03., csütörtök 
17. ábra: A kék neutron csillag születése 
A Sloan Digitális Égboltfelmérés adatait 
elemezve találtak rá a kutatók ezen érdekes, 
elméletileg megjósolt, de korábban még sohasem 
vizsgált objektumtípus két tagjára. 
Bizonyára sokakban ötlik fel az élet lehetősége 
az oxigént tartalmazó légkör hallatán, azonban 
sajnos le kell hűtsük a kedélyeket: ezek a 
különleges égitestek nagytömegű csillagok 
maradványai, amelyek már elhasználták 
hidrogénből, héliumból és szénből álló 
üzemanyagkészletüket. 

A megfigyelt szupernóva és hasonló óriáscsillagok jövőbeli vizsgálata 
bepillantást enged a hatalmas csillagok robbanási folyamataiba és segíthet 
megérteni, hogyan járultak hozzá az Univerzum jelenlegi anyagi 
összetételének kialakításához. A régmúltban élt szupernóvák 
elengedhetetlenül fontosak voltak ugyanis a nehezebb elemek 
előállításában, és azoknak a kozmikus környezetbe juttatásában. Ezekből a 
„beszennyezett” kozmikus felhőkből alakulhattak ki később - az esetleg 
élet hordozására is alkalmas - bolygórendszerek.  
 Érdekesség például, hogy a most megfigyelt szupernóva-robbanás során a 
megsemmisülő, közel 100 naptömegnyi csillagmagból a kutatók szerint 
többek között közel 5 naptömegnyi(!) 56-os tömegszámú fejlettebb nikkel 
keletkezett. 

Forrás: ScienceDaily, 2009. december 4. 
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A csillagszintű periodikus rendszerben az átlagos rétegben már a második periódus végére értek, és a 
látható felszíni rétegben az oxigén rétegállapot után elérték a Fluor és a neon külső nemesgáz állapot 
kialakulását. Moetrius. 
Az elméleti modellek szerint a 7 és 10 naptömeg közötti anyagmennyiséggel rendelkező 
csillagok, a második életperiódusban, a periódus végére halogén állapotba kerülve, az életük végén 
vagy az imént említett fúziós alapanyagok teljes elhasználtával egy oxigénben rendkívül 
gazdag maggal  (réteggel, héjjal) rendelkeznek és nagy eséllyel neutroncsillaggá roppannak 
össze egy látványos égi tűzijáték, egy szupernóva robbanás során. A két frissen talált 
objektum, az SDSS 0922+2928 és az SDSS 1102+2054 jelű csillagok azért fontosak a 
modellek megerősítésében és pontosításában, mert az eddig ismert fehér törpék hidrogénből 
és/vagy héliumból álló külső burkai elfedték előlünk a magot. (pontosabban a magot takaró, 
már halogén állapotban változó oxigén réteget) 
 
A periodikus folyamatokban fejlődő csillagszinten is az alkáli és földfémes állapot 
elektronban dús hidegfúziós kezdeti átlagos állapota után, átlagos és elektront jobban cserélő 
életállapot fejlődik ki, de csillagszinten is minden periódus végére elektronhiány, energia és 
dolgozóhiány, azaz elnőiesedő melegfúziós eredő, és szaporodásra kész állapot fejlődik ki. 
Míg azonban a melegfúziós elemek az alkáli földfémek irányából a nemesgáz állapota felé 
fejlődnek, a hidegfúziós rétegbeli társaik ezzel fordított irányú fejlődésben vesznek részt. A 
szaporodás, és a szaporodó képesség, a nemesgáz állapot következmény akkor alakul ki, 
amikor a két egymással ellentétes irányú fejlődés, eléri a legnagyobb különbséget, amely 
egyben a legnagyobb reakció és vegyülő képességet eredményezi, amikor a két egymásra 
reagens állapotú réteg közül kiszorul az előző utódréteg, azaz amikor a glória kifejlődik. 
Pontosabban, amikor a két nagyobb felmenői progenitor, szülői életbuborék egymás felé 
lendülve közvetlen kapcsolatba, érintkezésbe kerül egymással, a szupervédett térben a 
szigetelő réteg elvékonyodik, a szigetelő hártya folytonossága megszakad. Amikor az 
érintkezés szikrája létrehozza az átütést, a keveredést, a reagens életkeverékek 
összekeveredése azonnal nagy erejű tértágító robbanásban létrehozza az új utód szervezetet, 
ezzel a térből és az eseményből kiszoruló apa és anyaréteg között új szigetelő vegyes állapotú 
réteg kezd kifejlődni. Gyakorlatilag minden életperiódus végére kifejlődik valamilyen 
egymással reagens, heves reakcióra képes melegfúziós, nőies és férfias mono, haploid állapot, 
amelyet a Mengyelejev rendszer nemesgáz állapottal jelölt szimmetria oszlopa mellett kell 
keresni. A Baloldali melegfúziós, nőiesebb elemek, a proton, az atomi Fluor, Klór, Bróm, Jód, 
Asztácium állapotokkal analógok, míg ezzel párhuzamosan kiférfiasodó hidegfúziós, 
jobboldali férfias eredőjű elemek a Hidrogén, a Lítium, a Nátrium, a Kálium, a Rubídium, a 
Cézium és a Francium. Értelemszerűen a közöttük kifejlődő nemesgáz állapottal induló 
utódok a semleges következmények, a párosodás anyagibb, nagyobb szervezettségbe épülni 
képes maradványai. 
A periodikus rendszer azonban az ismert atomi energiaszint alatt is folytatódik, és a molekula 
szint felett is egyre nagyobb tömegszámú részecske szervezetekbe, következményekbe 
fejlődik. Míg lefelé az ötödik dimenzió, a mikrokozmosz szervezeteit kell keresnünk, addig 
felfelé az ember és a nagyobb szervezettség fölött, az országnyi, rétegnyi, bolygónyi és 
csillagszintű szervezettség egymásra reagáló-képes állapotait kell keresnünk és megértenünk, 
hogy a differenciálódás most is folyamatos, a tér legnagyobb és legkisebb egységnyi 
szervezetei nem állapíthatók meg. 
 
 
Föld méretű fehér törpék oxigén légkörrel 
Ahogy a fantáziarajzon is látható egy fehér törpe mérete összevethető a Földével - ámbár ebbe a 
térfogatba a Napéhoz közeli anyagmennyiség van belezsúfolva elképesztő sűrűséggel párosulva. 
[ESA/NASA] (A kép az interneten megnézhető) 
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A törpékre rátaláló csapatot vezető Boris Gänsicke (University of Warwick) szerint az ilyen nagy 
felszíni oxigénbőséget felmutató csillagoknak minden bizonnyal a csupasz oxigén-neon magját 
(rétegét) látjuk, emellett a két törpe valószínűleg osztályának legnagyobb tömegű "előcsillagaival" 
(progenitoraival) rendelkezett. A jelenlegi modellek szerint az ilyen, oxigén-neon maggal bíró fehér 
törpéknek vastag, szénből álló külső rétegük van, (a szén és az oxigénréteg között természetesen 
nagyon sűrű nitrogén rétegnek kell lennie) ami megakadályozza a nagy mennyiségű oxigén felfelé 
történő diffúzióját. De a számítások arra is utalnak, hogy a szénréteg vastagsága egyre csökken, 
ahogyan egyre közelebb jutunk a progenitor tömegének felső korlátjához, ahol még képesek a 
csillagok fehér törpeként és nem szupernóvaként végezni. A kutatási eredmények szerint a 400, illetve 
220 fényévre lévő SDSS 0922+2928 és az SDSS 1102+2054 a mag összeomlását éppen csak elkerülő 
csillagok maradványai, ennek megfelelően a két törpe is - osztályához képest - nagyon nagy tömegű 
lehet, azonban a jelenleg rendelkezésre álló adatokból ezt nem tudjuk meghatározni. 
 

Az eredményeket részletező szakcikk a Science folyóiratban jelent meg. 
Forrás: Astronomy Now Online, 2009. november 12. 

 
Ez megerősíti Moetrius azon elméletét, hogy az előcsillagok egymás felé áramlása során, a 
külső, nem túl nagy sűrűségű, a keveredésre és a vegyülésre hajlamos rétegek össze és utódba 
bekeveredése, majd a közös térből kiszorulása után, egyre nagyobb sűrűségű, egyre nagyobb 
nyomású, és ezért egyre tisztábban ionos, nagy azonosságú rétegek kerülnek egymás mellé. 
Ha kellő fejlettségi eltérés miatt, az egymás mellé kerülő idegen rétegek 
A 18. ábra segít megérteni az egymás mellett lévő három egymással szoros viszonyban 
kapcsolódó érintkező réteg változását. 

 
Vékony cseppfolyós nitrogén réteg választja el a már szintén cseppfolyós Oxigén rétegtől, 
amelyet egy kicsit nagyobb sűrűségű, e nyomáson szintén folyékony Fluor rétegnek kell 
követnie. A Fluor alatt vegyes, nemesgáz állapotú új, fiatal, embrionális állapot előtti Neon 
részecskeréteg található, amely éppen nagyobb nyomású, de már elektronban is dús, gáz 
állapotban, anyagi tömegbe sűrűsödése, YX, vagy még YYX állapoteredő valószínűsíthető. 
Az átlagossá keveredő neonréteg alatt, beljebb, ismét hidegfúziósabb eredőjű, elektronban 
dúsabb Nátrium, majd Magnézium rétegre kell számítani, és csak ezt követően van az első 
fémes, nagy nyomáson még folyékony, de a hatásokat még jól elosztó alumínium réteg. 
Befelé a rétegrend nagy eséllyel a Mengyelejev állapot atomi analóg fejlettségével 
folytatódik, de a két férfias és nőies, kívül hidegfúziósabb, belül melegfúziósabb réteg között 
mindig vegyes, az egymással paralel, de ellenkező irányban áramló elődökhöz képest eltérő 

A látható rétegek a már nagyobb 
sűrűségű vékony szén réteggel 
kezdődnek, ezt pedig valószínűen  

      A fehér törpe állapotban, amikor a külső nem 
      látható felületen, rétegekben az aurában hélium 
     nemesgáz állapot alakul ki, akkor egy réteggel  
     beljebb az aura alján vékony lítium, az alatt 
Berillium rétegnek kell kifejlődnie. Ezek a ritkább 
rétegek átláthatók, és a fejlettségünk miatt kevésbé 
láthatók. A Berillium alatt Bór rétegnek, az alatt 
már kellő azonosságú, ezért látható vékonyabb 
szén rétegnek kell lennie, kifejlődnie, amelyet 
nitrogén réteg szigetel el a már látható sűrűségű, 
kellő azonosságú oxigén réteg redukáló hatásától. 

YY
YYX

XY

XXY
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erre merőlegeshez közeli irányban keringő semleges utód rétegeknek kell lenniük. Míg a 
külső és kisebb életnyomású rétegek szélesebbek, részecskében ritkábbak, de jobb 
eloszlásúak, ahogy befelé haladunk az egyre nagyobb sűrűségű rétegek felé, úgy 
vékonyodnak el az egyre nagyobb sűrűségű, egyre nagyobb életnyomású rétegek. A köztes 
utód rétegek mindig kilencven fokos keresztirányban, laminárisan áramolnak az egymással 
szemben áramló eredőjű hideg és melegfúziós, előd részecskéikhez képest, amelyek többnyire 
radiálisabbak, lehet hogy a rendszer radiánsa felé, vagy és onnan kifelé áramlók. Míg azonban 
a melegfúziós rétegek mindig kifelé és az eredőben szétáramló radiális irány erdővel 
rendelkeznek, a hidegfúziósok befelé áramlóval és az eredőjükben összetartóval. 
A radikális befelé áramló férfias hidegfúziós elemek a YY Hidrogén, egy periódussal beljebb 
a Lítium és a Berillium, YYXy, egy újabb periódussal beljebb a Nátrium és a 
Magnézium.YYX. Ezeknél nőiesebb a Berillium XXYy és melegfúziós réteg a Szén, XXY és 
az Oxigén, XX, de ezek között is van tömegszám és vagyoni, illetve állapot eltérés. 
Átlagos és vegyes, laminárisan áramló YX eredőjű utódrétegek a Hélium, a Nitrogén, a Fluor, 
de lehet hogy a Bór is ide sorolható. A redukáló képesség tehát a valamilyen állapot hiány 
miatt az adott állapotban többlettel rendelkező többletek elvonása, és egymás semlegesítése. 
 
 
 
Másik Internetes idézet, amely segít megérteni, hogy miért nem lehet a várható, valószínűen 
több kisebb egységre szétváló vendéget a többször megváltozó pályáról eltéríteni. 
 
Közeljövőben várható szupernova Jetkúpjában vagyunk  
200803 30 

Forrás:  * The University of Sydney News    * arXiv:0712.2111v1 [astro-ph] 
 
A földi bioszférára is veszélyes lehet a csillagászati értelemben közeli WR 104 katalógusjelű 
rendszerben bekövetkező szupernóva-robbanás, ami a következő néhány százezer év során bármikor 
megtörténhet. 
 
A robbanás előtt álló objektum a Földtől 8000 fényévre, a Sagittarius csillagképben található, a WR 
104 katalógusjelű kettős rendszer egyik tagja, egy ún. Wolf-Rayet –féle az életperiódusának a végére jutó 
elöregedett -csillag. A fejlődési elméletek szerint egy nagytömegű csillag életében a rendkívül instabil 
WR fázis a szupernóva-robbanást közvetlenül megelőző utolsó állapot, a kataklizma a becslések 
szerint a következő néhány százezer év során bármikor bekövetkezhet. 
Az így nyert korongképen - azon felül, hogy szép és jól mutatja a szerkezetet - azonban észre kell még 
vennünk valamit. Jelesül azt, hogy - adott hibahatáron belül természetesen - éppen a pólusa felől 
látjuk. Egy ilyen távolságban bekövetkező "normál" szupernóva-robbanás (viszonylag lassú forgású 
szülőcsillag, gömbszimmetrikus lökéshullám) minden bizonnyal briliáns látvánnyal ajándékozná meg 
a földi megfigyelőket, de ezen felül különösebb hatása valószínűleg nem lenne.  
 

A WR 104 esete a kettősség és a kiáramlási korong miatt azonban kicsit más. A mai, sok elemükben 
még vitatott elképzelések szerint ilyen esetekben a robbanás aszimmetrikus lesz, fő irányát pedig 
valószínűleg a kettős rendszer egyik jellemzője, a korongra (azaz a pályasíkra) merőleges irány 
szabja meg: a robbanás energiájának jelentős része, többek között nagyenergiájú gammasugárzás 
formájában a pályasík normálisa körüli körülbelül 12 fokos nyílásszögű kúpban hagyja el a forrást.  
Ilyen gammakitöréseket (GRB, Gamma-Ray Bursts) űreszközökről ma már szinte minden nap 
detektálnak, de azok jóval távolabb vannak tőlünk. A WR 104 azonban viszonylag közeli, ráadásul 
az előzőek szerint a Föld benne lenne a robbanás kúpjában! Ilyen közeli forrásból induló 
koncentrált nagyenergiájú nyaláb hatása pedig akár már veszélyes is lehet a földi bioszférára. Újabb 
keletű elképzelések szerint lehetséges, hogy a földtörténet nagy kihalási eseményeinek némelyike 
is ilyen okokkal magyarázható. 
A WR 104 robbanásának ilyen hatása természetesen még a szerzők szerint is főleg spekuláció, sok 
ugyanis a bizonytalan elem. Először is annak eldöntésére, hogy mennyire pontosan vagyunk a 
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rendszer tengelyében, további spektroszkópiai vizsgálatok szükségesek, a mostani adatok pontossága 
(kb. 16 fok) nem elegendő. A legbizonytalanabb pont azonban a majdan bekövetkező robbanás 
természete: valóban úgy fog-e végbemenni, ahogyan most elképzeljük, s az energia nagy része az 
adott irányba fog-e koncentrálódni? Az aszimmetrikus szupernóva-robbanások és a GRB-k 
kapcsolatának vizsgálata ma egy kurrens kutatási terület, napról napra új ötletekkel, elképzelésekkel. 
Valószínű tehát, hogy a WR 104-el kapcsolatos újabb eredményekről még azelőtt fogunk hallani, hogy 
a robbanás bekövetkezne ... 

Az eredményeket részletező szakcikk az Astrophysical Journal c. folyóirat 2008. március 1-jei számában jelent 
meg.   

Forrás:  * The University of Sydney News    * arXiv:0712.2111v1 [astro-ph] 
 
 
 
 
És a megtermékenyítő vendég 
 
Veszélyes aszteroida közeledik    2007. október 01. hétfő, 23:07 
 
Egy aszteroida 2029-ben vészesen megközelíti a Földet, és hét évvel később az ütközés veszélye is 
fennáll, de elhárítható – jelentette ki hétfőn Moszkvában újságírók előtt Borisz Susztov, az Orosz 
Tudományos Akadémia csillagászati intézetének vezetője kollégái számításaira hivatkozva.  
A kisbolygót 2004-ben fedezték fel, és úgy számítanak, hogy 2029-ben 37 ezer kilométernyire, - ha 
jók a számítások akkor hárombolygónyi méretre - közelíti majd meg a Földet, vagyis olyan 
távolságra lesz, mint a geostacionárius szputnyikok. 
Susztov szerint annak is van valószínűsége, hogy újabb hét évvel később a 350 méter átmérőjű 
aszteroida a Földnek ütközik, s ennek még az 1908-ban Szibériában becsapódott, mintegy 100 
méteres átmérőjű tunguz meteorit becsapódásánál is súlyosabb következményei lennének, de ez 
megakadályozható. Ide tartozik az előző idézet várható következménye, amely nemcsak 
feldarabolódásra, hanem valószínűen többszörös irányváltozásra, nagyobb saját spinre, azaz 
kiszámíthatatlanabb közeledő pályára készteti a háztűznézőbe érkező vendéget. Ennek a 
következménye, hogy a meglátogatott bolygó menyecske valószínűen kivirágzik, és az időben 
érintkező megtermékenyítés hatására szupernóvaszerű főnix tűzmadárrá változik. A glória bizonyára 
kialakul, és utód réteg (szervezet) megfoganása, a Megváltó újra megszületése várható. 
A tudós, aki elnöke az akadémia meteoritveszéllyel foglalkozó szakértői bizottságának, elmondta: ma 
már világos, hogy nem lehet felrobbantani a Földhöz közeledő aszteroidákat, ahogyan korábban 
gondolták, mert ez különféle, előre láthatatlan veszélyeket hordoz. A tudósok ma úgy látják, hogy 
lehet viszont hatni az aszteroidákra különféle kozmikus eszközökkel, amelyek például 
megváltoztathatják repülésük irányát és így elháríthatják a Földdel való ütközés veszélyét. A fő, hogy 
idejében felfedezzék a közeledő veszélyt, és a kisbolygó pályájára tudjanak irányítani valamilyen 
kozmikus eszközt - mondta a tudós. A 2029-ben közeledő aszteroidáról Susztov azt mondta: a 
pályájára lehet juttatni egy megfelelő eszközt, s a repülési irányának megváltoztatásához néhány tíz 
kilogramm üzemanyag elégséges. A kutató a világ legelső szputnyikja felbocsátásának 50. évfordulója 
alkalmából Moszkvában rendezett nemzetközi űrkutatási fórumon beszélt. 
A gond annyi, hogy nem ismerik a várható környezeti változásokat és a szükségszerű 
következményeket, a Nap, a Jupiter, a kisbolygó övezet és a Szaturnusz pályamódosító irányát, 
hatását. A bolygónk a határozatlanság síkjára érkezik az esemény helyére és idejére. Az ilyen 
események nem egyszeres, hanem kétszeres szimmetria vesztések, azaz egyidejűleg két egymásra 
merőleges téridőbeli kereszteződés hatása halmozódik az érintett szervezetre, amely így 
elkerülhetetlen esemény. Akik a tér és az életáramlás törvényeit alkották, azok gondosan ügyeltek arra, 
hogy a végzetet, a lejárt életidő lehetőséget, a szükséges megújulást ne lehessen kijátszani. 
Ha átmenetileg valamely szervezetnek sikerül mégis a rendszer kijátszása, akkor a túlélő 
szervezettségben a káosz folytatódik, és vagy beáramlik a közösség egy nagyobb, sokkal 
fejlettebb rendszer nyelőjébe, vagy a zűrzavar és a fúzió, a részecske szaporodás addig 
folytatódik, amíg a rendszerben az élet teljesen pokolivá nem változik. A hozzánk képest a 
melegfúziós pokolban élőknek is szükségük van energiára, táplálék utánpótlásra, és a 
rétegünkben felhalmozódott, könnyen bontható fehérjére, zsírokra és oxigént szállító Orgonokra 
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A szupernova eseményeket, és a Szaturnusz delelőre forduló szimmetriasávját azért kellett 
bemutatni, hogy az emberi tudat megértse a szórási sík fokozott gerjesztését, és azt is, ha egy 
kisebb szervezet éppen e magas gerjesztésű határozatlanság síkjára, a senki földjére ér, 
veszélyes szórási síkba kerül. Ezért kell az anyai Napnak, (pl. a Földnél) eltakarni a haragos 
nagytestvért, vagy a dühöngő apát. Az anyai (Napi) takarás előtt és után még nagyon veszélyes a 
helyzet, mert a Szaturnusz szórási síkja sem egyenes, bár viszonylag sík, de ívelt pályán 
áramlanak a belőle kiáramló már termetes következmény élettermékek és utódok. A 
Szaturnusz a 29 458 éves keringési ciklusában a legközelebbi delelőjére éppen akkor kerül, amikor a 
látogató vendég, információt szerezve a környezetről a második, vagy a harmadik fordulóban a Nap 
felől visszatér. A Jupiter 11,86 éves keringési ciklusában 5,9 évente metsszük a szórási szimmetria 
síkját, amely most még egyesülő hidegfúziós eredőben, de növekvő melegfúziós, energiaadó fázisban 
változik.  Annak is van esélye, hogy az ekliptikán azonos időben haladunk át, vagy –és közös szórási 
sík alakulhat ki. Növeli az esemény valószínűségét, hogy az időpontra a Neptunusz és az Uránusz is 
valószínűen a közös ekliptikáéra ér, és a befolyásuk összeadódhat. Jelenleg a Jupiter és a Neptunusz, 
egymást erősítő hatású, majdnem azonos irányban van. 
Ha ez a gerjesztés kijjebb kényszeríti a bolygónkat az időspirálon, előbb utóbb elérkezik a 
közös szimmetriasík két oldalát közösen védő felmenői életbuborékok, az életbölcső széléhez, 
a kevésbé védett, a felmenői közös életbuborékok által nem, vagy kevésbé árnyékolt, 
izotrópabb térrészébe.  
 
A természet a százas és az ezres időrendszereket használja, de ezek az időritmusok csak átlagok, mert 
a szervezetek életritmusa ezen átlag körül ingadozó. Nem véletlen, hogy 500 és ezer évekkel ezelőtt 
mindig nagy válságok és szimmetria hiányok alakultak ki. Az élet nagy válságai a határozatlanság 
teréhez és idejéhez, a határfelületeken átkeléshez, az életperiódusok lejárásához, pontosabban a 
rendszerek elöregedéséhez, a differenciáló képesség megszűnéséhez kötött. 
 
 
 
Az általunk megismert életidőszaknál nagyobb szintű körforgás és 
következményei: 
 
Az anyagi sűrűséget elérős élet fogan, centralizálódik, sűrűsödik, amely során az anyaméhben 
később önállóvá és felnőtté váló utód szervezetté, magzattá fejlődik. 
A magzathoz válást segítő, létrehozó az adott térrészben fejlődő elődi szervezeteknek számos 
feltételt és megfelelő külső-belső körülményt kell időben és elvárt rendezettségben teljesíteni. 
Az egyik legfontosabb feltétel, a részecskeállomány egy részének olyan ellenkező előjelű, 
áramlási és fejlődési irányú részecskék közé juttatása, amely az ilyen sűrítő térbe juttatott, 
bekevert utód részecske állományt egyre kisebb térrészbe lokalizálja. Ezzel lehetővé teszi az 
anyagiként ismert, közös szervezetbe épülő egyedsűrűség időben és térben is viszonylag 
tartós kialakulását, az életbuboréknak tekinthető, felfúvódásra hajlamos differenciáltabb 
szervezetek felületei között kifejlődő karcsú, gyorsabb anyagcseréjű életörvények tartós 
létrejöttét és az egymástól eltérő térállapotba szerveződő részecskék egy ideig együttváltozó 
közösségeinek az életfolyamatként megismert átalakulását, elöregedését.  
A nagyobb sűrűségű centrális maggal és aurával is rendelkező, már differenciáltabb kívül még 
férfiasnak látszó, de belül már elnőiesedett, melegfúzióssá vált életbuborékoknak, a 
külsejükben még nőiesebb életörvényekkel vegyes állományba keveredésre, kovalens 
szervezetekbe épülésre alkalmas kerülő átlagos rétegébe bejuttatott részecskék lamináris, 
együttáramlásra és e-közbeni keveredésre alkalmas vegyes életáramlásokba, körfolyamatokba 
terelődnek. Az életáramlás körfolyamatokban keveredésének az egyik következményeként, a 
túldifferenciálódó, korábban a külsejében hideg és rendezett áramlású, az átlagos felületén 
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még férfiasnak látszó, de a nőies életörvény állapotba átfejlődő szerveződések állapotának az 
inverz átalakulása. A térben lévő életbuborékok azonban csak a környezetükkel együtt 
képesek inverz állapotba fejlődni, ezért miközben a férfias eredőjű életbuborékok külső 
részén lévő, már férfias, egyenesebben áramló részecskék, más hasonló analóg életbuborékok 
külsején, eltérő irányba áramló részecskékkel differenciálódnak, eközben a köztes térrészben 
mindig átlagos utódbuborékok és lendületben hiányosabb, alacsonyabb életnyomású köztes 
rétegek, új életörvények fejlődnek ki. A nagyobb energiaszintre, magasabb tömegszámú 
szervezetekbe kerülő részecskeközösség nemét valószínűen a közösségbe kerülők 
centralizáló, vagy szétáramló irányba, vagy – és valamelyik átmenet felé fejlődő állapot 
határozza meg. A két szélsőséges állapot, a túl magas, vagy a túl alacsony életnyomású 
térrész, nemi állapot között mind a két irányba átfejlődő átmenetek, tavaszi fiatal és elöregedő 
idősebb (ősz) állapotokat fejlesztenek ki. 
A körfolyamatokban fejlődés során az utódéletre lehetőséget kapó részecskék hol az előd 
részecskék sokasága által együtt védett utódtérbe centrálisabb, a részecskéket sűrítő, 
összegző, kisebb térrészbe nyomó, összetartó irányba fejlesztő belső rétegekbe kerülnek, hol 
ezekből az átlagos réteg külsőbb, a széttartás irányába fejlesztő részébe kerülnek. A két réteg 
közötti átmenet, a vegyes más állappot felé fejlődés során, a kifelé fejlődés közben férfiasabb, 
a befelé fejlődés közben a nőiesebb, melegfúziósabb eredőbe fejlődnek.  A életáramlás 
lehetőségeit mindig két távoli, nagyobb energiaszintű, sok korábban és gyorsabban változó 
életet leélt részecskét nagyobb tömegszámú szervezetbe koncentráló, de a megszerzett 
tulajdonsági eredők szerint annak a belső, vagy és a külsőbb rétegei közé visszaforgató közös 
elődtér generálja. Lásd a 1. ábrán, a 20. oldalon bemutatott fókuszáló, vagy a szétáramlás a 
széttartás irányába fejlesztő hatásokat.  Míg a fokozottan védett térben a felmenők 
határrétegeiről kiinduló, egymást a térben és időben elkerülő részecskék egy része, az utód 
szervezetekre lokalizálóan hat, addig az árnyékolt és fokozottan védett térrészből kikerülőkre 
már széttartó, eltávolító irányokban egyesülő részecskék hatása a védett térrészből kifelé 
terelő, gyorsítólag hat. Amely részecskék a felmenők általi fókuszáló, sűrítő, centralizáló 
térrészbe, a nagyobb energiaszintű és tömegszámot igazgató szervezettség látóterébe és 
nagyobb figyelmébe kerülnek, azok több energiát kapnak és ettől időben gyorsabban változó 
jobblétbe, közös együttváltozó tömegbe sűrítődnek. Amely részecskék azonban kiszorulnak e 
centrális, sok felmenői figyelmet és energiát kapó centrális térrészekből, az élet éppen 
alacsonyabb életnyomású peremére kerülve ki és szétáramlanak, azok eltávolítódnak a 
nagyobb tömegszámú szervezettséget felügyelő isteni figyelem központjából. A két eltérő 
irányban áramló réteg közötti szimmetriánál, a még észlelt, részben szóródó energiával 
ellátott átlagosan fejlődő, egyenesebben és kiszámíthatóbban járó részecskék azonban sokáig 
egyenesek maradnak, nem térülnek el egyik szélsőséges állapot felé, sem jobbra, se balra, se 
befelé, se kifelé az antirészecskéjükkel történő találkozásig.  
Az egymással éppen szemben azonos támadásvonalon érkező, egymásnak antirészecskék, a 
felmenői figyelem látómezőjének a szélén, egy körgyűrű mentén a befelé sűrítő állapotból 
átfejlődve a kifelé szétszóró, elmulasztó állapotfejlődés felé, az éppen átlagos és ezzel 
határozatlan állapotba kerülő, gyorsabban differenciálódva felbomló, átalakító szervezeteket, 
a nemesgáz állapotot létrehozó, következményállapotba fejleszti. Lényegében az eddig belül 
és kívül, egymástól eltérő irányba, befelé és kifelé, a nagyobb szimmetria, az átlagosabb, 
eredőbb állapot felé fejlődő szervezetek átlépve egy fontos, felnőtté, apákká és anyákká 
differenciálódó téridős határt, a szervezetüket a szokásosnál sokkal jobban elporlasztó, előd és 
utód állapotot létrehozó differenciáló következményben részesülnek. A közös szimmetriában 
és kezdetben állócsomóban egyesülő részecskék a felmenői szervezet idegcsatornájának a 
végződésébe, a figyelem fókuszába kerülő túl differenciált életbuborékokban, a felmenői 
szervezetek áramlási rendezettségi egy rövid időre paralellé, azonos rendezettségűvé válik, 
pontosabban a felmenői szervezeteket összekötő legrövidebb egyes úthoz képesti eltérés, és 
ezzel az egymásra kölcsönható képesség egy pillanatnyi időre megszűnik. A szervezetek 
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egymáshoz viszonyított forgása miatt a felmenői szervezetek figyelme egy pillanatra közös 
irányba nézve megtalálja egymást, azaz ismét létrejön, feléled a szerelem lángja a 
mindenséget fenntartó tűz. 
Amikor a belső védett élettérben megfoganó, állócsomóba, anyagba sűrített részecskék kifelé 
haladnak a fokozatosan védett térrészből, mindig eljön az a pillanat, az elődi, felmenői 
szimmetriasíkon, idegcsatornán átlépés, amikor két egymással párhuzamosan kifejlődő analóg 
szervezet közös kétdimenziós életsíkja, szimmetriasíkja, vagy ritkábban az egydimenziós 
élettengelye éppen párhuzamossá válik. Ezen állapotban a kölcsönható képesség egy rövid 
időre, a párhuzamosság ideje alatt megszűnik, nagyon lecsökken, és az egymás mellett 
ellenhatásba kerülés nélkül a másik szervezet központjáig eláramlani képes részecskék, nem a 
köztes felületen, hanem a nagyobb másságú belső ionos rétegben, több fraktálmélységbe 
behatolva keltenek szaporodást és megosztódást is létrehozó kölcsönhatást. A szervezettség 
időbeli korszakait, mindig a megváltók születésével kezdődő, és azok elhalásáig, elmúlásáig 
terjedő időszakig számítják, amikor az előző megváltó elmúlása közben, az isteni szikrából 
egy másik, fiatal új megváltó fogan, születik. 
A korábban már átlagos életet leélt kisebb szervezetek kellően elérő, de még együttműködésre képes 
és hajlamos rétegei közé kerülő részecskék, legalább három, egymással legalább 90 fokos szöget 
bezáró átlagos szimmetriasík, idősík, tömegfelező által generált fokozottan védett térrész, határfelület, 
időfelület közé kerülnek. A sok előd szervezet által együttvédett határfelületeken belüli térben 
lokalizált részecskék egy részét a nagyobb változássűrűségben, az elviselő képesség szerinti 
differenciáló hatásnak teszik ki, amelyben egy rész nagyobb sűrűségbe, másik rész kisebb sűrűségbe 
fejlődve kikerül az átlagos felület, térrész külső, vagy védettebb belső részébe. Lényeges, hogy a 
kikerülő, és a centrális térrészekbe bekerülő részecskék is további körforgásokban és életáramlásokban 
vesznek részt, amely során később a belső térbe centralizáltak és a külsőbb aurába kikerültek is 
visszakerülnek a korábbiaktól eltérő körülmények közé, és állandóan másféleképpen lejátszódó új, 
pontosabban más körforgásokba, új összetételű, eltérő eredőt adó, változatos életáramlásokba 
kerülnek. 
 
A nagyjából azonos fejlettségű rétegek egymással párba kapcsolódása során, a már felnőtt és 
ivarérett korba kerülő, viszonylag ionosan tisztává váló, férfiasabb, vagy nőiesebb, 
hidegfúziósabban, vagy és melegfúziósabban rendezett rétegegek életanyaga, energia és 
részecske utánpótlása véges. Ha az előd rétegek lebomlása és eltávozása során, két egymás 
mellé kerülő, az eltávozottakhoz képest utódréteg átszerveződik a saját utódukba, először az 
Ő utódrétegük is vegyessé, kezdetben még neutrálissá, túl fiatallá válik. A felmenői 
rétegekben letisztult életanyagok átszerveződése után, amikor az elődrétegek anyaga, 
életnyomása elfogy, akkor az életnyomásban és az utánpótlásában meggyengülő elődök, az 
addig protezsált utód rétegnek nem tudnak több támogatást adni. Nagy az esély, hogy akkor 
kerül sor a fiatalok önállósodására, valódi nagykorúvá válására, amikor az elődrétegek 
lebomlás közben a maradék anyagikat, ás az életáramlás során gyűjtött, felhalmozódott 
hagyatékaikat is átadják az utódrétegeknek. Ekkor már nem a közvetlen elődök, hanem más, 
nekik idegenebb, ionosan letisztultabb, az egyediségben eltérően fejlettebb, a nagyobb ősi 
rendszerben belsőbb, régebbi réteget képező következő rétegek kerülnek egymás mellé 
megfiatalodásra és vegyülésre új lehetőséget kapva. A közben a felnőtté és apákká vált, és a 
legvédettebb térrészből a differenciálódásában kiszoruló utódok férfias, hidegfúziós, nagyobb 
szabadságvágyú, lendületesebb részecskék, az átlagos fúziós térből a külsőbb rétegekbe 
kerülve attól kezdve külső védő, visszaterelő, támogató réteget hoznak létre az új origói 
térrész, az életbölcső, a családi fészek körül. Az anyává váló, töltöttebb, nagyobb saját spinű 
melegfúziós, középre, az ötödik dimenzióba, a belső rétegbe centralizált, hőenergiában és 
saját perdületben is dúsabb részecskék belső rétegbe szorulva adnak helyet és teret a 
következő generációs utódoknak. Míg a külső rétegbe kerülő hidegfúziósabb részecskék 
lendületet, nagyobb rendezettséget célokat és kiszámíthatóságot adnak az utódoknak, addig a 
belső melegfúziósabb rétegbe kerülő részecskék több anyai meleget, támogatást, gyengédebb 
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szeretetenergiát, és állandó gondozást adnak a közöttük ki és továbbfejlődő utódoknak. Mivel 
azonban az életnek védett környezetet adó, felmenői nagyobb energiaszintű, a centrális origói 
térrészt északról és délről védő, a közös teret ezen irányokból lokalizáló, eltérő Dns-sel 
rendelkező szervezettségbe a felnőtté és szülőkké váló rétegek kiszorítják a náluk korábbi 
generációkat, a közös felmenői előd részecskéket összegyűjtő rétegek is folyamatosan 
vastagodnak, regenerálódnak. A közös genetikai elődöket összegyűjtő, a forrást védő rétegek, 
már nem olyan nagy azonosságú, egymással közvetlen érintkezésbe kerülő, már ivarérett, 
tisztábban nőies és férfias másik pár már nem biztosítja a védettséget, nincsenek tekintettel a 
nekik idegen előd párra és reperutyra, és a közvetlen érintkezésük során kiszorítják az előző 
pár utódját és már benne is változó felmenőit, tehát a családját a központi védett térből, a 
házasságkötő teremből. 
A következő páros érintkezése tehát új, más DNS rendezettségű utódot hoz létre, amelyet már 
kívülről védenie kell a korábban kapcsolatot kötötteknek, az idősebbeknek, a legvédettebb 
térrészből már kiszorultaknak. A párkapcsolat és az energiatermelés, a részecske 
átkoncentrálás, azaz a fúzió csak egymásra reagáló-képes, magas kölcsönható képességgel 
rendelkező, tehát jellemzően a részecskéket nagyobb, anyagi sűrűségre segítő és koncentráló, 
stabilizáló felek között lehetséges, amelyben a részben azonos fejlettség szerepe a lokalizáció, 
az élethez szükséges nagyobb sűrűségű, és összetartó eredőjű két egymás felé haladó 
részecske közösség összetartása. Amikor az egymás felé közeledő, egymással már paralel, de 
ellentétes irányú áramlási rendezettség közös, egybeeső pontra fókuszálódik, a két felmenői 
tekintet egymásra nézővé, a részecskeáramlás azonos rendezettségirányúvá válik, és a két 
eltérő réteget, szervezetet elválasztó utódrétegben az életnyomás és az impulzus sűrűség 
lecsökken, és egy rövid időre a szülői kölcsönhatás, befolyás megszűnik. Amikor a 
nemiségben már nagyon feszített többletekkel és hiányokkal rendelkező, eltérővé vált 
rétegeket már nagyon feszíti a bennük felhalmozódott és értéktelenné vált többlet, és a köztes 
utódtérben az azonos irányú egymás mellett paralel eláramlás miatt nagyon lecsökken a 
felmenői szülőket addig elválasztó, egymástól távoltartó impulzusok aránya, az átlagos réteg 
életnyomása. Az utódok egy része ekkor kiszorul a legvédettebb központi térrészből, a 
felmenői nagyobb életbuborékok, részecskében túl sűrű rétegeinek a közvetlen érintkezése 
ezzel elkerülhetetlenné válik. 
 
 
A tudás és ismeret, amelyben a mindenség dolgait megérteni igyekvő, a külső végtelen felé 
figyelő, haladó, koncentráló tudat megértette a valódi végtelen, az idő relatívságát, és a szerző 
figyelme a kifelé haladástól, a környezetben lévő mindenség megértési vágyáról a befelé 
fordulás, az általa még nem ismert belső valóság felé fordulást választotta. A hatalmas 
életfelületre ki és szétáramlott, a térben szétszóródott hatalmas részecske aura eddig kifelé 
áramló részecskéi elérték az idő és a fejlettség határait. Moetrius megértette, hogy a 
folyamatosan fejlődő, ezért is végtelen teljes feltárása nem a feladata, neki csak újabb kb. 100 
éves fejlődési lehetőséget adó részleteket kellett az élet által most megismerhető valóságból 
bemutatnia. A később a jelen terében kialakuló továbbfejlődést más, az átlagos magas 
szimmetriájába, az elmúlás, átalakulás állapotába jutó megvilágosodó látó fogja az utódoknak 
a saját aspektusaiból látottak, megértettek alapján megmutatni. Az isteni szervezettség, amely 
a közös térben és a végtelen felé változik, állandóan fejlődik öngerjesztő, önfejlesztővé vált. 
A múlt változása kifejleszti a jövőt, a jövővel való keveredése pedig állandóan változó, a 
tudatában és az információiban korszerűsödő, egyre tökéletesebbé váló jelent fejleszt ki. 
Viszont a jelen változása gondoskodik a korábban kialakult állapotok elmúlásáról, 
átalakulásáról, múlttá fejlődéséről, azonban a múlt eseményei visszacsatolva, visszakeverve a 
jelenbe, mindig más, mindig új jövőt fejlesztenek ki. Moetrius tudata a sokféle eltérő aspektusból 
körbejárt, még a múltat is kellően meglátó, azt ahonnan érkeztünk, amiből lettünk megértő, és már a jövőre is 
rálátó, amely felé fejlődünk – megértővé és a fejlettségi eredőjét kimerítve teljesebbé vált. Számára 
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a továbbfejlődés lehetősége már nem kifelé, a múlt, hanem előre a jövő felé fejlődés, az 
ötödik dimenzióba átfejlődés adja az új irányt. Az eddig kifelé áramló, hatalmas aurába, élet 
buborék felületre kiterjedő részecskéinek szól a változás központjában centralizálódott lélek, az 
ősanya, hogy nyergelj – fordulj!  Ideje visszafelé, hazafelé, a központi térrész tudatát 
differenciáló, tágító, növelő, a környezetben és kívülről rálátással megismert valóságot közös 
centralizált megértésbe, értelembe fókuszálni. A szerző túldifferenciált, túl bonyolult 
szervezetének a feleződés után szétváló részecskéi torlódva és differenciálódva a külső isteni 
térben felerészben ezt követően elindulnak befelé, visszafelé, egymás és a nagyobb 
változássűrűségű központi térrész, az eredet tere felé. A befelé haladó, már teljesen egyedi és 
univerzális tudással rendelkezők azonban nemsokára más arrafelé haladókkal társulhatnak, 
egyre nagyobb sebességre gyorsulva, egyre nagyobb közös kinetikai tömegeredőre 
fejlődhetnek. A szervezettség részecske erői, hol nagyobb tudatba, hol koncentráltabb 
lendületbe, erőbe, vagy szétáramlásba, a létezés sokféle eltérő állapotába fejlődhetnek. A 
kifelé áramlás a tudatban rendezetté váló, az életre már kellően rálátó, a megismeréstől és a 
megértéstől megnyugvó férfias eredő eljutott a megismerhetőség, a tudatfejlődés jelenbeli 
határáig. Ettől kezdve e részecskék egymás felé áramlóvá, az összetartás irányába fejlődővé 
válnak, nagy eséllyel bejutnak a nagyobb energiaszintű szervezettség idegcsatornájába, 
látóterébe, amelyben áramló gyors, de még kölcsönható képességű, a fotonokkal analóg 
részecskékként befolyásolhatják a következő téridő fejlődését.  
 
A szervezeti résznek a 6-12 foknyi felmenői kúpszögébe bejutók, azaz a már kiterjedt 
életfelületen áramló részecskéknek kb. 60-ad része, de lehet hogy lamináris áramlásba terelődve a fele 
elérte a diaszpóra, a ki és a szétáramlás, a fejlettségi határt, a szétszóródás végét és 
átmenetileg határozatlanná válva, visszafelé, befelé indulva társakat gyűjtve, centralizálódva 
újra közös tömeggé fejlődő része a központot gyorsabb változásra gerjesztően hat. E 
részecskék, a másoknál érzékenyebb, a lehetséges új tavaszt gyorsabban felismerő első 
fecskék azonban csak irányt mutatók, a továbbfejlődési irány egy lehetséges, tervezett 
aspektusait másoknak megmutatók. Ők, akik a tudatváltozás, a paradigmaváltás, a 
rendszerváltás hírét és a lehet másképpen is élni eszméjét szállítók, az új tavasz nyitni kék 
híreit továbbítók. Bár az első fecskék, a tavaszi cinkék egy része mindig elveszik a 
végtelenben, de mások mindig elérik a tavaszt váró partokat. 
 
A tényleges valóság azonban sohasem az egy félszervezet által elképzelt, tervezettek szerint 
alakul, hanem egy a dolgok fejlődő valóságát eltérő aspektusból megismert másik, 
melegfúziós irányba fejlődött, az ötödik dimenzió poklait eközben megismert, megjárt, már 
kifelé tartó félszervezettel közösen létrehozható, a környezet állapota, fejlettsége által is 
módosított anyagi valóság, relatív következmény fejlődik ki. A fejlődésre más erők és a 
körülmények is hatnak, együtt legalább hat, vagy ennél is több jelentős életbefolyásoló 
határfelület szabja meg a látható, és a tapintható valóság fejlődési irányait és lehetőségeit. 
Moetrius kiterjedt aurájából már befelé áramló gondolatai, - mint egy Tokióban szárnyra kelő 
pillangó gyengéd szárnypróbálkozásai - befolyásolni kezdik a változás irányát, sokfelé ható 
hullámai azonban közös lendületté fejleszthetik egy éppen a koncentrált áramlási irányba 
haladó, vezetők nélkül maradó aszteroida, vagy üstökös közös részecsketömegébe 
fejlődötteket, új célt adhatnak e közösségnek. A befelé áramlás, a szervezettség és az 
életáramlás emberi szintű összeomlása, amely Moetrius a közvetítő elmúlásához vezet, az 
nagyobb szinten egy analóg állapotba jutó nagyobb részecskeszámú szervezettség analóg, - 
ezért a szerző által azonosan átérzett - összeomlását eredményezheti. Ha a Városunk, az 
Országunk, a Közös Európánk, az élőrétegünk szervezettsége, életnyomása egy a 
szervezettséget kilyukasztó, megtermékenyítő találat következtében összeomlik, egy analóg 
méretű, az összeomló rendszerhez mérhető tömegszámú, kellően kölcsönhatóképes részecske 
érkezése várható, amely újra felhúzza a változás eltérő rétegben felerősödő óráját. 
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Ha az új tudati információval új cél felé befolyásolt, a kisebb életnyomású térrész felé haladó 
együttáramló részecske közösség elindul a grandiózus fejlődéshez, távlati tervéhez társakat 
keresni, könnyen egy már kellően határozatlan és megosztott, már megtermékenyítésre 
kellően éretté vált bolygó, már nőies melegfúziós, de sokkal nagyobb változássűrűséggel 
eddig fenntartott, összeomló, alacsony életnyomású központi rétegeiben, szervezetében 
találhatja magát. Az ilyen éppen összeomló, a szupernova fázist, a kivirágzást, a 
megtermékenyülést megelőző állapotában lévő, hirtelen leeső életnyomású, a környezetéből 
ezért befelé áramló, hidegfúziós életfázisba átváltó részecskéjű szervezet szinte beszívja 
magába az irányába áramló, a vajúdását megváltó, és őt megtermékenyítő férfias, vagy nőies 
részecskeközösséget. Csak annyi egybeesés, azonosság szükséges, hogy egy eddig a Föld 
szervezetet elkerülő pályasúroló aszteroida, vagy üstökös éppen felénk áramoljon, közelítő 
pályán és irányban a közelünkben haladjon el, amikor a határozatlanság terében lelassuló, 
tétovázó bolygóréteg nyomásesése, összeomlása megváltoztatja a sokak által kiszámított, 
biztosra vett elkerülő irányát. Mint tudjuk, a túl nagy életnyomású térrészekből a köztes térbe 
kikerült, megdermedt, ridegebbé és férfiasabbá vált, már egyenesebb, kiszámíthatóbb pályán 
áramló részecske közösségek mindig a legkisebb életnyomású térrész felé áramlanak. A 
lokális térrészek mellett a saját életspiráljukon elhaladó részecskék akkor váltanak menetet, 
életcélt és idősávot, ha az átváltáshoz nem kell sok energia, ha a közel azonos irány miatt a 
környezeti szereplők (a Szaturnusz juhász kutyájának a terelése) vagy-és valamely helyi 
változás energiája, különbsége elég a pályamódosításhoz. Ehhez két a térben és időben 
egybeeső külső és belső hatásváltozás szükséges. Az egyik lehet egy külső esemény, pl. 
nagyobb valószínűséggel egy közelibb esemény, a Vénusz magzatburkának a felrepedése, 
vagy és a Napba érkező leváló rész, amely komoly felénk ható energiahullámot indít el. De 
akár egy távoli csillagban bekövetkező analóg átalakulás, amelyben a csillag magömlésből 
származó Jetkilövelése, a legnagyobb életnyomású centrális élőrétege éppen irányítottan 
felénk áramlás közben iránymódosítóan befolyásolja, a Nap közelében a rokont éppen 
meglátogató, megkerülő vendéget. A külső ok mellett azonban rendszerint egy belső ok is 
szükséges, amelyben a megtermékenyítendő térben lévő szervezetnek viszonylag rövid idő 
alatt jelentős életnyomás csökkenéssel kell reagálnia a közelben elhaladása miatt is nyomó és 
szívó lendülethullámot keltő vendégre. Mint a Cunaminál, először a tenger visszahúzódása, a 
környezeti nyomás leesése fejlődik ki az éppen összeomló távoli támogató csillag információs 
energia támogatásának az elmaradása miatt, és az összeomló három dimenzióból elfolyósodó 
réteg teret enged az átlagos térnek, és csak ezt követően alakul ki a helyi sűrűség és lendület 
növekedés visszaható, a Cunami nagy hullámát létrehozó következménye. Ha a Föld 
valamelyik rétegében, az elhunyó távoli támogató összeomlása, lényegében az utánpótlás 
elapadása miatt helyi rendezettség átalakulásában analóg rétegösszeomlás történik, az 
életnyomás, mielőtt az egekbe szökne egy rövid időre, - időre sokkal kisebbé, és 
mindenrészecskéjében befelé, egymás felé áramlóvá válik. Ez a kettős esemény kiegészülhet 
egy ezt megelőző harmadikkal, amelyben a már túl nagy életnyomású belső Földréteg, férfias 
longitudinális energiahullámban kilövelli a környezetbe a már nagyon nagy belső feszültséget 
okozó terhét, amely akár egyidejű, kölcsönös megtermékenyítéssé is válhat. Az esemény után 
a belső rétegek már túl nagy korábbi feszültsége egy rövid időre a normális alá esik, amely ezt 
követően az életbuborék rétegek belülről kifelé történt átszakadása, a kifejlődő globalizáció 
miatt, e nyomással fenntartott külső rétegekben hirtelen jelentős nyomásesés alakulhat ki. Ez 
a pillanatnyi nyomásesés, és a külső befelé térítő energiahullám egy pillanatra, annyira 
megnövelheti a környezeti térnyomás különbséget, hogy a közelben elhaladó vendéget 
irányváltoztatásra és az éppen alacsonyabb életnyomású térrészbe betérésre készteti. 
Mivel azonban az életspirál kivezető ága, határfelületeinek a másik oldalai, más 
részecskéknek bevezető felületekké, befelé terelő spirálokká fejlődnek, ezért ha a végzet így 
rendeli a kiáramlás közben beáramlás, és kölcsönös megtermékenyítés történik. 
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A megváltó, az új gondviselő a Napot megkerülve, nagyobb eséllyel a már éppen magába 
roskadó szervezettségbe a Nap takarásából érkezik, amely célba érkezést segíti, hogy az adott 
időre kilyukadó életbuborékban az életnyomás leesése közben egy ideig minden befelé 
áramlik, terelődik. Amely részecsketömeg először ér célba, az megtermékenyítési lehetőséget 
kap a  saját életterve, megoldásai, az életprogramja elterjesztésére, a kezdetben érkező 
különleges egyediségű, hiányolt vendég szeretetteljes fogadtatást kap, de a későbben érkező 
túl nagy azonos tömeg már kifelé áramló heves elutasító ellenhatásokra számíthat. 
 A térben összeomló sokféle irányú rendezettség egyrészt azonos irányba fordulóvá befelé 
áramlóvá, rendezővé válik. Az ilyen azonos irányba, centrális rendezettségbe kerülő tér 
azonban sohasem a környezeti átlagos értékre, hanem az összeomló lélekközpontjában mindig 
annál sokkal nagyobb, koncentráltabb azonos célra tartó áramlási irány miatt sokkal nagyobb 
tömegsűrűségre, nagyobb részecske és energia sűrűségre töltődik fel. Ez a környezetnél egy 
időre sokkal nagyobb, koncentrált életnyomás hozza létre a megtermékenyülést, és a sikeres 
nászt jelző kivirágzást, amelyet a növényeknél kivirágzásaként, a csillagoknál szupernova 
átalakulásaként ismerünk. Bolygó, vagy rétegszinten ez is megtermékenyülés, egy korábbi 
szervezettség elmúlása, és egy új szervezettség, egy új lehetőség keletkezése. Ezen esemény 
kiszámítható időpontját értelmezték az asztrológiában képzett Maják a világunk és az 
élőrétegünk jelentős megváltozásának, az életváltozás másféleképpen történő folytatódásának. 
A vajúdás és a határozatlanság idejének ilyenkor vége szakad, és a befelé áramló 
megtermékenyítő anyag felszakadó, petesejtbe, rétegbe beérkezése után elkezdődik a valódi 
globalizáció, az eddig határokkal elválasztott élőrétegek, élettojások egymással több rétegben 
összekeveredése. Ez időugrást, időanomáliát hoz létre, egyes addig kevésbé fejlett részek 
hirtelen sok energiához és gyors fejlődési lehetőséghez jutnak, másoktól elvonódik az energia, 
a fejlődési lehetőség, minden a közös és új rendezettség sikere alá rendeltetik. A belső 
életnyomás kisülésével a térben kifelé áramló, kevergő eredő alakul ki, megkezdődik a 
megtermékenyült rendszer embrionális állapotba fejlődése, a tömegben és a rendezettségben 
egyre sikeresebbé növekedése. A megtermékenyülés után kifejlődik az embrió, a magzat majd 
a felszakadt határoknál távolabb új erősen záró sokszoros méhfal és a globalizálódott, más 
összetételbe fejlődő térész távolabbi, tágasabb, távolibb határok közé kerül. Amint az első a 
megtermékenyítést létrehozó részecskecsoport sikeresen beérkezik és keveredni, vegyülni 
kezd, a belső életnyomás azonnal helyreáll, sőt erősen felszökik, és minden egy időre kifelé 
áramlóvá válik. Ez az kifelé is azonos rendezettségű életáramlás torlódik új glóriában, 
csillagoknál tövises tűzkoszorúban a szaporodásban rész nem vevő réteg, a környezet 
felületén, amely létrehozza a szervezettségnek a korábbinál nagyobb térre kiterjedő, egy ideig, 
a magzat megszületéséig még növekedő új határait. 
 
Az életáramlás az átlagos környezeti nyomás körül történik, mindig a nagyobb 
életnyomásúvá, nagyobb egyedsűrűségűvé, nagyobb változás sűrűségűvé, férfiasabb 
látszatúvá váló térrészből az éppen alacsonyabb életnyomású, karcsúbb és nőiesebbnek látszó, 
a belsejükben éppen kiürülő, az életörvényben éppen átlyukadó, alacsonyabb életnyomású 
térrészek felé. Mire azonban a még nagyobb életnyomású életbuborékokat elhagyók a 
szabályos de hosszabb úton és a még karcsú életörvények között, és-ben végigjárják az 
életörvény menetei által kínált, hosszú idő, egy életidő alatt bejárható keringési, és eltérülési 
lehetőségeket, a saját Canossájukat, addigra már a célállomásként megismert, induláskor még 
alacsonyabb életnyomású térrészek telítődnek, vagy és túltelítődve még nagyobb 
életnyomásúvá válnak. Az átlagos állapoton, a szimmetrián átlendülő, túllendülő, a 
radikálisan haladókhoz képest sokkal hosszabb útra, feleslegesnek látszó keringésre és 
életáramlásra terelődő részecskék, a saját Canossajárásuk közben hajlamosak arra, hogy 
elfeledjék, hogy e keringésekből és kitérőkből, felemelő magasságokból és mélységekből álló 
út, a tudatfejlődés útja maga az élet, amely nemcsak elindulásból és gyors megérkezésből áll. 
Az életáramlás lényege, a tudatfejlődés lényege az élet fordulatos változatos eseményeinek, a 
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megismerése, a közös tudat, az Isteni szervező közösség részévé váláshoz szükséges 
megismerés és megértés megszerzése. Az életút tehát az isteni megértés kialakulásához, az 
istenné váláshoz a teljesség szervező részévé váláshoz vezet, amelyben először csak kicsiny 
szereplők, statiszták, majd egyre képzettebb színészekké, végül az irányítást megszerző, a 
szervezettség egészét másokkal együtt irányítókká fejlődnek. 
 
Az isteni szervezettség rendszerében a nagyobb tömegszámú szervezet érdeke, - mint a 
kártyában – mindig erősebb és iberel, felülírhatja a kisebb szervezeti szinteken folyó változás 
áramlási irányát és fejlődési tendenciáját, ha kell át, vagy újraírhatja a történelmet. A nagyobb 
energiaszintű, nagyobb tömegszámú, az átlagos állapot körül változó szervezetek 
együttfejlődési érdeke, mindig fontosabb, és a nagy tömegnek megfelelő sokkal lassabb 
feltöltődés, vagy és lemerülés regenerálása a kisebb szervezetek megfelelő szervezett 
életáramlási lehetőségeinek a megmaradása érdekében időszerű nemlineáris lehetőséget, 
elsőbbséget élvez. Ekkor a lineáris, kiszámítható evolúció egy időre megváltozik, 
nemlineárisabbá, gyorsabban változóvá, nagyobb szinten fejlődővé válik. Az élet kellő 
szimmetriában az örökkévalóság óta változó részecskéi azonban nem halnak el, csak a rossz 
eredőjű részek lebomlása, kiválása közben mássá fejlődnek, új és eltérő vegyületben, új utód 
szervezetben tovább görgetik az idő változásaként ismert élet szekerét. 
 
Ideje lenne megérteni, hogy egy másik szervezetből életállapotból kifelé áramlás, jellemzően 
csak az irányában és a fejlettségi állapotában más egy ettől eltérő origóból, kezdőpontból 
ehhez képest befelé, egymás felé áramló életáramlásnak. A tudat bennünk alakul ki, az 
állapotokat és azok változását, valamint a tendenciákat is megértő, megérző részecskék csak 
eltérő aspektusokból, az életükben először megismert, elsajátított eredetben megszerzett 
egyéni nézőpontjukból értelmezik a valóságot. A tudat azonban folyamatosan fejlődik, és 
amely szervezet és közös tudat egy belső védett térben, nagy azonosságú közösségekben 
fejlődik ki, és belülről kifelé áramolva, koncentrálva érti meg az akkor helyesnek vált 
valóságot, az az élete második részén és fordulóján már kívülről befelé, hazatérve, egészen 
más aspektusában észleli és ismeri meg a korábban általa egészen másnak látott, másképpen 
megismert azonos valóságot, az illúziókkal és képmutatással is telt változást. Az életáramlás 
folytonosságát létrehozó szerencsés következmény, hogy mire a mindenséget megismerő 
lélek a megértés útján visszatér a kezdet korábban nagy azonosságú terébe, addigra a tér már 
másokkal, eltérőbb fiatalokkal, idegenekkel lesz telített, akikhez képest már ő számít tőlük 
eltérőbbnek, másnak, a saját hazájukba beáramló, azt egyre jobban túltelítő, a környezetet 
átalakító idegennek. Amíg a lélek bolyong, és sokféle ismeretet szerez a térben a kezdet 
környezete alaposan megváltozik, és a hosszú kerülő utakon szabályosan áramlók mindig a 
radikálisabban gyorsabban beérkezők, és a bennmaradók által megváltoztatott, mássá 
fejlesztett teret találnak, de a vissza érkező lelek sem olyan és már nem az aki egykor elhagyta 
a neki kezdet terének számító origót. A környezetek és azt elhagyó, majd visszatérő 
szervezetek eredője azonban az egymással eltérő fejlődési irány ellenére, globálisan állandó, 
benne változó kisebb-nagyobb részek, jellemzően csak egymáshoz és az egészhez képest 
változnak. Bár talán sohasem fogjuk megismerni, hogy az életbuborékban, vagy életörvény 
alakban változó tér mérete Univerzumnyi, Világegyetemi vagy ennél még nagyobb téridőre 
terjed ki, e nagyobb energiaszinten változó lényekből mennyi van, de ahhoz hogy egy karcsú 
életörvény állapot a köztes térben létrejöhessen, legalább két, vagy több férfias 
életbuboréknak kell a határfelületük között kifejlődő szűkületet, nőies karcsú életörvényt 
kifejlesztenie. A férfias, már erősen differenciált, éppen túlnyomásos életbuborékok, a 
határfelületükön és a szimmetriasíkjukon, valamint a legnagyobb életnyomású központi 
nyúlványukon bocsátják ki, ürítik a szervezetségben éppen haszontalanná, túltelítetté és 
leértékelődötté vált részecskéket, élettermékeket és ezek maradványait. A már túl nagy 
életnyomású térrészeket, a korábbi rendszereket elhagyó, lekopó, átszerveződő részecskék a 
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közöttük lévő eltérő állapotú, más minőségű, a kibocsátott életanyagokból éppen alacsonyabb 
telítettségű, még tudatlan és befogadóképes, fiatal nőies életörvényt idővel túltelítik. A 
kezdetben még karcsú fiatal életörvények, a bennük keveredő sokféle, az eltérő áramlási 
rendezettségük miatt magasabb impulzus sűrűsége miatt ismét erősebben differenciált, 
gyorsabban változó, nagyobb életnyomású életállapot áthelyeződést, tudatállapot változást, 
paradigmaváltást és szemléletváltozást hoz létre. Miközben a materialistává fejlődő tudat 
bebizonyítja, hogy a néhai Isteni szervezet már nem él, eközben a tudatfejlődésben nagyobb 
megértésre jut és ismét megtalálja az élet fonalát, megleli az isteni közösséggel, az életet 
szervező erővel való folytonosságát, és nagyobb megértésre jutva, bölcsebbé válva az életet 
továbbszervező Gondviselővé válik. 
 
 
 
A csillagsztrádán átkelés és a lelassulás, a határozatlanná válás következményei. 
 
Az élet szervezetei, miközben távolodnak a szülő térrésztől, az alfától az Omega felé, 
közelednek az átmeneti jelentős megváltozás és a szimmetriába kerülés, az ellentétes irányú 
fejlődés felé. Amikor a csillag, vagy galaxis fősíkjára kikerülő, egy időre határozatlanná, 
sodródóvá, cselekvőképtelenné váló szervezetek egyre kijjebb sodródnak a védett szülői 
térrészből, elhagyva az elődök által árnyékolt térrészt a védettség fokozatosan csökken. A 
kifelé eredőjű áramlás mellett azonban minden szervezet összetett bonyolult életáramlásban 
vesz részt, amely során a felmenői közös buborékok közös síkjára merőleges irányban is 
áramlik, és ezen áramlás két végpontján is gyakran lelassul, határozatlanná válik.  
 
Az életspirál négy lényeges kitüntetett állapotban két elődi szimmetriasíkot kétszer-kétszer 
keresztez. A tavaszi és az őszi napéjegyenlőségi síkot, az anyai lamináris idősíkot, és a téli és 
a nyári napfordulón egy erre merőleges szimmetriasíkot is keresztez.  Amikor azonban eléri 
az életfelezőt, a tömegfelezőt, Az élőréteg pályafelező határfelületét még gyakran átlendül az 
életakadályon, de amikor az életáramlásának a fejlettsége által megengedett térrészében a 
lehetőségei szélsőségesebb végpontjaira, állapotába ér, az átkelés előtt lelassul, 
elbátortalanodik, elbizonytalanodik, határozatlanná válik. Ez az idő alkalmas a 
megtermékenyítésre, az életállapot megújítására. A senki földje előtt járőröző lendületes 
határőrök rendszerint kihasználják a tétova, határozatlan, lendületet vesztett szervezetek 
kiszolgáltatottságát, átmeneti cselekvőképtelenségét, és gyakran megtörténik, hogy 
megtermékenyítik, nagyobb lendületre és aktívabb változásra késztetik az élet fősíkján a 
felvilágból az alvilágba átkelésben tetten ért hölgyeket. Ha a felvilágon a külső valóságot 
értjük, azt ami az élet felszínén, és az aurában történik, akkor az alvilág ehhez képest a 
mikrokozmoszt, a belső rétegeket, az ötödik dimenzió valóságát jelenti. 
 
 
 
 
Az életáramlás átkeléses szakasza: 
 
Mielőtt az elöregedett élet a felvilágból, - amely felé az életet első felében áramlik - átkel az 
alvilágba, a belsejében sokféle nehéz részecskétől elnehezült, túldifferenciálódott központi 
szervezeteket az aurájuk a lamináris síkra, a merőleges áramlású rétegre érve egyre jobban 
fékezi, ami miatt a szervezet a fő életsíkra merőleges irányban haladása lelassul a 
cselekvőképessége csökken. Minél nagyobb egy szervezet differenciáltsága, aurája, az aurát 
magával húzó, vagy nyomó központi szervezethez, annak a koncentráltságához, sűrűségéhez 
képest, annál jobban hat rá a keresztirányban áramló közeg sodrása, az átkelni kívánt 
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életfelülethez közeledve az ellenirányú részecskeáramlás fékezése. Amikor a nagyobb 
életnyomású központi szervezetből a kisebb életnyomású, (gyorsabb áramlású) határrétegbe 
ér, először szembesül az ellenkező irányba ható ellenszéllel, egy másik szülői térrészből kifelé 
ható, a beáramlását akadályozó izotrópabb ellenhatásokkal. Az életáramlásra kelő szervezetek 
azonban nemcsak egy, hanem több életperiódusban ingáznak a két felmenői támogató 
életbuborék között, miközben a kezdőponttól, az Alfától (origótól) egyre kijjebb áramlanak a 
saját Omegájuk felé, az életspirálon kifelé áramlás és a tömeg folyamatos növekedése a 
tömegfelezői köztes térben befelé áramlássá, és átmeneti fogyássá fejlődik. Akár úgy is 
elképzelhetők az utód szervezetek, mint két összekötött tekercsű életspirál között ide-oda 
ingázó együttváltozó tömeg, amely az életfelületet képező spirálokon, a kezdet teréből 
kigurulás közben egyre nagyobb tömeget gyűjt, teker fel magára, de amint elér a 
tömegfelezőre, az élet delelőjére, a spirál másik ága a szülőpár másik genetikai őseinek a 
közös mezőjébe befelé és letekeredéshez vezet. A kitekeredést tehát gyorsulás, életnyomás 
csökkenés, ez miatt egyre nagyobb tömeggyűjtés, majd betekeredés és lassulás, energia leadás 
és az életnyomás növekedése követi. A szülő csillagból életáramlásra induló, kifelé távolodó 
szervezet szükségszerűen eljut egy olyan tömeg és életidő felezőre, amely az addig távolodó, 
és a térben, tömegben növekvő állapota, egy másik, befogadó életbuborékhoz közeledéssé, és 
energia leadássá, felfúvódássá, látszólagos nagysággá fejlődik. Míg a kifelé áramlása során a 
kezdet teréhez és nagyobb azonosságú részéhez képest attól távolodva annak a felvilágában és 
védelmében áramlik és távolodik a szülőföldjétől, a tömegfelezőnél ez az apai térrészbe, és 
eltérő életkörülmények közé, befelé áramlássá fejlődésbe megy át. Az új élőrétegben azonban 
rendszerint eltérő tudati rendezettség, és eltérő értékrend valószínű, amelynek a megértéséhez, 
megismeréséhez és alkalmazkodáshoz ismét sok idő szükséges, amely idő alatt az élet 
szimmetriája megváltozik. 
(Lásd a Gravitáció és az időjárás hatása, Aspektus 4 címoldalán bemutatott életspirált, amely az 
Aspektus 10, a Komplexitás, - Kiút címlapján már bemutatja az Ariadné fel és letekeredő fonalát, az 
életspirál párost.  
Miközben a szervezetek a kifelé áramlás során feltekerik magukra az idő és az események 
fonalát, Ariadné fonalát, és önmagukat gúzsba-kötve a rájuk rakódó terhektől, információs 
részecskéktől egyre tehetetlenebbé válnak, mind erősebben sodródnak a saját végzetük felé. 
Az élet második felében azonban a tömegfelezőn, az életfelezőn áthaladáskor, e fonal már 
nem fel, hanem letekeredik, és az anyagi kötöttségben földhöz ragadt korábbi szervezet egyre 
szabadabbá légiesebbé, ismét szárnyalóvá válik. 
A szülői kezdet terétől eltávolodás a többféle életszakaszon át az életfelezőn átáramlás 
azonban sorsforduló, életforduló, átáramlás egy másik vonatkoztatási rendszert alkalmazó, 
eltérő értékrendű térrészbe. A mind nagyobb anyagi tömegbe épülés, az egyre nagyobb 
kötöttség e határfelületen ellenkező irányra fordul, és a felvilághoz képest kifelé áramlás, egy 
másik világba befelé, lefelé áramlássá nehezül. Az életre rakódott terhek, információs 
részecskék, az emlékhatások lehúzzák a telítetté és emlékektől terhessé váló szervezetet, 
amely miatt az áthalad egy sűrűségi határon, amely re először csak leülepedik, más hasonló 
terhekkel érkező közösség részévé válik. A befelé áramlás a nagyobb sűrűségű, nagyobb 
változássűrűségű valóságba, az ötödik dimenzióba, az életbuborékok központi szervezeti 
részébe, amelyben ugyanazon valóságot ettől kezdve eltérő, belső aspektusokból, nagyobb 
felbontással szemlélve is megismeri. Amikor az aurából már lefelé, befelé áramlik az életet 
addig játszóként, elviselőként, vagy kívülről megfigyelőként megismerő lélek, egyszer-csak 
eléri és áthalad a tömegfelezőn, és a kiválóbb szereplőből rendező, vagy az élete, színjátékot 
szervező menedzser válik. A törekvés már nem az anyagi valóságért, már nem a nagyobb 
védelemért, már nem az élet félelméért, hanem a megbecsülésért, az elismerésért, az adott 
lélek környezet által elismerendő fontosságáért folyik. Moetrius lassan elérkezettnek látja az 
időt az átkelésre, az élet eddig rárakódott terheinek a levetésére. Az isteni közösség és a jó 
sors megadta néki azt, amit sokan csak keresnek, áhítoznak, de sohasem érhetnek el. A 
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tisztánlátás, a látóvá válás lehetővé teszi az életfélelem elmúlását, a sors útján a továbblépést, 
az átkelés megkönnyítését. Amíg a felvilágban a szervezetek jellemzően csak kívülről látják a 
környezetet, bár megismerik az élet nagybani összefüggéseit, de a belső valóságot kevébé 
ismerik, addig az alvilágba a szervezetek nagyobb változássűrűségű központjába tartanak, és 
más elődökkel együtt a létezés fennmaradásában szolgálnak tovább. 
A szervezetek kivirágzása, a szupernóvává fejlődés, vagy és a bolygószinten az 
auranövekedés, a globalizáció mindig nagyon túldifferenciált, nagy aurás időszakban 
következik be, amikor a kihasznált, kizsákmányolt szervezeteknek elfogy a differenciáló 
képessége, és az aurába kerül az üzemanyaga. 
Minél differenciáltabb egy szervezetben az élet, azaz minél nagyobbra nő az aura, - mint a 
Földünkön jelenleg, - annál nagyobb a környezet ráhatása, fékezése, az életáramlás lassulása. 
Ha pedig egy szervezet megöregszik, lelassul és már nem tud eléggé differenciálni, amikor a 
lendületet vesztő, határozatlanná váló öreg tömeg, a csillagsztrádán, a gyorsforgalmi pályán, a 
tömegfelezőn át akar kelni, könnyen úgy járhat, - mint Akella, - hogy megöregedve elvéti a 
ritmust. Az életáramlásban a két felmenői szervezetének a tömegfelezőjére érve, mindig 
nagyon gyorsan kell átmenni és életritmust váltani, különben a határfelületeken járőröző 
nagyobb kinetikai lendülettel érkező katonák, üstökösök, aszteroidák, - mint a tétovázó 
öregembert a soksávos autópályán átkeléskor - eltalálják a túl lassan és tétován a senki földjén 
átkelni igyekvő, de ebben már nem jó alkalmazkodó képességű szervezeteket. A nagyobb és 
addig együttváltozó tömeget ilyenkor impulzus találat éri, amely jelentős változást, szervezeti 
átalakulást hoz létre. Sokan akik a külső világban aktív szereplőként játszották az isteni 
színjátékot, ettől kezdve a belső mikrokozmoszba, az ötödik dimenzióba kerülve, belülről és 
nagyobb felbontásban is megismerhetik az időben és térben változó valóságot, míg azok, akik 
belülről és páholyokból, nagyobb felbontásban szemlélték és igazgatták e színjátékot, azok 
egy része átkerül a felvilágba az élet más aspektusait megismerni. Mivel azonban már az 
életváltozás során szervezetben folyó folyamatos differenciálódásban a részecskék egy része a 
belvilágba, más részük a külső világba távozik, az élet végén a felerősödő szelekció csak 
felgyorsítja e folyamatot. Amikor az elöregedett szervezetben más sokkal rosszabbak a 
körülmények, mint a környezetben működő fiatal, dinamikusan fejlődő sikeresebbekben, az 
egyre több eltávozó, a jobb körülmények, és a korszerűbb szervezetekbe távozók hiánya az 
összeomlás felé viszi a belső isteni közösség és az aurában változó isteni közösség által is 
elhagyott szervezeteket. A fenntartás terhe egyre kevesebbekre hárul, így a munkáját még 
megfelelően végzőkre rakódó terhelés/elvárás folyamatosan nő. Az egymással ellentétes 
irányba növekedő elvárásoknak természetesen nem lehet megfelelni, ezért mindig eljön az a 
pillanat, amikor a legkitartóbbak is megértik az értelmetlen küzdelmet és feladják az adott 
esetleg évtizedekig őket eltartó vállalkozásban, szervezetben folytatott működtetést, az életért 
folytatott harcot. Amikor a szervezettség összeomlása már elkerülhetetlenné válik, akkor a 
maradék fenntartók is átadják a terepet a bontóknak, a még használható és értékes anyagokat, 
részecskéket újrahasznosítóknak, újabb körforgásba hozóknak. A végső differenciálódásban 
megjelennek a keselyűk, a hiénák és a martalékon marakodók, a minden hasznosítható 
életanyagot lebontók. Utánuk jönnek a hangyák és a takarítók, majd átveszik a terepet a 
hangyák maradékát is eltakarítani képes baktériumok. A vírusok csak megkezdik azt a 
munkát, amit a baktériumok a szerves életlánc végső takarítói befejeznek, hasznosítatlanul, 
differenciálatlanul, ki és szétválogatatlanul nem marad semmi. A hasznos és a haszontalan 
anyagok azonban most más elvárások, más nézőpontok szerint ítéltetnek meg, a bontók 
értékrendje eltérő a korábban életet élők értékrendjétől. 
Amikor az élet elhalt, megpihent maradékában elcsendesedik a szervezett életváltozás, 
megkezdődik a szervezett, néha szervezetlen lebontás, a tovább differenciálás. Ebben a 
korábbi közös életváltozásra szövetkezők utolsó differenciálódásában már a túlélésért, és a 
több életenergia megszerzésért megy a harc. A változásában megpihenő szervezet maradék 
belső részében változó részecskéi nem tudnak olyan gyors ütemben lebomlani, eltávozni, mint 
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a külső felületek közelében élők, az eltávozás, - mint egy nagyváros kiürítése, elképzelhető 
szervezettségben történik. A kitelepülés és a menekültek elhelyezése részben a környezetben, 
részben más, kellő azonosságú, még nem teljesen telített más szervezetekbe történik. A 
maradék részecskék egyik fele tehát ismét a környezetbe távozik, ahonnan később 
természetesen felszívódik, újabb életútra és vándorútra kell, keresni kezdi az új helyét az 
időben és a térben is egyszerre több dimenziójában is változó valóságban. A lebomlók 
szerencsésebb része azonban a közelben lévő, kellő azonosságú rokoni szervezetekbe, az 
elhunytak megmaradó családtagjainak, a túlélő férjnek, vagy feleségnek, ha vannak utódok, 
akkor azokba, a még nagy felvevő képességű, a minőségükkel nem teljesen telített 
gyermekeikbe, és azok utód szervezeteibe is távozhatnak. 
 
 
 
 
Az alvilágba átkelés: 
 
Az egyik világból és vonatkoztatási rendszerből egy másik vonatkoztatási valóságba, egy 
másik világba átérés következménye az előző szervezeti lebomlása, és egy új azonos 
időpontban, a lebomlás differenciálásában, tűzében születő új szervezet foganása. A lélekkel 
együtt (vagy nélküle) más szervezetbe áttérő, megváltozó összetételű új közösségben a 
vezetőséget, a korábbi lélek szerepét átveszi egy új, még erős és lendületes, koncentráltabb 
szervezet, rendszerint az, amely a kiutat megmutatva megtermékenyítette, és a nagyobb 
sűrűségével, az életáramlás újraindításával, megszervezésével befogta és összefogta a halált is 
okozó impulzusban szétszóródó részecskéket. 
Amennyiben Moetrius megérzése helytálló, akkor a lebomlás, (lebontás) és a felszámolás 
kezdetben terv szerint és pontos fogató könyv szerint történik. Ez az élet felépülésével 
ellentétes rendű történés, ahol azt bontják le először ami  a szervezettségben utoljára a helyére 
került, a házaknál a  tetőt, a vállalkozásoknál a a működő folyamatokat, az életszerűen változó 
szervezeteknél pedig a szervezet élére régen megválasztott, kinevezett lélek vezetőt távolítják 
el először. Ha pedig elmegy a lélek, amely fenntartotta, működtette, gondozta és viselte a 
dolgok terhét és súlyát, akkor a lélektelenné váló test, a dolgok kulcsát ismerő hiányában már 
nem sokat ér. Az élet súlya és terhe által elgyötört, kifáradt lélek eltávozásával, a korábbi 
működtető és a szervezettség távozik el, majd ezt követően a szétszóródó részecskéket más 
arányban ismét alkalmazó, összefogó, az idősebbeknek és a rászorultabbaknak védelmet adó 
új léleknek adja át a teret és az idő, a szervezés és a megértésre jutás lehetőségét. 
Felmerül a kérdés, hogy ki fizeti meg a révészt, amely az átkelésről gondoskodik, aki ebben 
segít.? 
A révész, a határon átcsempész jutalma egy olyan fizetség, amely még mind a két rétegben 
beváltható, amelyet mind a két vonatkoztatási rendszerben elfogadnak. Tehát anyagi és 
szellemi részecskékkel és megbecsüléssel egyaránt lehet fizetni, a révészt, a szállítót az 
egyedi munkájáért megbecsülés illeti. Az átkelés, a kiszállás az anyagi, egyediségre alapozó 
értékrendből egyben azt is jelenti, hogy el kell fogadni egy másik féle értékrend rendszerét. 
Ez pedig a fontosság, az elismerés és az érdem, ami miatt az átkelő mindig megmérettetik. 
Akinek még nagy a terhe, aki sok anyagi javat és részecskét visz magával, az az új 
rendszerben számon kérettetik, hogy honnan és miből származnak e részecskék, miképpen 
jutott hozzá, nem károsított meg valakit, a jó és a rossz cselekedetek, a valódi érdem szerint 
mérlegre és latba kerülnek. Lehet hogy az inverz értékrend szerint, aki sokat visz magával, az 
sok karmikus terhet is szállít, de az is lehet, hogy ezzel lehetőséghez juthat a maradék 
szervezeti szinten, nagyobb védelemben részben önálló továbbváltozásra. Az érzés e ponton 
és időn túl nem működik, és bár sokan túllátnak még ezeken a határfelületeken, idősíkokon is, 
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Moetrius még nem érte el azt a fejlettséget, amelyet sok elődjét, nagyobb előrelátással, a jövő 
részletesebb és pontosabb előre ismerésével ruházta fel. 
 
Az 1100-ban élt Malachias próféta és a későbben élt Nostradamus (1504 december 4, 
pontosabban karácsonyi születésű) próféta összecsengő véleménye. 
Malachias, és valószínűen korábban és későbben is mások, valamiben különlegesek és 
egyediek, olyan reinkarnációkként, azonosságként fogantak, születtek, akiknek lehetőséget 
adott az azonosság, hogy belepillantsanak a sors, az Akasha könyvébe. Ez lényedében az 
időspirálon, az idősíkon átlátást jelent, azaz olyan látókat, akik nemcsak lokális, hanem 
globális látásmóddal már látják és értik az idő síkján kialakuló összefüggéseket. Moetrius 
csak kezdő hozzájuk képest, és bár másban jó lehetőségeket kapott a sorstól, a részletes és 
pontos előrelátással nem, csak statisztikai erők valószínűségéről tud jelzést adni. 
Ez a rendkívüli, csak kevesek által birtokolható isteni tudás csak akkor alakulhat ki, ha egyes, 
a tér és az életáramlás, az életidő összefüggéseit megértő szervezetek felismerik azokat az 
összefüggéseket, amelyek az életváltozást, vagy és annak a fordítva lejátszódó szimmetriába 
hozó részét is generálja. Tehát nagy eséllyel akkor ismerheted meg a jövőt, ha az már úgy 
hogy érintett téged, egyszer már fordítva is lejátszódott, és a visszafelé újra lejátszódó, a 
fonalába le vagy feltekeredő élet fonalának az időbeli tekeredését már az előző ciklus során 
kellően megismerted. Más aspektusból az élet keletkezése, és a halál egyazon esemény eltérő 
aspektusból, irányból, és más tudati alapállásból szemlélt eseménye. Ha tudod valamely 
mezőnek az elmúlási, életlejárási körülményeit, várható időpontját, akkor azt is tudhatod, 
hogy a részben új lélek milyen körülmények között fogan és születik. Az életek és halálok, az 
életátalakulások, a szervezetség átalakulásai egy végtelen fonálon ide-oda tekerednek, néha 
meg-megszakadnak, és másik spulnira tekerednek, de a történések rendje és rendezettség 
lehetőségei egy idő után kiismerhetők, a gondolkodó elme által megérthetők. Ha feltekeredett 
egy életspirálba, térszerkezetbe valamely változás történési rendje, akkor az a letekeredéskor 
ehhez képest visszafelé analóg, de fordított eseményrendet fog meghatározni. Ez az a múló 
életállapot, amikor elkezdőik a visszaút, és az elmúlásra, lebontásra ítélt szervezetben 
elkezdődnek visszafelé leperegni az életében fontosabb események nagyobb és súlyosabb 
lenyomatai, emlékei. Ilyenkor felgyorsul a lepergés, mint az orsó amikor már csak kevés 
cérna van rajta, és csak azután kezdődhet el egy fordított sorrendű új feltekeredés, amikor a 
másik élet utolsó emlékfoszlánya is lepörgött. 
 
 
Újabb vajúdásaként a térnek, 2009 december karácsonya előtt megérkezett a mínusz 20 fokos 

nagy hideget követő, 30-40 foknyi hőmérsékletváltozást eredményező meleghullám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Aspektus könyvekben leírt egyéni észrevételek, nemcsak a sajátos látásmód 
különböző aspektusai, hanem az értelem és a megértés morzsái, a megismerés novellái. 
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Aspektus 28 
Az Állandó eredőjű Univerzum 

 
Tartalomjegyzék: 
 
 
Szakaszcím          oldalszám 
 
Könyvismertető          2 
Az életbe szerveződés lehetőségei és a fejlődés következményei     3 
Az entrópia, a környezet rendetlensége a természet rendje szerint növekszik   8 
Az átfedés és az egymásba érés törvénye       13 
Az életenergia és az élettermék kibocsátás, körfolyamatokba terelődése    16 
Az életáramlás dimenziós lehetőségei        23 
A túl sok víz a túl sok átlagos részecske kialakulása, és az elfolyósodás összefüggése  37 
A globalizáció és a keringési szinkronizálódás       38 
A bolygók bolyongása és az évszakok változása közötti összefüggés    40 
A hét réteg együttműködését eredményező munkamegosztás     44 
A három együttfejlődő, állandóan érintkező réteg időben is változó arányossága   48 
A csillagszög besugárzása, és a közös utód árnyékolása védelme az antirészecskék ellen  58 
Az áramlási irány és a rálátás, vagy és a felbontás összefüggése     62 
A fejlődés gátjai          76 
Az én és a Mi közös szervezettség vége, az együttáramló közösségek felbomlása  77 
Az élet célja és az életutak lehetőségei        80 
Az élet és az életáramlás három fő, de számtalan köztes állapotban létezhet.    82 
Térjünk azonban vissza az élet napfényesebb oldalához      89 
Térjünk vissza a várható események, a valószínű fejlődési irány megismeréséhez  95 
Amikor az utód fejlettsége eléri az addig őt segítő felmenők (a környezet) fejlettségét  105 
Az életforduló kialakulása         108 
Az élőrétegek rugalmassága miatti deformáció       112 
A függetlenség napja          125 
Vagy a belső tömegnek, vagy a külsőnek kell differenciálódni     125 
A becsvágyról           131 
A jóság relatívsága          138 
A méret csökkenése, a lehetőségek növekedését eredményezi     140 
Az életgyümölcsök kialakulása és sorsa        144 
Az élet felszínén maradás         150 
A bolyongás és a szimmetriasértés evolúciós következményei     157 
Térjünk vissza a valóságfejlődés jelenbeli, Földi aspektusaihoz     161 
Az élet romlásának a mélységéről, evolúciós ciklusok összefüggéséről    165 
A melegfúziós szervezetek utolsó felfúvódása, a hidegfúzióssá átalakulás   166 
Az általunk megismert életidőszaknál nagyobb szintű körforgás és következményei  184 
A csillagsztrádán átkelés és a lelassulás, a határozatlanná válás következményei   192 
Az életáramlás átkeléses szakasza        192 
Az alvilágba átkelés          195 
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Képjegyzék: 
ábraszám          oldalszám 
 
1.  Központi lokalizáció és az eltávolítás.      20 
2.  Az élet rétegei és a Mengyelejev rendszer és a lélektükör arany réteg  31 
3. A Szaturnusz delelése        42 
4. A Naprendszer, család felmenői       51 
5. A Spörrer szabály a napfoltok, felmenői átszerveződési következmények 53 
6. A melegfúziós forrópont csillagszögi takarás, szimmetria szerepe  58 
7. A naplény-pár egyik tagja         74 
8. Az életáramlás különböző bonyolultságú szervezetei    81 
9. A körfolyamatok deformációja, az egészség sérülése    101 
10. Az egyesülő életbuborékok deformációja.      113 
11.  Az Internetről másolt kép a megtermékenyülés pillanatát örökíti meg  164 
12.  A violinkulcs, kulcs a muzsikához és az életáramláshoz   165 
13.  Szupernova robbanások        170 
14.  Szupernova csillag átalakulások egy galaxisban.    176 
15.  A Csillaggigász halála A Kepler féle szupernova maradvány   177 
16. A fehér törpévé alakulás, Internetről másolt kép     179 
17.  150 éves 1848 körüli szupernova robbanása képe és tágulása   179 
18.  A három együtt-élő réteg, az Apa, az utód és a szent lélek   181 
 
 
 
 
 

Internetről másolt anyagok jegyzéke: 
 

Internetcím           oldalszám 
 
Óriási csillagrobbanás volt a cunami másnapján         92 
Aszteroida suhant el a Földhöz nagyon közel          104 
Internetes idézet a Csillagászat, Szupernova robbanások oldalról. 11. kép   170 
A Csillaggigász halála Internetről idézet és kép       177 
Föld méretű fehér törpék oxigén légkörrel       180 
Közeljövőben várható szupernova Jetkúpjában vagyunk      182 
Veszélyes aszteroida közeledik            183 
 
Az aspektus könyvekbe leírt szellemi energia, információ pénzért nem terjeszthető. 
Ebből az isteni információs forrásból, mindenki annyit meríthet, amennyire szüksége 
van. A szerző, mint közvetítő, információhordozó azt kéri az információkkal jobb 
élethelyzetbe, eredőbe fejlődőektől, hogy kínáljanak fel egy közös bázisba, a közös térbe 
abból a nekik értéktelen, többlettel rendelkező hatásaikból, vagy kevésbé értékes, de 
másoknak esetleg hiányzó anyagokból, képességekből, tulajdonságaikból, amelyből 
nekik már terhesen túl sok van. Ha e többleteket és vele a terheiket a felesleggel 
rendelkezők leadják, nemcsak élénk hatáscsere alakul ki az élet e felszínén, hanem a 
kifejlődött túl nagy különbségek is kellően mérsékeltre csökkennek. Az életáramlás, a 
hatáscseréje felélénkül, sok nehéz tehertől mentesülhet az élet. Moetrius ezzel létre 
kívánja hozni a közös hatáscsere, az értékcsere szabad bázisát, amellyel csökkenteni 
igyekszik az élet feszültségét és javítani az életáramlás jósági, rendezettségi eredőjét. 
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A tudat és az érzés Aspektusai 
 
 
Az élet többsége megszokta, hogy az írott anyag, rendszerint valamely sokaknak szánt 
információ, amelynek az aktuális új, a környezet által többnyire nem, vagy csak kevesek által 
ismert új információkat tudat szélesít, terjeszt. 
A nagyobb terjedelmű anyagok rendszerint könyvekbe kerülnek, amelybe leírt információk, a 
rendezettségtől és a céltól függően sokfélék lehetnek, esztétikai, szépirodalmi, leírói vagy 
elbeszéléseket közvetítők, esetleg tudományos igényességgel és a feltárandó egyes részleteket 
a megszokottnál jobban körbejárók, apró részletes felbontással, precízebben bemutatók. 
Az Aspektus könyvek azonban szokatlanok, mások. Nem tudományos könyvek, bár 
tudomány által feltárt, megismertetett alapokról indulók, de nem a részleteket, hanem az élet 
összefüggéseit, a szervezettség hálóját bemutatók. Aki irodalmi, vagy tudományos 
alapossággal megírt könyvet keres, az ezekben az információkban csalódhat, ezek nem a fákat 
és a sejteket keresőknek, hanem az erdőt meglátóknak íródtak. Az aspektus könyvek a szerző, 
- aki csak információközvetítő – sajátos térlátását, és a mindenség hálójáról általa is észlelt 
egyéni látásmódot, az általunk valóságnak ismert változás különböző nézőpontból bemutatott 
következmény rendszerét, közös térben és azonos időben egyszerre is történő fejlődését 
mutatja be. 
A természetismereti és életbe szerveződési információkat tartalmazó könyvek legalább fele 
részben automatikus írással lettek lejegyezve, a hagyományos értelemben akár szerzőnek is 
tekinthető Moetrius közvetítésével, kiegészítésével készültek, és ezt követően a jelen 
emberiség által is feltételezhetően megérthető szórendű logikai rendezettségbe átírva. Ha ez a 
közvetítés, kialakított információs rendezettség mégsem mindenki által teljesen és nem 
egyformán érthető, annak az oka az olvasók eltérő ismeretében, és egymástól is eltérő tudati 
rendezettségében, vagy az eltérő értékrendjében keresendő. 
 
Minden ember, minden lény egymástól egy kicsit, vagy jobban eltérő tudati rendezettséggel 
rendelkezik, amelyet a természet és az idő történései alakítottak olyanná, amivel most érti és 
látja a körülötte lévő eseményeket, történéseket. Az értelem végtelen sokféle, egymástól is 
eltérő rendezettsége mindig az adott személyiség és a környezete közötti konfliktus, vagy –és 
együttműködés fejlődési eredője, amely meghatározóvá válik, hogy e térben és időben 
kifejlődött, differenciálódott részecskehalmaz, mint szervezett individuum egység, miként érzi 
és látja a körülötte változó valóságot. A valóság általunk is generált változásait azonban 
bármerről nézzük, a hatásait bármerről érezzük, jelentős részben mi keltjük, amely, - mintegy 
szimmetriát adó tükör - csak időbeli késéssel később visszatükrözi az általunk keltett 
hatásokat. A térben és az időben, a környezetben kialakuló események azonban keltőként, 
vagy elviselőként más – más aspektusból, eltérően hatnak vissza ránk, ezért a tér és az idő 
különböző részeiben azok visszahatásait közömbösnek, vagy jónak, az életünket és a 
létezésünket segítőnek, de akár éppen rossznak is érezhetjük. 
 
Az Aspektus könyvek nem irodalmi, és nem annyira tudományos tartalmú könyvek, hanem 
elsősorban a világunk és az élet összefüggéseit bemutató ismeretterjesztők. E könyvek 
azokhoz a fél-válaszokkal nem megelégedő, a dolgok lényegére kíváncsi, kutakodó elméjű 
emberekhez szólnak, akik keresik a dolgok és a létezés értelmét, akik kíváncsiak az ismeretlen 
dolgok rejtelmeire. A tudás egy köztes lépcső, csak egy stáció a megérzés, a megismerés, a 
meggyőződés az értelem, és a megértéséig eljutás között. E könyvek nem a részletekben rejlő 
speciális résztudásról, hanem az észlelhető részletek megérthető összefüggéseiről szólnak. Az 
érzéssel kezdődő, a megismerésen átvezető út, a megértés stációja után az univerzális értelem 
megnyílásához, megvilágosodáshoz, látóvá váláshoz vezet. 
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Az aspektus könyvsorozat könyvei és ISBN nyilvántartási számai: 
 

Az életanyag és az életérzés működése és az életváltozás törvényszerűségei, szabályai 
 

Nem idő és nem megértés sorrendben, egymással párhuzamosan íródott szimultán könyvek 
 

Aspektus 0   Szemléletváltás      bevezető és könyvsorozat ismertető    ISBN 978-963-87297-5-0 
Aspektus: 1  A főnixmadár születése     ISBN: 963 440 935 0 
Aspektus 2.  A Sík és a Tér:      ISBN: 963 430 400 1 
Aspektus 3.  A változás és rendezettség téridőre kifejtett hatásai:   ISBN. 963 430 465 6 
Aspektus 4: A gravitáció és az idő törvényei.          ISBN: 963 430 867 8 
Aspektus 5: Az ötödik dimenzió:         ISBN: 963 430 990 9 
Aspektus 6: Szintézis              ISBN: 963 430 991 7 
Aspektus 7: Tiltott Természeti Törvények        ISBN: 963 216 640 x 
Aspektus 8: Az élet históriája      ISBN: 963 217 693 6 
Aspektus 9: Az idő rendje      ISBN: 963 219 036 X 
Aspektus 10: Komplexitás - Kiút     ISBN: 963 219 037 8 
Aspektus 11  Élet és változás      ISBN 963 87297 0 8 
Aspektus 12  Élet és szimmetria      ISBN 963 87297 1 6 
Aspektus 13  Isten hagyatéka       ISBN 963 87297 2 4 
Aspektus 14  Hatalom és legimitás      ISBN 963 87297 3 2 
Aspektus 15  Változó tér  Térelméleti összefoglaló anyag  ISBN 963 87297 4 0 
Aspektus 16  Univerzitás vagy egyediség                         ISBN 963 87297 -6-0 
Aspektus 17  Az életbuborék  (Az életre kelt anyag története)  ISBN 963 87297-7-4  
Aspektus 18  Káosz és rendezettség. (Rend a rendszerben),    ISBN 963 87297-8-1 
Aspektus 19 Az ideális társadalom,      ISBN 963 87297-9-8 
Aspektus 20  Magyarország betegsége     ISBN 963 87669-0-8    
Aspektus 21  Újraosztás      ISBN 963 87669-1-5 
Aspektus 22  Az Isteni tér Rend -je        ISBN 963 87669-2-2    
Aspektus 23  Elporlódás      ISBN 978-963-87669-3-9 
Aspektus 24  Feltámadás      ISBN 978-963-87669-4-6 
Aspektus 25. A Fekete könyv       ISBN 978-963-87669-5-3 
Aspektus 26. A tao útja       ISBN 978-963-87669-6-0 
Aspektus 27. Szervezett egészség      ISBN 978-963-87669-7-7 
Aspektus 28. Az állandó eredőjű Univerzum     ISBN 978-963-87669-8-4 
Aspektus 29. Észlelések, összefüggések és analógiák    ISBN 978-963-87669-9-1 
Aspektus 30. Többszintes Igazság      ISBN 978-963-88496-0-1
  

A könyvsorozat könyvei, - ha az idő engedi, - az Ismerd meg, hogy értsd, című ismeretterjesztő, az 
élet  hangsúlyosabb részleteit más szerveződések aspektusaiból bemutató sorozattal folytatódnak 

 

A történetek, valamennyiünk számára egy az őseinkkel közösen fenntartott belső, vagy és külső, 
tágasabb környezetben folytatódnak, amelyeket más világokként ismerünk. Ezek az analóg élőrétegek 
a mi átlagos rétegünktől radiális irányban kijjebb, vagy beljebb lévő élőrétegek, amelyek felé csökken 
az azonosságunk. A külsőbb rétegek túl más, hozzánk képest kevésbé azonos, és a megértésben 
fejletlenebb, anyagi részecskékben szegényebb rétegek lakóin átlátunk, szinte nem is észleljük, hogy 
léteznek, csak akkor szerzünk a létezésükről bizonyosságot, amikor az anyagi szervezetbe épült 
szervezeti központtól kivált, elöregedett lélekként, a szolgák és segítők nélkül maradó vezető 
részecskéink is ezen izotróp valóságba érve megismerik végre az általuk addig tagadott, meg nem 
értett, el nem ismert következmény világokat is. E térrészekben valóban utolérjük az általunk sok 
esetben nem ismert elődeinket, őseinket, legalábbis azokat akikkel elég nagy az azonosságunk, akik a 
szervezetünkben kellő nyomot lenyomatot és emlékeket hagytak, akik változtatva a valóságunkon, a 
tudatunkon, folyamatosan fejlesztették a közös jövőt. 
 

A könyvekben, - mint a Maja kultúrában - nagyon sok párhuzamos jelentésű, de egymástól a 
hangsúlyában, az aktualitásában eltérő szó, szórend megértését segíti az Aspektus sorozathoz készült, 
készülő egyedi értelmező, szómagyarázó szótár, amelyre bizonyára sokaknak időnként szüksége lesz! 
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Aspektus 28 
 

Az Állandó eredőjű tér, az Isteni Univerzum 
 

Könyvismertető: (szimultán írású könyvek) 
 

Az élet szerveződését bemutató Aspektus könyvsorozat a vége felé közeledik. A könyv az élet 
szerveződésével foglalkozik, amely egy közös térben, az életnek helyet adó legnagyobb 
életbuborékban, a közös Isteni térben egy-időben változik, fejlődik, keveredik. 
Az Isteni szervezet nem véletlenül kapta az nr.1-es sorszámot, mert minden másból lehet 
több, azonos, hasonló, de a közös térből, amely helyet és teret ad a benne kifejlődött 
életváltozásnak, csak ez az egy van. A maga nemében páratlan térnek azonban van hozzá 
tartozó aurája, amelybe mindaz belekerül, amelyet az élet magától eltávolít, kidob, és minden 
hiányozni fog az aurából, a közös térből, amit az élet a változása során felhasznál, magába és 
az élettermékeibe épít. Az isteni közös tér, a környezet és a benne változó életfolyamat tehát 
csak együtt tartalmaz mindent, ami van, és e térrészben valahol minden megtalálható, amelyet 
az élet, vagy a közös tér kidob magából, amelyet kiközösít, vagy elfogyaszt. A közös térben 
lévő isteni szerveződés azonban nemcsak helyet és teret ad a benne változó életnek, hanem a 
legkisebb, még angyali, nem fogyasztó részecskéivel, mindenben, ami él és változik, benne 
van, tehát kívülről és belülről is, bár más felbontással de figyeli a szervezetében történéseket. 
Az élet keveredése, cserélődése folyamatos, és a térrész lokális részeiben, hol gyorsabban, - 
hol lassabban, de folyton változnak az állapotok, de ezek a helyi eltérésre kikeveredések, 
globálisan azonos eredőben maradnak. Amely információs hatás valamely térrészből, rétegből 
kikerül, annak a részecskéi más rétegekben, a külső vagy a belső környezetben megtalálhatók. 
Az isteni részecskék hol nagyobb sűrűségbe, hol ritkább állapotba kerülnek, de a térben nem 
kötött, radikális pályán kellően szabadon áramlás csak az információs energiaszintű hatások, és a 
DNS egységeknél kisebb részecskék lehetősége. Még a fekete lyukakat létrehozó nagy 
sűrűségű szervezeteknek is meg kell tartania az életáramlás szabályait. A látszólagos 
szabadság azonban parancsteljesítések sorozata, információtovábbítás, kötelezettség teljesítés, 
amelyben bármennyi részecske bármely irányba áramlik, a közös tér eredője lényegében nem 
változik. Bár a helyi különbségek, a kezdeti eltérés kifejlődésétől, a megérzés kialakulásától 
folyton módosulnak, ezek csak a nagy és a kicsi különbségek között tudnak változni. A duális 
térben azonban az élet szereplőkhöz olyan tőlük elválaszthatatlan környezet is tartozik, amely 
minden jót és rosszat, amit az élet kivet magából befogad, pufferol és tárol, és amikor az élet 
már nem számít rá, a múlt hagyatékaként visszacsatolva a keltett rossz hatásokat mindent 
visszaad. A kicsi szervezetek látszólagos szabadsága, a nagyobbak felé sem csökken, és minél 
nagyobb egy szervezet, minél több holmija, anyaga, jószága keletkezik, annál nagyobb 
kötöttsége, Gondviselői kötelesség és felelősség terheli. A királyok, a nagyok, az életpéldák 
az élet és a létrehozott hatások foglyai, és minél nagyobbak egyes szervezetek vezetői, 
hatalmai, annál páratlanabbak, az ilyen szervezetek annál magányosabbak, más dolgokban 
kiszolgáltatottak. Az unalmat és a magányt, a hatalom felelősségét, kötelmét oldja a szervezeti 
játékszabályok alkotási, ellenőrzési és számonkérési lehetősége, az élet különböző 
variációinak a kipróbálási lehetősége, de nehezíti a hatalomhoz tartozó felelősség, a 
szimmetria megtartásának és a gondviselésnek a kötelezettsége. 
Bár a közös térben ide-oda áramló életbuborékokat, a közös érzés parancsára az isteni kicsi 
részecskék tologatják, de az értelem, a megértés, a belátás és a bölcsesség lehetőséget ad az 
életjáték szabályait megtartóknak, ha kellően erősen hisznek a ,,jó,, céljukban és az isteni 
gondviselésben, hogy a kezükbe vegyék a sorsukat, és a vágyaik megvalósításához a nagyobb 
tömegszámú közösség támogatását élvezzék. 
 

Az Aspektus könyvek az univerzálisabb Maja információ mintájára készülnek, amelyeknek közös 
jellemzője, hogy egyes azonos értelmű hatásokat, állapotokat, azok eredő fejlődési tendenciától 
függően többféle eltérő érzelmi, hangulati különbséget is érzékeltető szóval is ki lehet fejezni. 


