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Tisztelt Olvasó! 
Egy jó és egy rossz hírem van az Önök számára, melyikkel kezdjem? 
A jó az, hogy nem szükségszerűen volt Ősrobbanás, az anyag statikusan változó 
Multiverzumokban szerveződik magasabb bonyolultságba, amely az evolúció időben és térben 
átörökítését lehetővé teheti. Bár a túl gyorsan változó folyamatokat robbanásként éli meg az, 
aki a folyamat részletetit nem tudja egymástól, azok megértési képességéhez túl gyorsan 
változása miatt megkülönböztetni. A körfolyamatoknak nincs meghatározható kezdetük, eként 
nincs meghatrozható végük sem, csak ciklusaik és minőségi változásaik. Az élet kezdete a 
minőség megváltozása, és az élet vége is ezzel zárul,és az elmúló ciklus után valami 
másképpen és máshogy kezdődik, és azontúl másképpen folytatódik. 
A rossz az, hogy nemcsak körfolyamatokban szerveződik az anyag, hanem véges végtelen 
időspirálban is, és statisztikusan nem tudja kikerülni azt a folyamatot, amelykor egy fekete 
vagy fehér lyukként ismert gyorsítóban az alkotóira, mikrorészecskékre, quintesszenciává 
bomlik. Ekkor felbomlik a korábbi információ rendezettsége, összetettsége, törlődik és 
újraíródik majdnem minden, amely az anyagot, a  bonyolultságot eredményezi, de régi 
információs rendezettség helyébe újés tisztább forrás fakad, amely egy tisztább vizű patakot 
táplál amely időfolyóvá terebélyeseése közben sokkal későbben szenyeződik el.  
A fogyasztókban lebomló, a párjaiktól elszakított és másokkal újrapárosított részecskékben 
csak az új párral azonosan ismert tudás, hatás, az ösztönös ismert marad meg, amely az 
ellentétes irány, de paralel rendezettség ellenére egyetemes és valamennyi szervezetben 
azonosan működik. Ezek az evés, az ivás, a jó és a rossz érzés, az öröm, a bánat a szeretet és 
a szerelem. A többi érzést újra át kell élni, újra meg kell tanulni és másképpen át kell 
értelmeznia az eltérő bonyolultságba, más szervezeti eredőbe átfejlődő életnek. 
A rossz hírben annyi jó azért van,  hogy a kifejlett bonyolultság a térben a jövőbe 
visszaíródik, és ez lehetővé teszi az élet folyamatos fennmaradását. 
 
 

Tisztelt Olvasó! 
Szeretném felhívni a becses figyelmét a jövőnket nagyon befolyásoló fejleményre, amely új 
távlatokat nyit az emberiség előtt a kozmikus korszak együttműködő társadalma felé. A 
természettudományi alapból kifejlődött tudományágak  lázasan keresik az anyagszerveződés, 
a gravitáció és az élet alapjait, de elakadt a kutatás az ősrobbanási elméletnél. Az általam 
megértett összefüggésrendszer, átlendíti a tudást e holtponton, választ ad a főbb nyitott 
kérdésekre, feltárja és megérthetővé teszi az anyagszerveződést befolyásoló és meghatározó 
gravitációnak az információs tulajdonságú anyag körforgását és  nagyobb bonyolultságot 
eredményező életté szerveződő lehetőségeit. 
 
A Tudományos gondolkodás és ismeret a környezetünkhöz hasonlóan szakaszosan fejlődik, 
amely időnként egy egy látványos ugrással magasabb értelmezési szintre kerül. A fejlődés 
útját úttörők határozták meg, akinek a felismeréseit többnyire előkészítette a környezet, amely 
során számos kutató hangyaszorgalma gyűjtötte a felismerés morzsáit. Néhányan ezeket a 
morzsákat, mint felismert összefüggéseket sikeresen csoportosították, amelyből kivilágló 
értelem a tudományos világ példát adó óriásaivá emelte őket. Galilei, Kepler, Newton és 
Einstein máig is meghatározó mérföldköveket fektetettek le, amelyek felismeréseit az elődök 
felhalmozott tudásmorzsái segítették. A felismerések nagyságát és jelentőségét nem csökkenti 
az, hogy az alapismereteiket az elődök rakták le, de a dicsőség amelyben részesültek az 
előkészítő kutatást is illeti. Ez a morzsagyűjtés ma is folytatódik, amelyek összeillesztése 
ismét lehetővé tette egy új mérföldkő lerakását. Sok gondolkodót lehetne megnevezni, akik 
hozzájárultak az ötleteikkel, a gondolkodásukkal, a tevékenységükkel és a szorgalmukkal is 
segítették a megértés kialakulását. Rees Martin, a Kezdetek kezdete című könyvében, már 
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majdnem minden részletét ismerteti a képnek, de nem értette meg az alap teljesebb látásához 
szükséges összefüggést, mert valami bonyolultat, valami rendkívüli extrát kerestek. 
Einstein, a Newton utáni természettudomány óriásaként emelkedett ki, és a relativitás 
elméletével megalapozta a helyét a tudományos panteon piadesztáján. Az elmélete 
kidolgozásánál, először a statikus Világegyetem következtetésre jutott, amelyhez be kellett 
vezetnie a kozmológiai állandót. Az ősrobbanási elmélet bevezetésekor, a vörös eltolódás 
logikus következtetésének a hatására később ezt az állítását visszavonta,  és lázas kutatásba 
kezdett a gravitáció megértésére, amelyben a hiányzó láncszemet kereste. Einstein eredeti 
gondolata helyes volt, a kozmológiai állandó bevezetése elkerülhetetlen és szükségszerű. A 
kozmológiai állandó azt a feltorlódott, a térben és időben nem teljesen azonos értékű, de 
átlagban öt számjegy pontosságú  izotróp lendületnyomást jelenti, amellyel a nagytömegű, 
részecskegyorsítóként működő mezők, a csillagok, a kvazárok a Fekete lyukak és a 
Világegyetemek töltik fel a csillagközi teret. A térben tolongó, egymást lökdöső részecskék 
anyagba torlódó, lelassult, növekvő részecskenyomása folyamatos áramlást terel az 
anyagszerveződési sűrűséget kitermelő, pontosabban differenciáltabban változó mezők felé, 
azok életszerű, időben és a térben is folyamatos változási folyamatát sokféle fraktálszinten, 
eltérő változásban és bonyolultságban fenntartva. 
 
Az ősrobbanás elmélete téves megállapításként került be a tudománytörténetbe, amely bár 
véletlenszerűen kifejlődő következményeként a differenciálódásnak, meghatározott 
törvényszerűségek teljesülésekor megeshetett, de valójában egy korábban kifejlődött lineáris 
folyamatnak a nemlineáris felgyorsulásával, az időre jutó változás sűrűségben megszaladó, 
ma is tartó, helyenként viharos változást, máshol lecsendesedett nyugodt időt létrehozó 
folyamatot jelent. A körülöttünk lévő Multiverzum egy állandóan pulzáló teret és lokálisan 
változó környezetet jelent, amelyben a részecske energia mikro és makrobuborékjai 
körfolyamatokat leírva áramlanak és szerveződnek nagyobb, összetettségbe, nagyobb 
bonyolultságba. Einstein és a kutatást végző utódok azért nem ismerték fel a statikus és 
dinamikus Világegyetem közötti összefüggést, a tér kettősségét, mert pillanatnyi átalakulást 
és nem időben sokféleképpen fejlődő folyamatot kerestek. Az ősrobbanás nem pillanatszerű 
esemény, hanem sokféle szerveződési szinten egyidejűleg és egymástól a téridőben eltérően is 
zajló körfolyamatnak az anyagot quintesszenciává őrlő és felgyorsító része. A térben az 
alakjukban az almákhoz hasonlítható, összetett folyamat szimmetriával jellemezhető 
térszerkezetek (lásd a tanulmány címképét), életbuborékok alakulnak ki, amelyek analóg 
fraktálrendszert képeznek, és kiegészítik  szerkezetek között változó köztes tér karcsú 
életörvény alakjait. E térszerkezetek (anyagok, lények, bolygók, csillagok, galaxisok, 
Világegyetemek) ekliptikai síkján időspirálban a tömeg közepén elhelyezkedő fehér lyukak 
felé, vagy a környezetből a fekete lyukat képező téridőátjáróban az élőrétegekből átáramlik az 
egymással keveredni képes anyag. A téridős átjáró ballos és jobbos spirál szerkezeteiben 
befelé. Vagy kifelé áramló részecskeanyag felgyorsulva, helyben maradó, folyamatmintát 
képező sűrű tömegbe préselődött részecskemagnak, vagy a saját antipárját képező azonos 
támadásvonalon érkező ellentétes irányból érkező, de közös irányba terelődő részecskének 
ütközik. A két ellentétes folyamat két eltérő következményú, meleg és hidegfúziósabb 
életanyagot hoz létre. A spirálon befelé áramlában melegebb környezetben az ütközéskor 
apró, de nem végtelenül kicsi méretű, de a korábbinál nagyobb sűrűségű egységekre, 
rugalmas, de valamilyen más minőséggel telítettebbé váló buborékokra épül, és a sűrűsége 
szerint differenciáltan centrálisabban elhelyezkedő, kisebb sűrűségű, de nagy lendülettel 
elrugaszkodó, erőteret létrehozó részecskékből auraszerű habszerkezetbe épül. A habszerű 
mikrorészecskék az ekliptikára, a tömeg és az időfelező síkra merőleges irányú 
szimmetriatölcsérekben, un. Füzérsugarakon áramlanak ki, amelyek trombita formájú, nagy 
felületazonosságú fluxus csatornáknak (azonosan fejlett rétegek hatásfelületeit hozzák létre.  
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Az életnek egy ezzel ellentétes, időben eltolt másik alapállapota is létezik, amikor két élőréteg 
től nagy azonossága miatt kityukad a köztes elválasztó határfelület, és a keletkezett lyukon 
egymás élőrétegébe átáramló részecskék keveredés közben egy harmadik típusú vegyes 
állapotba keveredve kifelé áramalanak a másféle, egymás mellett élő, egymás körül keringő, 
együtt közös irányba, életáramlásba terelődő, párkapcsolatba szervező részecskék, a közös 
idősíkon áramolnak ki a nagyobb változássűrűségű környezet elterelőképes határfelületéig. 
Míg az előbbi, a melegfúziós életbuborékoknál az életáramlás iránya az idősíkon befelé, 
egymás, és egy nagyobb változássűrűségű, nagyobb életnyomású centráális térrész felé 
történik, addig a hidegfúziós szervezetekben a két szomszédos éppen nagyobb életnyomású 
rétegeiből áramlik át a részecske energia a két réteg között nagyobb sebességgel kiáramolva, 
de kisebb lokális nyomást létrehozva. Az ilyen lokális térrész alacsonyabb centrális nyomású, 
de a kerület felé tartó gyors áramlás eláramlási részecskeárama nagyobb, mint a szomszédos 
nagyobb életnyomású rétegekből beáramló, egymáson elterelődő részecskéké, ezért az ilyen 
szervezetek belsejében sokáig alacsony impulzus sűrűség, hidegebb és kisebb életnyomás 
tartható fenn az áramlás kellő rendezettségben megmaradásáig. Az ilyen hidegfúziós rétegek 
általában a melegfúziósab rétegeken kívül fejlődnek ki, mintegy azoknak a felületét hűtve. 
E csatornákban nagysűrűségű  részecskeáramlás, a részecskék lendületéből származó 
differenciált, időben is váltakozó nyomással tölti fel a környezeti teret, amelyben már 
jelenlévő anyagszerveződések visszaható részecskéivel ütközik és keveredik az életanyag. Ez 
fodrozódást okoz, megbontva a kiáramlás téridőbeli homogenitását és eltéríti az egymástól 
egyre jobban szétágazó csatornákban a lendület tehetetlenségével is áramló részecskéket. Az 
eltérítés hatására a részecskéket összetartó azononossági erő miatt, az egymást megfelelően 
kiegészítő részecskeszakaszok együtt fűződnek le, amelyek speciális, az összekapcsolástól 
függő összetett információt kódolhatnak. 
A lefűződő részecskeszakaszok eredeti iránytól eltérített és az illeszkedési, azonossági 
gravitációval összekapcsolódott tagjai elektromágneses tulajdonságú, a kisebb részecskéket 
beszippantó hurkokat képezhet, amelyekből újabb tömegközpontok, lassabban változó terek 
hatásmagjai, anyagmezők porfelhői, eltérő bonyolultságú csillagok, galaxisok és lények 
fejlődhetnek ki. Az élet e részecskék egyre nagyobb, egymással együttműködő tömegbe épülő 
szerveződésének az időben egyre bonyolultabb, de időszimmetriát megtartó folyamatát 
jelenti, amely nemcsak a bonyolultságában, hanem a szerveződési ritmusában is eltérő lehet. 
A körfolyamatokban és életperiódusokban szerveződő mezők időben és térben történő 
bonyolódása, sokszintű, egymással az idpben és a közös térben párhuzamosan zajló, egymásra 
egy hatásláncon befolyást gyakorolni képes életfolyamatként határozható meg. 
 
Pécs 2003 05 25          Moetrius 
 
 
 
 
A gondolkodó olyan tudományról álmodik, amely a Tudást és a megértést szolgálja, és nem 
olyan tudományról, amely az általa megismert tudást kisajátítva algoritmusokba sűrítve a 
tudomány bástyái közé zárja.  

Moetrius 
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Aspektus 3    
 4.0105-as változat  

 
A változás és rendezettség téridőre kifejtett hatásai 

 

Tanulmány az energia szerveződéséről és a Világegyetemben kifejtett hatásairól: 
 

A téma a végtelen, amelyet nehéz röviden és pontosan megfogalmazni. Moetrius sokszor 
körbejárja a témát, és sok aspektusból igyekszik bemutatni a tér szerveződését, amely az 
információt hamarabb megértő olvasónak ismétléseknek tűnhet. Ez azonban csak a 
látszólagos azonosság más ASPEKTUSBÓL bemutatott hasonlósága, amely a tér 
szerveződéséhez hasonlóan, eltérő környezetben valamely dimenziójában mindig változik. 
Sok a szentségtörő új állítás, amelynek előzményei a gondolkodók jó részének nem jelentenek 
újdonságot csak a tudományos gondolkodás aspektusából ki nem mondható, tudománytalan 
teóriát. Sokan nehezen vagy csak sokára, esetleg egyáltalán nem fogják érteni. Lesznek 
mások, akik bár felismerik az anyagban átfogott újdonságot, de nem akarják majd megérteni. 
Lesznek olyanok is, akik hiányolják majd a tudományosságot, a részletek pontosságát, bár 
magukban elismerik, hogy a leírt vázlat útmutatást ad egy teljesebb Tér-kép megalkotásához, 
felépítéséhez. Az író reméli, hogy olyan olvasóknak is kezébe kerül az anyag, akik felismerik 
és továbbszövik a gondolat másképpen fonódó fonalát, és a részletek pontosabb feltárásával 
kiegészítik az Idősík és a tér szerveződésének a most csak vázlatként bemutatott új logikáját. 
Elsősorban a leírtakat megértők azon csoportjának ajánljuk a könyvet, akikben a logikai 
elmélet jobbítása, pontosítási lehetősége, közérthetőbbé tétele cselekvési igényként felmerül.  
A teljes tanulmány részletesen kifejtése megtalálható az ASPEKTUS című könyvekben, 
amelyekben a felállított térelmélet gondolati logikájának az örvényszerű fejlődése tér 
szerveződésével analóg. A gondolat fejlődése, az első két könyvben még kaotikus felhőkbe 
szerveződött információ halmazból történő változása, kiteljesedése és letisztulása, az anyag 
besűrűsödése, a másféle tudás rendeződése is nyomon követhető, amellyel a sok új állítást is 
tartalmazó tanulmány mind világosabbá, átláthatóvá válik, és az író reménye szerint ettől 
egyre jobban megérthetővé is. A megértés és a gondolat továbbszövésének a segítésére egy – 
www.moetrius.hu - címen elérhető WEBlapot működtet a szerző, amelyen elérhetők, a 
térelmélet alappillérei, és rövidítettebb lényeget kiemelő kivonatai, amelyek megértése, 
elfogadása esetén a mások által hozzáadott értelmi morzsákkal, a tudat új tégláival növekvő 
építmény formálódása követhetőbbé válik.  A tanulmány lényege a tér, anyaggal, idővel, 
információs energiával kitöltöttségét eredményező differenciált hatásrendszer működésének a 
bemutatása, amelynek a változás az alapja. 
A tanulmány a Tézisekkel kezdődve ismerteti az új térelméletnek a korábbi ismeretektől 
eltérő kiinduló pontjait, majd ezek egyre bővebb indoklása és körülírása során vezeti el az 
olvasót a hatáselmélet megértése felé. A Tézisek után felmerülő kérdések egy részére az 
ASPEKTUS című kétrészes könyvben a Tisztelt olvasó remélhetően a választ is megtalálja. 
Akinek további kérdései merülnek fel, amelyekre választ vár, vagy szívesen megosztaná az 
olvasottakkal kapcsolatos ötleteit az elmélet fejlesztésében együttműködőkkel, vagy/és az 
együttműködésbe be kíván kapcsolódni, az nagyobb anyag esetén, az aspektus@moetrius.hu  
e-mail címre küldött anyaggal megteheti, amellyel a téma későbbi fejleményeinek a 
társszerzői csapatába integrálódhat. 
 
Köszönöm a figyelmüket és kérem, hogy ismerkedjenek meg a szerző aspektusából látott, 
megismert és elképzelt Világmindenséggel, a tér működésével, amelyben az átértelmezett 
Univerzumban, a csillagnyi és a mikro-méretű térségeken hatást kifejtő információs energia 
kapcsolata, változása és rendeződése a meghatározó.   

    Moetrius 
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Aspektus 3 
 

A változás és a rendezettség téridőre kifejtett hatásai 
 

Tartalomjegyzék: 
 
Sorszám    szakaszcím      oldal 
1. Alapvető fizikai tévedések:                           9 
2.  Az ősrobbanás – mint eredet - tagadása, a félreérthető Dopplerhatás.                12 
3. A gravitáció nem vonzás, hanem hatástér differencia:          20 
4.  A hatásváltozás terjedése, a közegellenállás és a vezetőképesség:        29 
5. Az Univerzumban működő hatásrendszer:        40 
6. A tér osztódásának a befolyása az élet minőségére:      44 
7. A hatásrendszer, az érzések, akaratok, szándékok kimutatására, vagy eltakarására keltődött 
jelrendszer, a sokféle kommunikáció:         54 
8. A térbeli hatásazonosság információs elemei, a hatásmodulok:           65 
9 Adottságok, képességek és lehetőségek        85 
10 A változásból fakadó lokalizálás, elkülönülés és struktúraképződés:     90 
11. A lendület és a dinamika megmaradási lehetősége:       92 
12. A változás kiterjedése tartósan ismétlődő, pulzáció, és egyenletes külső hatások esetén.  104 
13. A mezőn áthaladás, vagy a mezők áthaladása problémája?     106 
14. A két kertész problémája:         113 
15. A hatásjellemzők, mint az információ alapjai:      115 
16. A fraktálrendszerbe épült hatásrendszer és a hatásmezők összefüggései:       118 
17. A szerveződési szintek kialakulása:             119 
18. A hatásrendszer kreacíonista aspektusai:       122 
19. A rák oka és megértési lehetősége.                        126   
20 A megérzés alapja          130 
Nemlineáris témaváltás, tudatmódosulási Időugrás.  
21. Az élet energiájáról:         135 
22. A Föld lélegzési ritmusai, a bolyongás és a hideg és meleghullám változások:  134 
23. Az értékrend változás kiváltói:        147 
24. A letermett, elöregedett gyümölcsöst kivágja az isteni telepítő közösség:   159 
25. Gondoljuk át az élet körforgásaiból a termésforgó lehetőségét.    161 
26. A tóban éheznek a halaink,…        162 
27. A tér és a piac: A termelők és a fogyasztók naprakész hatáscseréje:    165 
28. A megújuláshoz másképpen gondolkodás szükséges.     168 
29. A túl gyors fejlődés és az öregedés kapcsolata:      170 
30. Mit kell tenni egy szervezetnek, ha lemarad a környezethez képest az együttfejlődésben? 174 
31. A tudati fejlődéshiányos életáramlás tehetetlensége:      179 
32. A tudati és az áramlási tehetetlenséghez hasonló a fejlődés tehetetlensége:   179 
33. Az emésztő szervek rendellenességei:       181 
34. A melegfúziós szervezetek energia forgalma és a rendszeres tartalék, a raktárkészlet alakulása: 
35. Az Izlandi vulkán aktuális kitörése, a bolygónk naprendszeri ekliptikai szimmetriába kerülése  186 
36. A terhesség és a felfúvódás alternatívája:       190 
37. A Föld megtermékenyülése és az isteni magzatszív működés kialakulása:   193 
A zseni agya másként jár Átvett idézet        196 
Az Aspektus könyvsorozat könyvei        197 
Az élőrendszer megismerését segítő oldal       198 
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Kép és ábrajegyzék 
 
Sorszám   képtéma       oldal 
1 A rész és a környezet, a nagyobb rész viszonya.      14 
2 Az időnyiladék és a tér szerkezete       16 
3 Az anizotróp, árnyékolt térállapot gravitációt létrehozó következménye   27 
4 Az egymásnak árnyékoló hatást okozó, a kellő azonosságú szervezeteket egymáshoz vonzó 
gravitációs hatásdifferencia         27 
5 Az újjászülető Eta Carine és a tömegfelező szimmetriasíkja    31 
6 Együttfejlődő életbuborékok        49 
7 Túl differenciált, a környezetével nem megfelelően együttfejlődő életbuborék  49 
8  A viszonylag homogén, információ-azonos buborékszerkezet ábrázolása:   50 
10 Dipólus, párba épült részecskemező és áramlási rendszer    59 
11 Tripólusos, már utódot nevelő részecskemező és családi áramlási rendszer  60 
12 Az életáramlás spirálba rendezettsége, mágnestűkkel szemléltetve   61 
13 Az egymástól eltérő részecskemezők egymásba áramlása, az aurák átfedése  66 
14 Részecskemezők egymáson torlódása, összeépülő elterelődés kellő azonosság esetén 66 
15 Az idősík és az életszerveződések kezdete, a magzati állapot, az utód kifejlődése 70 
16 Az impulzusban kialakuló antirészecskék szemléltetése     72 
17  A hatásmodulok legkisebb egységeinek, a töltések lehetséges kapcsolódásai:  74 
18 A családban születő utód kapcsolata a téridővel az egymást követő események során 76 
19 A változás ábrázolása a kiteljesedés során:      87 
20 Nemlineáris esemény, életakadály cél és irányváltozást okozó következménye  94 
21 A magányos, áramló részecske szervezetek párosodása.     98 
22 Az aurával rendelkező részecskefelhők közeledésének a szervezet átalakító következményei 
23 A részecskemezők párosodási folyamata, a nemlineáris események időszaka.  99 
24.   Szerelemben egyesülő részecskemezők összeolvadása.     100 
25 A közös szervezetbe, együtt élő párba egyesülés következményei.   100 
26 A tér makro és mikroszintű szerkezete       104 
27 Az életfolyó időbeli szimmetriája       138 
28 Az életfolyó részecskéinek az elágazási és egyesülési lehetőségei   143 
29 Az életcsatornák és a szimmetriától eltérő részecskeáramlásokat pufferolni képes környezet 
30 A rétegegyensúly változás következményei és az Izlandi Vulkán kitörése  188 
31 Az életcsatornák gyorsító lehetősége 
32 A megtermékenyítés és az új nagyobb tömegszámú életciklus, szívritmusának a kialakulása 
Az életrendszer jelképes ábrája         198 
 
 
Niels Bobr, Heisenberggel folytatott vitái megállapításaként egyszer azt mondotta, hogy a 
nagy gondolatok először mindig zavarosnak és furcsának tűnnek, amelyet a felfedezőik is csak 
félig-meddig, mások pedig az információk ilyen beállítású összefüggésének a hiánya miatt 
egyáltalán nem értenek. 
 
 
Elménk legbelsőbb zugában nem egyenletek vannak, hanem egy pofonegyszerű ötlet. Mikor 
végre felfedezzük, annyira ellenállhatatlan és magától értetődő lesz, hogy azt mondjuk majd 
egymásnak, milyen szép, hogy is lehetne másképp? 

John Archibald Wheeler 
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Az Univerzumban működő hatásrendszer 
 

TÉZISEK, az új térelmélet alapjai 
 

A tézisek, az Aspektus és a Sík és a Tér c. könyvekben leírt térszerveződési elmélet 
lényegének, a legnagyobb terjedelmű kivonata, amely a leglényegesebb állítások, szűkített 

összefüggésrendszerének a leírása. 
 

Tézisek: 
1. Alapvető fizikai tévedések:  
 
A tudomány jól működő intézménye, sokat feltárt a Világmindenségben észlelt hatásokról, az 
anyagról és összefüggésekről. A tapasztalati alapon bebizonyosodott, bizonyítható 
felismeréseket szabályrendszerekbe sűrítette, amelyek alapján ismertünk meg a Világot. A 
tudományos térmegközelítés legnagyobb kudarcának, a gravitáció és az anyagszerveződés 
meg nem értése nevezhető. Sok új gondolat feszegeti a tudomány korábbi határait, de 
egységes, kimondható térszerveződési vázlatot, alapvető rendező elvet a tudományos gondolat 
még nem termelt ki. A csak részleteiben szemlélt, a jelenlegi vizsgálati eszközeinkkel, 
módszereinkkel át nem látható hatásrendszer sok tévedés alapjaként szolgált, amely miatt 
sokszor kellett a felépített elméleteket visszavonni, és helyettük alkalmasabb valóságosabb 
elméleteket állítani. Az egyik legnagyobb nyitott kérdést az ősrobbanással keletkező és a 
táguló világegyetem megdönthetetlennek látszó elmélete okozza, amely és az 
anyagszerveződés hézagos ismeretei miatt sok téves megközelítést kell még helyesbítenünk.  
Az ősrobbanás egy lehetséges kezdet a jelenlegi Világegyetem kiteljesedésben, amely 
periodikus váltás az ősrobbanáskor már meglévő tér quintesszenciával kitöltött 
egyensúlyában. Az ősrobbanással analóg folyamat, a szupernóvák periódusváltása az 
alacsonyabb fraktálszinteken nap, mint nap bekövetkezik. Az ősrobbanás Világegyetemet 
szülő valószínűségi esélye rendkívül kicsi, bár nem lehetetlen az Univerzum rendező elve 
alapján történő analóg folyamat, amely nagyobb fraktálrendszer pillanatnyi egyensúlyhiányba 
kerülése esetén eredményezhet egy látszólagos tágulással kiteljesedő Világegyetemet.  
 

Albert Einstein még hatásmezőkkel és sugárzásokkal kitöltöttnek tekintette a teret, aki az 
anyagon kívül a sugárzásként észlelt hatáshullámok összegződéseit ismerhette csak fel, pedig 
a sugárzásként észlelt hatásterjedés valójában csak a változásból kiinduló gömbhullámok 
táguló energiafalainak a más analóg hullámokon metsződései, a térben és időben egybeeső 
összegződései. Az általunk ismert térben azonos rendező, szervező elv alapján keletkező 
hatásösszegződések különböző fraktálszinten álló szerveződési lehetőségei, egymással 
kapcsolatban változó végtelen sok szálon összefüggő és visszacsatolt fraktálrendszert 
alkotnak. Az általunk anyagként ismert matéria, a kölcsönhatás kapcsolatba lépő hatásmező 
párok kiegyenlített egyensúlyba kerülésekor keletkező dimenzió redukció különbözeti 
habszerű maradványai. Az anyag a környezetnél kevesebb dimenziós jellemzővel, 
tulajdonsággal, képességgel meghatározható, a differenciáltabban rendezett térállapot, a 
nagyobb térmező szimmetriák egy kisebb térbe de nagyobb eseménysűrűségben kivetített 
olyan hologrammikus hatásmaradéka, amelyben relatív egyensúlyba került, a környezeti 
térben egy időre attól elkülönülő, egy ideig eltérően differenciált térállapotnak a 
hatáskizáródás létrejöttétől kezdődő, időfolyamatot képező átalakulási, történeti sorozata. A 
történet a mező és a környezet átlagos egyensúlya körül zajlik, amely során a környezethez 
képest egy időre hatáshiányossá, egyedivé vált elkülönült mező a környezeti értékre történő 
visszatöltődése közben relatív stabil hatásegyensúlyban tud maradni. A folyamatnak a fél 
periódussal eltolódott szimmetria párja is analóg folyamatban változik, amely valóban egy 
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azonos változási sorozatnak két eltérő végnyomású szélsőségessé váló inverz állapota.  A 
hatáshiányossá vált mezőt folyamatosan gerjeszti a környezeti nagyobb életnyomású térből 
bejutó változás, amely különböző méretű energia adagokkal hatást fejt ki a mezőre. A 
mezőkbe bejutó hatás feszültséget növel, amely egy emelkedő fázishullám negyedével 
ábrázolható. A tűrési érték meghaladásánál a túlzott feszültség változást okoz, amely a mezőt 
az egyensúlyi állapotból eltéríti, amely változás már az előző feltöltődő fázisnak az inverz 
lecsengése, mely a feszültségesést mutató esőirányú negyed sinushullámmal ábrázolható. A 
változás lendülete az egyensúlyt az ellenkező előjelű feszültségig növelésével csökkenti, 
amely egyensúlyi helyzetből eltérített mezőt az evolúcióban egyre bonyolultabbá váló 
ellenhatásrendszer segíti vissza az előző egyensúlyi állapota felé, amelyet azonban csak 
részben és módosulva, másképpen érhet el. A helyreálló egyensúly, a harmónia 
eredményeképpen a változást ábrázoló sinushullám egy visszatérítő negyed hullámmal 
kiegészül. A hatás és ellenhatás rendszer, amely az eltérítő hatások ellenére a szerveződést az 
egyensúlyi állapot közelébe visszaemeli, relatív nagyon kicsi különbséggel váltakozó 
életbuborékokban térbeli hullámzást, periodikus nyomásnövekedéseket és ezt követő 
nyomáseséseket indikál. A környezet állapotához képest jelentősebb különbség kialakulásával 
kezdődhető életszerű változást generáló folyamat lélekszerű egyensúly megőrző 
mechanizmussá fejlődött, amelyet az általa irányított mezővel egységben és összhangban álló 
élő szervezetként azonosítunk. A differenciált állapot az előkifejlet után kezdődhet a 
környezethez viszonyítva annál sokkal nagyobb, vagy éppen sokkal kisebb, de mindenkor 
eltérő nyomással, amely pulzáció a túl nagy nyomáscsúcsokat létrehozó, anyagba, sűrítődő, 
tömeggel és kinetikai erővel, dinamikával rendelkezik. A kezdeti állapot lényegében olyan 
periodikus váltakozó folyamat, amelyet e változásban ki és átalakuló részek, attól függően, 
hogy a nyomás és lendületváltakozás mely periódusában fogantak, az életfolyamatként 
tudatosult változási sorozat megmaradására eltérően kedvező életideológiát építettek fel. 
Minden hatáshiányossá vált elkülönült energiamezőnek, kifejlődik a hatásokat, mint 
információkat kompenzáló, kiegyenlítő mechanizmusa, függetlenül a mező energiájától és 
méretétől. A mezők visszatöltődése során a legnagyobb eltérés a változás ritmusában 
észlelhető, amely a mezőt létrehozó szülőpárok, - amelybe a környezet jelentős szereplői is 
besegítenek - ritmusa és mintája téridős dinamikai (tervrajza) vezérel. A különböző 
fraktálszinteken álló szerveződések, sokféle eltérő rendszeridő alatt töltődhetnek vissza a 
környezeti értékre, amelyet befolyásol a környezet változásának a változása. Mivel azonban a 
visszatöltődésnek éppen olyan tehetetlensége van, mint a kisebb nyomást létrehozó ki és 
szétáramlásnak, ezért a részecskemezőnek, vagy életbuborékoknak nevezhető képletek, nem 
szűnnek meg a visszatöltődésük közben, hanem átlendülve a holtpontokon viszonylag sokáig 
életszerű folyamatban változnak. A keltődés és a visszatöltődési idő és energiaszint, 
tömegszint között szigorú összefüggés alakult ki, amely időt meghatározza a kezdeti 
különbség energia tömege, és a környezeti állapot között kialakult, mozgásba, lendületbe jött 
anyag, kinetikai besűrűsödésre rendelkezésre álló térideje. A mezők tömege és visszatöltődési 
harmóniája között összefüggés észlelhető, amely lehetővé teszi, hogy a végtelen nagy tömegű 
mezők, végtelen nagy rendszeridő alatt harmóniában maradva éljék a változásokkal 
eseménydúsított életüket. 
A térben található látszólag független energiamezők, a differenciálttá vált tér másképpen 
változó részének, élő szerveződéseknek tekinthetők, amelyek az életként megismert változási 
folyamattal analóg módon változnak az egyensúlyi állapot körül a születéskor megszerzett 
erősen hatáshiányos állapotból az élet végére feltelő telített állapot eléréséig. Mivel azonban a 
kezdeti csomópontban nemcsak két (szülő) mezőnek, hanem többnek a környezetben változó 
felmenőknek, rokonoknak is érvényesül a hatásbefolyása, ezért amikor valamelyik két 
felmenő tekintetében túl nagy szimmetria alakul ki a szervezet belsejében, akkor a 
környezetet adó felmenők és rokonok éppen kisebb szimmetriában, nagyobb különbségben 
vannak egymáshoz, és ezzel az általuk is hatott, módosított utódcsomóhoz, anyagcsomóhoz 
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képest. Ez a szerencsés egybeesés, vagy korszakalkotó felismerés tette lehetővé a tartós 
megmaradást, az évelő állapotot, amely a két végállapot közötti pulzációt, a térben és az 
időben is eltolt tartós életfolyamattá szervezte. 
Ez alapján kijelenthető, hogy az életjelenség, az anyag, mint energiamező változási 
sorozatának egy magasabb minőségű, egyre bonyolultabb megnyilvánulása, amely azonban 
materialista alapon is megérthető, de az ellenhatásrendszerek sikeres összhangba szerveződött 
megmaradási effektusa, a mezők változására felügyelő lélek, Isteni fennhatóságát hozta létre. 
A térben lévő energiamezők, mint életszerű folyamatban váltakozó, fel és visszatöltődő 
hatáshiányos terek, egymásra épülő rendszert képeznek, amelyek legkisebb, leggyorsabban 
változó egységei folyamatosan kibővülnek a környezeti tér hatástöbbleti energiájából. A 
mezőnyi részecskékből szerveződő életbuborékok a folyamat során egyre összetettebbé, egyre 
bonyolultabbá válhatnak, amely változási sorozat közben a hatáskülönbséget eredményező 
feszültség, és a változási sebesség dinamizmusa is folyamatosan csökken. 
A globális környezetet jelentő Világegyetem, egy végtelen sűrűségű folyadék kristálynak 
tekinthető, amelynek a kristályrácsait, az elektromágneses hullám haladásaként észlelt, a 
változásban keletkező hatásgömb-hullám egymást metsző felületeinél keletkező 
különbségváltozás, energia többlet vagy hiány miatt kipattanó differenciált buborékok 
felületei alkotják. A buborékok belső és külső, homorú és domború hatásfelületeinek egy 
részéről szétszóródnak, más pontjairól visszaverődve összegződnek, fókuszálódnak a 
kölcsönható változásból fakadó részecske szegmensek, a mezőkbe irányuló elektromágneses 
lendületi energiát szétszórva vagy összegezve. Az ilyen, a környezetnél kisebb sűrűségű 
életbuborékokban szabadabb áramlási lehetőséghez jutó lendület, statisztikai eséllyel 
sűrűbben találkozik a térrész közepén, amelykor a még kisebb méretű, koncentráltabb, 
nagyobb felület sűrűségű életbuborékok, megfelelő merőlegeshez közeli áramlás esetén 
behatolhatnak a már náluk nagyobb, és a határfelületen változó részecskék megfeszítettebb 
állapotú, könnyebben áthatolható felszínén. A behatoló kisebb életbuborékok azonban a 
behatolás közbeni energia és lendületvesztés, a kölcsönhatásban fékeződés miatt, sok esetben 
már nem tudnak kiáramlani, a még mindig kellő rugalmasságú, a behatolásuk után 
összezáródó nagyobb életbuborékokból. Ez hozza létre azt a következményt, hogy a nagyobb 
és már idősebb buborékok folyamatosan feltöltődnek, egyre összetettebb, Mátyuska-baba féle 
buborékrendszert képezve végül telítetté válnak a belsejükben. A megöregedő, a belsejükben 
egyre több hatással feltöltődő életbuborékokban egyre több változási információ, esemény 
maradék, rögzül, amitől idővel a kezdetben kizáródó hatáshiányuk csökken, egyre okosabbá, 
információs részecskékben egyre bölcsebbé, de belülről elnehezedőbbé, a szerkezetében 
elmeszesedővé, merevebbé válnak. A feltöltődés növeli a közös, együttváltozó életbuborék 
rendszerbe záruló információs tömeget, amelynek ez miatt nő a kinetikai energiája, az általa is 
tágított, neki az életváltozáshoz környezetet adó nagyobb buborékban nő a rezgési 
amplitúdója. Az amplitúdó növekedése során, minden feltelő, nehezedő, sűrűsödő életbuborék 
egyszer eléri azt a következményt, hogy olyan nagy kinetikai lendületre tesz szert, hogy a 
saját élőrétegének tekintett lehetőségeit kinőve valamelyik szomszédos rétegbe áthatolva, 
más, külsőbb élettérbe, másképpen változó környezetbe, más világba kerül. Az áthatolás 
megváltoztatja az életbuborékokat, amelyeknél a külső, túl öreg, túlfeszült életbuborékok 
elpattannak az átjutáskor, és e buborékhéjakba kötött részecskék kiszabadulnak, de a még 
kellő rugalmasságú fiatalabb, belső életbuborék részek, egyben átjutva együtt maradhatnak, 
kiegészülhetnek, társulhatnak a külső rétegben változó, analóg, de eltérő információs 
összetételt tartalmazó társaikkal. A tér homogenitását a változás töri meg, amely a látszólagos 
káoszon belül az önszerveződés nyugodt egyensúlyát is megtartó pulzációt, körfolyamatot, 
strukturális téralakzatba szerveződést alakít ki.  
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2. Az ősrobbanás – mint eredet - tagadása, a félreérthető Dopplerhatás.  
 
Az anyagszerveződés kezdete nem szükségszerűen az ősrobbanástól ered, bár ilyen nagy térre 
és időre kiterjedő esemény a tér állapotváltozásának normális és lehetséges következménye. 
Az ősrobbanással összevethető hatásváltozás, a Tér végtelen fraktál rendszerének minden 
szintjén folyamatosan és ismétlődően lejátszódó, már korábbi változások következményének 
tekinthető eseménysorozat, amely rendkívül kis valószínűséggel, de a Világegyetemnyi 
méretű fraktálszinten is megtörténhetett. A Világmindenség rendező elve alapján, a 
fraktálrendszerek minden szintjén a térerők relatív egyensúlyba kerülésekor hatásredukció, 
állapot egyszerűsítés kezdődik, a felesleges, vagy azonos információk törlése, egyesítése, 
amelykor egy szűkebb térben koncentrálódó, egymás felé ható lendületek egyensúlyba 
kerülésekor a korábbi határozatlan soklehetőségű, gyorsan változó térállapot, egyedibb és 
sajátos tulajdonságú, hatáshiányos, egymáson torlódó, lassabban változó térállapotra 
redukálódik. Lényegében ilyenkor az információs buborékok hasonlítódnak össze, azonosság/ 
különbség szerint, amely lehetővé teszi a már ismert tartalmú, túl nagy információs azonos 
lendületek kölcsönös annihillálódását, és hideg, rideg környezetben szétszóródását, meleg, 
képlékeny és rugalmas állapotban egymásba keveredését. Az impulzusként ismert 
eseményben a túl nagy azonosságú részek, (képlékenyebb plazma állapotban) egymásba 
sűrűsödnek, de azok az egyedi és páratlan kellő rugalmasságú részecskéik, amelyek nem 
találnak a továbbáramlást meggátló antirészecskékre, nem ragadnak le a közös, nagyobb 
sűrűségű differenciált anyagi állapotban, hanem továbbáramolva folytatják a megkezdett 
életáramlásukat. Az egymáson nagyobb azonosságú anyagi képletbe tömörödő információs 
részecskék, a változó térrész közepén maradva állandó gerjesztést kapnak a későbben arra 
áramló részecskéktől, amely folyamatban addig keverednek, kavarodnak, mígnem a 
fokozottan védett, befelé fókuszált térből kiszorulva, kikerülve, kifelé terelődhetnek az általuk 
és közöttük létrehozott, létrejött szimmetriasík kerületi részei felé. Ebben a kifelé áramlásban 
segítik őket a melegpontként ismert pokol torlódásában lebomló, és kisebb méretben, 
tömegben kifelé áramló, ezzel nekik a kisebb életnyomású környezet felé az utat megmutató, 
gyorsabban kiáramló, alacsonyabb életnyomású áramlási csatornát létrehozó, DNS húzószálat 
képező útmutató Kupidó részecskék.  
Ha egy részben zárt térben valahol kialakul ilyen hullámzás, a kezdőponttól, amely lehet 
egyszerre több interferikus pont is, mindaddig fog tágulni és távolodva ki és szétterjedni ez a 
hullámzás, amíg a végtelen tér lehetősége ezt engedi.  Ez esetben valamilyen pontoktól 
szétterjedő változás egymásra ható kereszteződő következménye egyre több helyen gyújthat 
csillagfényt a változással felelevenedő térben. Már egy azonos, de nem végtelen kicsi térből 
szétterjedő hullámzási is létrehozhat olyan kereszteződési, interferikus pontokat, amelyekben 
differenciáltabb állapotok alakulhatnak ki. 
Ha azonban a tér csak egy nagyobb, de táguló képes életbuborék, mindaddig tágulhat, 
áramolhat, terjedhet szét a hullámzás, amíg ennek a buboréknak a faláról, valamennyi vissza 
nem verődik, terelődik, és ez esetben olyan differenciáltabb központban erősebb különbséget 
létrehozó energiahullámmá fejlődhet, amely időben később viszontgerjeszti a hatástérben 
kialakult pontokon differenciálódott részecskéket. Mivel ilyen esetben a befelé és azonos pont 
(térrész) egy Vertex felé haladó, már valamennyire differenciált, tömeggel és kinetikai 
lendülettel is rendelkező részecskék egyre nagyobb energia sűrűségbe, egyre kisebb térbe, és 
egyre nagyobb lendületnyomásba terelődnek, ez újabb nagyobb életnyomású térrészt 
létrehozva ismét megindítja a kifelé, a kisebb nyomású térrész felé a visszaáramlást. 
Részben nyitott rendszernél azonban szinte végtelenül sokáig pulzálhat, amikor a ki és a 
szétáramlásnál keletkező veszteséget, a részecskék a következő periódusban gyorsulással 
tudják kompenzálni. Ha azonban a tér véges, és bármilyen vékonyfalú energiabuborékba 
záródott, ha a ki és a szétáramló hatások már nem tudják tágítani, rugalmas határfelület fal 
esetén az idők végezetéig áramolhat benne a differenciálttá vált állapot, a különbség. 
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A Tér már kialakult hullámzása, entrópiája a lendület tehetetlenségénél, és az energia 
megmaradásnál fogva zárt rendszerben, önmagában a nagyobb környezet hatása nélkül nem 
csillapodhat le, de végtelen kis valószínűséggel előállhat egy pillanatra olyan térállapot, 
amelykor a Világegyetemnyi méretű térben egy pillanatnyi hatásegyensúly alakulhat ki.  
 
Ez kétféle lehetőség szerint történhet meg.  
Igen kicsi eséllyel a belső változás lassú leállásakor, amelykor a Világegyetemnyi tér 
egyedülállósága miatt a mezőben keletkezett energiahullámzás a nem változó ,,végtelen,, 
környezet felé kiterjed, a rendszer nyitottsága miatt az energia szétoszlik. Erre utal az utóbbi 
időben megfigyelt tágulási gyorsulás, a vörös eltolódás növekvő üteme. Ez azonban egyrészt 
a vörös eltolódásról a későbbi anyagban kifejtett más értelmezési lehetőség szerint nem 
valószínű, és azért sem, mert az észlelés csak a kilátási határunk kiterjesztési 
lehetőségének a legfrissebb, de nem végleges eredménye. Király Péter, a szoláris és a 
kozmikus sugárzásról írt (a Fizikai Szemlében is megjelent) Sír Arnold Wolfenale 
anyagának a feldolgozását követő értekezése azt bizonyítja, hogy a csillagközi térben a 
kölcsönhatási összegződések szoláris jellegű gyorsításokat okoznak a bolyongó anyagra, 
amely folyamat sokféle fraktálszinten eredményezhet az elektromágneses mezőkre gyorsulást 
vagy lassulást. Az egyedülálló energiamentes térben keletkezett ősrobbanás valószínűtlen 
következmény, a hatáskiterjedés kezdete előtt is energiahullámzásnak, ezzel anyagnak 
és nagymértékű feszültségnek kellett lennie a Világegyetem terében.  
 
A térenergia hullámzásának elvileg lehetséges olyan pillanatnyi állapota, amely esetén 
minden hatásváltozás bármely irányú változása azonos időpillanatban többségi egyensúlyi 
állapotba kerül, azaz véletlenszerűen hírtelen a tér feszültsége egy pillanatra nullává, viszont 
az egymáson torlódó rugalmas életbuborékok, feszültsége azonos pillanatban nagyon naggyá, 
egyszerre kipattanóvá, interferenciába és hatásban, időben összegződővé válhat. Ha ilyen 
pillanat véletlenszerűen kialakulna, akkor vagy átlendítené a változás lendülete e holtponton, 
vagy kvantumos összeomlás következne be, és a hullámzás egy Világegyetemnyi térben 
energiahiányos, sokkal alacsonyabb életnyomású teret eredményezne. Ez azonban azonnal az 
éppen összenyomódott, nagyobb nyomású buborékok gyors kitágulását, és a tér további 
pulzálását eredményezné. Hasonló folyamat állandóan történik, amely viszont térben és 
időben elnyúlva, folyamatos átfedésben és több más dimenzióban szükséges feltétele nem 
egyszerre teljesül. Az ilyen egybeesés valószínűsége biliárd években sem fejezhető ki, tehát 
ha a Világegyetem ilyen ősrobbanásból keletkezett ez esetben még a lehetséges ciklusának a 
töredékét sem élte fel. A belső változás leállása esetén az érintett térben megszűnik a közeg, 
megszűnik az ellenállás, és a külső térből beszivárgó változás a szűk mezőre összpontosít, és 
a lendület visszapattanásával ősrobbanás keletkezhet. Ez is a hatásegyensúly kialakulásából 
elinduló táguló gömbhullám sorozatokon terjeszti szét a változást, amely változás kiterjedése, 
a tér tágulásaként is értelmezhető. 
 
Nagy az esély, hogy a Világegyetemünk ősrobbanásként ismert jelenlegi kiterjedése, a 
fraktálrendszer minden szintjén azonosan lejátszódó szabály alapján történő, következmény 
jellegű folyamat, amely a környezeti tér hatásegyensúlyi állapotba kerülésekor történhet meg. 
Ez a végtelen Univerzumban nem egyedülálló jelenség, csak a Világegyetemnél nagyobb 
csillagtérben bekövetkezett differenciáló hatásredukció eredményeképpen születhet meg, mint 
a térben kialakult impulzusból keletkező új harmónia következménye. 
Itt érdemes egy gondolati kitérőt tenni annak érdekében, hogy megismerjük az életbuborékok 
halmozódásának, növekedési lehetőségeit. 
 
Az életbuborékok növekedésének elvileg a rendelkezésre álló szabad tér adhatna korlátokat, 
de ha kellően azonos fejlettségű életbuborékkal körbezáródott térbe kerülve lecsökken a 
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növekedés lehetősége, egészséges életbuborék rendszer ekkor a neki a teret behatároló 
buborékokkal együtt tágul, vagy azokat összenyomva olyan kicsire kompresszálhatja, 
amellyel már beférnek a nagyobb buborékba, azaz bekebelezheti. Nagyobb nyomással ritkán 
lehet elpukkasztani, egy minden oldalról egyformán nyomott életbuborékot, de ha tartósan 
deformálják, ellapítják, akkor egyszer kialakulhat olyan következmény, hogy a túl nagy 
deformációt nem jól viselő belső, már elmeszesedett szervek, alrészecskék, a lokálisan túl 
nagy erőhatástól lebomlanak, összeomlanak. A térösszeomlása, a környezeti 
nyomáscsökkenése után, mint a Cunami síkhulláma, előbb összehúzódik, majd amikor a 
befelé koncentrálódó lendület elér egy végső nagy értéket, a hő és a nagy nyomás, a változás 
sűrűség miatt rugalmasan maradó részecskék hatalmas kitágulást indítanak el. Ez a kitágító 
hullám már kivégezheti a nem elég nagy életrugalmasságú nagyobb buborékokat is, mert 
belülről kifelé tágító hatásoknak e már merev falszerkezetű buborékok nem tudnak ellenállni. 
 
Tehát a megfelelő szerveződési egyensúlyban változó életbuborékok szinte a végtelenségig 
növekedhetnek az esetben, ha betartanak a növekedés közben egy nagyon fontos arányossági 
szabályt. Ahhoz, hogy ezt megértsük, szükség van egy rajzra. Az életbuborékokban kialakult 
differenciálódásban, az átlagos felület épsége, és a külső rétegek, határfelületek épsége és a 
belső tömeggel együttfejlődési arányossága a növekedési lehetőség záloga. 
 

 
 
Ha azonban rövid idő alatt túl sok külső hidegfúziós hatás jut be az életbuborékba, annak a belső 
hőmérsékletét és életnyomását először nagyon alacsony értékre viheti, amely miatt a buboréktér 
nagyon lehűl, és a túl alacsony impulzus sűrűség, az energia elvonása következtében nem épülnek ki 
megfelelő védő rétegek és határfelületek. Ráadásul, ha elégtelen a kifelé áramló lendület, nincs elég 
kellően kölcsönhatóképes, összemérhető fejlettségű kifelé áramlani képes saját részecske, a saját 
élettermékeket kivivő exportőr, akkor a buborékteret egyre jobban összenyomják a befelé tartó 
inváziós hidegfúziós részecskék, tehát egyre nagyobb nyomás alá kerül és elszigetelődik, kisebbé válik 
a bezárt tér. 
Amikor azonban a bejutók megmelegednek, egyszerre hirtelen túl sok lesz a benn változó, a sok 
dudásnak túl szűkké válik a tér, és ha valamennyi szinte egyszerre akarja elhagyni az energiájától 
megfosztott, leszegényített piacot, az életbuborék belsejét, akkor nagyon nagy belső vákuum, 
energiahiány fejlődik ki. Ez viszont azzal a következménnyel jár, hogy amikor nagyon sokan túl rövid 
idő alatt, és szinte egyszerre kiáramlanak a környezetbe, akkor túl erős információs jellegű elszigetelő 
határfelületeket építenek a közben alacsony életnyomású tér felé kicsit késve induló befelé áramlókkal 

1. ábra: A rész és a környezete 
viszonya. Az életbuborékokba a 
környezetből beáramló hidegfúziós 
részecskéknek mindenkor átlagos 1:1 
arányban kell maradniuk a belülről 
visszaverődő, kifelé áramló 
részecskékkel. Mivel a kifelé áramló 
és a nagyobb áramlási  

gyorsaságú környezeten elterelődő saját részecskék, aurát 
és sokrétegű hártyaszerű határrétegekkel veszik körül a 
fokozottan védett belső teret, ezért, ha ezeknek a 
határrétegeknek a készülése, javítása, pótlása fenntartása 
nem kellően folyamatos, akkor a védettségi hatásfok 
romlása esetén időre jutóan túl sok lesz a bejutó 
idegenebb hidegfúziós, túl gyors, túl nagy kinetikai 
erővel érkező részecske. Ha a bejutók aránya a 
kiáramlókkal nem azonos, akkor nem kívánt pulzáció 
alakul ki, mert hol a foton jellegű beáramlás a túl sok, hol 
ezt követően a kiáramlás növekszik meg a kelleténél 
nagyobbra, és határfelületekkel jobban lezárva, 
elszigetelve a szervezetet a környezetétől. Ez a 
buborékok életében a nova szakasz jelzi az idő 
közeledtét. A szervezetben változóknak és az 
életbuboréknak annyi a dolga, hogy folyamatosan 
kontrollálja a be és a kiáramlók arányosságát és 
összehangolt folytonosságát.
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való torlódásban. Ez nemcsak visszatartja a későbben indulókat, hanem egy időre még zártabbá teszi a 
teret, amely miatt megszűnik a határcsere forgalom, főleg az export és a belső hő és feszültség 
növekedés nem tud hová eltávozni, a befelé igyekvő, lendületenergiában dúskálók pedig nem tudnak 
energiát bevinni, leadni az energiára vágyó térbe. Ekkor a buboréktér energia (hordozók) 
összetételének aránya egyre rosszabbá válik, a lendületben dús hidegfúziós részecskék aránya nagyon 
lecsökkenhet, a kaotikus, ilyen mennyiségben értéktelen melegfúziós, eltartást igénylő, sokat 
fogyasztó részecskék aránya nagyon felszaporodik. Ez a fő veszélye a hideg és a melegfúziós, a 
lendületben dús termelő, és a hőenergiában dús, bontásban erős részecskék megfelelő arány 
megbomlásának. Ilyenkor nő a belső feszültség, az elszigetelődés és robbanásig feszülő káosz, magas 
és szabályozhatatlan impulzus sűrűség alakul ki. Azt már ismerjük, hogy amennyiben az 
életbuborékok belső feszültsége túl naggyá válik, a tér többi részétől elszigetelt különvált állapot 
lebomolhat. Kifelé könnyen felrepeszthetők, felbonthatók az életgyümölcsök határfelületei és akkor 
bekövetkezik a globalizáció, és a gyümölcsök rothadásához, lebomlásához vezető folyamat. Ha a 
határfelületet építő átlagos részecskék nem tudnak elég erős, a közösséget megfelelően megvédő 
rétegeket építeni, akkor túl nagy belső nyomás kialakulása törvényszerűen az életgyümölcsök és az 
életbuborékok lebomlását eredményezi. Ha a buboréktérben változók nem gondoskodnak idejében a 
túl nehézzé vált, vagy túl nagyra nőtt, túl nagy energiasűrűségbe fejlődöttek rendszeres 2 dimenziós 
állapotra visszafejlesztésével, elfolyósításával, akkor a nagyra növő kinetikai lendületük belülről kifelé 
rendszeresen átszakíthatja a közösséget védő határfelületeket, azaz túl sok energiát vihetnek el a 
közösség által rájuk bízott, de kisajátított készletéből. 
 
Ez esetben joggal feltételezhető, hogy a Világegyetemen kívül, az általunk még be nem 
látható térségekben hasonló, azonos folyamatok történnek, amelyek gyakorisági 
valószínűsége a térszerveződések alacsonyabb energiaszintje felé növekszik. Az ilyen 
folyamat, nem szingularítás, hanem pontosan megismerhető, megérthető történet, folyamat, 
amelynek a természetes következménye a változás kiterjedésének a látszólagos tágulása. 
Valójában nem a tér tágul, hanem a kezdeti hatásredukció azonosságának a kiterjedése 
növekszik térben és időben, amely az anyag és életszerveződéssel analóg, egyediség 
csökkenését eredményező folyamat. Ehhez kell a folyamatos beáramlás, a keveredés. 
 
Bár a Világegyetemünkben minden pillanatban meghatározhatatlan mennyiségű 
hatásegyensúlyba kerülő hatáskizárt állapot alakul ki, amelyekből a visszatöltődés során 
műónok, Kvarkok, neutrinók és neutron térállapotok, időben változó anyagok születnek, 
amelyek egyensúlyi állapot körüli változása egyre hosszabb ideig életfolyamatban maradó 
változó tereket, különböző változási sűrűségű és energiaállapotú életbuborékokat, és 
ilyenekből szerveződő részecske mezőket eredményezhet.  A tudomány aprólékos 
felismeréseinek köszönhetően ma már sok mező keletkezési lehetőségeit, élettartalmát 
ismerjük, de még mindig nem látjuk át a folyamatot, amely a legkisebb egyensúlyban 
megszületett hatáskvantumot a Világegyetemi méretű egyensúlyban álló szerveződéssel 
összekapcsolja.  
 
A mezők kölcsönhatása, az életbuborékokhoz hasonló, analóg folyamatok szerint játszódik, 
amelyekből az életszerű változásban kiteljesedő hatáslehetőség visszatöltődése, egyre 
gyorsuló változással csillagfénybe szórja az anyagot, kiszabadítva a fogságba esett 
quintesszenciát. A 2-es ábrán az impulzuskor keletkező térhelyzetet igyekszik a szerző 
bemutatni, a részecskeirány, a szétáramlás és az impulzus összefüggését. 
Az életbuborékok helyzete a környezetükbe illeszkedő sajátos viszony, amely csak e jó 
viszony megtartása esetén ad lehetőséget nagyobbá válásra, felnövésre, sokrészecskés 
nagyobb és összetettebb bonyolultságú részecskemezővé növekedésre a jó viszony 
megtartására. A következő oldalakon a részecskék keletkezését, és a más részecskékkel 
kialakuló viszonyát próbálja a szerző ismertetni. 
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A bemutatott időnyiladék, az origón megjelenő hatáskizárt, (egyensúlyba került) 
állócsomóban elkülönült harmonikus rezgést végző térpozíció jelképes ábrázolása: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az origóban keletkező állócsomó, egydimenziós, harmonikus egyensúlyba került 
térpozíciónak, és hatás differenciált életbuboréknak tekinthető, amely két digitális jelet írhat a 
térbe. A felvehető jel értéke van jel, (harmonikus egyensúly) vagy nincs. A kétdimenziós 
idősíkból kinyíló térben már több hatásállapot lehetőség van.  A több neutrális szimmetria sík 
kereszteződésében kialakuló neutrínó mezőnek, (közös utódnak) az új hálóhelyről kiinduló 
(visszaverődő) hatásgömb-hullámok visszajelzést adnak a környezeti szülő mezőknek a 
szimmetriába került tér állapotáról. Elkezdődik a megfogant utód szívdobbanása. 
A hatásváltozási buborék, gömbhullám hatásfelületi érintkezési pontján és irányába, az 
egymással szemben lévő részecskék iránydimenziói ellentétesek, amely miatt egymás nem 
teljesen de a közös tulajdonságokban az utódot megerősítő antipárjainak tekinthetők. Az 
egyedi sajátos szülői résztulajdonságok, csak szórványos beépülési lehetőséget kapnak. A nem 
azonos, eltolt iránytengelyen ütköző részecskék forgatási nyomatéka perdületet eredményez. A 
szimmetriasíkkal bezárt szög meghatározza az iránydimenziók erősítését, és az erősítések 
valószínű távolságát, amelyet a környezet eltérítő hatása befolyásolhat. 
 
A részek differenciált állapotának az életbuborékok valamilyen tömegszámú és energiaszintű 
kialakulására akkor kerül sor, amikor valamilyen egydimenziós részecske füzérsoron, vagy 
kétdimenziós felületen részecskéket szállító energiahullám áthalad egy másik ilyen, kellő 
azonosságú, hozzámérhető analóg részecskehullámon, és a találkozási pontnál időben 
nagyobb keveredés, áramlási irány és sűrűség differenciálódás alakul ki. Ez történhet a 
megfigyelési lehetőségeink határain kívül, sokkal nagyobb időbeli gyorsasággal és sokkal 
kisebb méretben, de bármilyen más méretben és differenciáltságban megtörténhet. A 
differenciálódás következménye általában azzal végződik, hogy a környezeti, rendszerint 

Időnyiladék 
Origó, a közvetlen 
összeérés, 
az impulzus pillanata 
Új neutrális állócsomó, 
térháló kereszteződés, 
azaz új életbuborék, 
folyamatminta, 
szerveződés foganása 

Az idősík, és az idő, a 
változás terjedési iránya, az 
utód kiterjedésének és a 
kezdeti körpályára 
terelődésnek a növekedési 
lehetősége kifelé egyre 
nagyobb 

Erősen tükröző felület, 
sűrű, többrétegű, kifelé 
deformált, külső 
rétegekből álló aura 
határfelületekkel  

Kevésbé tükröző felület, 
egyre kevertebb hatásokat 
tartalmazó részecskemező 

Hatáskizárt zóna 

Kevésbé hatáskizárt tér 

Szabad tér, amelyben minden 
hatás, minden állapot lehetséges 
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nagyon könnyen párolgóképes, éterszerű Univerzális folyadékban (lásd Gazdag László és 
László Ervin írásait), - már differenciált sűrűségű, iránnyal rendelkező energia, vagy 
részecskehullám állapotban haladó két vagy több, információs energiát is tartalmazó 
hatáshullám, torlódás és kölcsönhatás közben áthalad egymáson. Ez még differenciáltabbá 
fejlődő lokális térrészt, a környezetnél kisebb sűrűségű olyan életbuborékot hoz létre, amelyet 
gyorsan áramló, felületi feszültséggel (a nagyobb azonossága miatt folytonossággal) 
rendelkező felületi hártya választ el az átlagos térrésztől, amelynek a belsejében az átlagosnál 
nagyobb részecske sűrűségű (információs hatás) mag alakul ki. A legkönnyebben 
cseresznyeként lehetne elképzelni, amelyen belül analóg áramlási szerkezet alakul ki. A közös 
tömegbe, életbuborékba szerveződő részecskék, jellemzően azonos energiaszintűek, de a 
magban lévők nagy saját perdületéhez kis kinetikai lendület, az átlagos héjon kívül az aurában 
lévőknél kis perdületi arányhoz nagyobb áramlási, kinetikai lendület arány tartozik. Feltehető, 
hogy a részecskék energiaszintje nagyjából közel azonos, a különbség az egymáshoz képest 
inverz eloszlásban differenciált. Akár úgy is el lehet képzelni az ilyen életbuborékokat, mint a 
könnyen elgázosodó éteri folyadékban haladó rezgéshullámok metsződési, interferáló helyein 
kialakuló differenciált állapotot, amikor a hullámrészek találkozásánál lokálisan nagyobb 
energiasűrűségű centrális torlódás körül egy a környezetnél ritkább gáz, gőzbuborék fejlődik 
ki. Mivel a folyamatnak mind a két verziója létrejöhet, a végtelenül sok idő alatt, minden 
olyan dolog, amelynek a létrejöttéhez bármilyen csekély esély merül fel, az nagy valószínűség 
szerint létre is fog jönni. 
 
A térben a változás az úr, amely során az egymáshoz halmozódó egymást kiegészítő 
(egymáshoz passzoló) azonosság kiemelkedik az összegződés harmóniájából, a mező 
környezetének a diszharmonikus káoszából. A nemcsak a nagyobb azonosságú hatások 
örökítődnek át, hanem a későbben beépülő, egyenlőre és kisebb egységekben az aurába kerülő 
másságok is átépülnek, de sokáig receszív állapotban maradnak. Először az új 
életkeverékekben csak a közös azonosságok erősödnek meg ösztönös tudássá, közös 
emlékezetté. Nemcsak a kisebb mezőkben, hanem a nagyobb fraktálszinten gyorsan változó 
csillagterekben is díszharmónia alakulhat ki, amely pillanatnyi hatásredukció során csillagnyi 
térségekben átrendezi a változást. A hatásterületi tér, a mező növekedésével (de csökkenő 
eséllyel) a nagyobb térségekben is azonos folyamat alakulhat ki, amely egyre nagyobb 
fraktálszinten lejátssza a hasonló folyamatokat, amelyek újra és újra szerveződéséhez nem 
szükségszerű az ősrobbanás, az alacsonyabb energiaszinteken is megvalósulhat.  
 
A Doppler hatásként ismert távolságarányos frekvenciacsökkenésnek, a Világegyetem 
működésének a megértéséhez vezető egyszerűbb, és többféle értelmezési lehetősége van.  
Az egyik, a távoli térben történt hatásváltozás során a keletkezett hatásterjedések csillapodó, 
megváltozó staféta energiaterjedésként történő értelmezése. Ha a változásból fakadó 
hatásterjedésre nagy idő, vagy/és olyan nagy tér áll a rendelkezésre, (amelyet bármilyen 
sűrűségű anyag, energiahullámzás tölt ki), akkor a hatásterjedés téridős átrendeződése során, a 
sokdimenziós hullámfrontként kitáguló rendszer bármilyen méretű hatásszegmensei a 
kölcsönhatás során többdimenziós összetett kapcsolatokba épülhetnek, és ezzel a hatás 
terjedési energiája egyre jobban szétosztódik. A terjedés során a lendület dimenzió erőssége 
csökken, a mező helyzeti energiájának a javára eltolódik, amelytől a stafétabotként 
továbbadódó energia, a változás, a mikro-szint alatt mindig megváltozik egy kicsit. Ráadásul 
az útnak indult vándorok száma is csökken, ráadásul az egymásnak átadott információs 
hatások azonossága is csökken, ezért mire távoli térben szétterjed a megérkező, már sokszoros 
stafétahatást szenvedő információ, nemcsak a szállítója öregedhet el, hanem az információs is 
elavult vagy félreértett dezinformációvá alakul. Amíg a friss hír és az újdonság terjed mint a 
szél, addig a már ismert, öreg vagy rossz információt nem szívesen terjesztik, ez sokféle 
hatásmódosulás miatt minden jellemzőjében megváltozhat. Ráadásul más információs 
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töredékkel keveredve nemcsak lassulhat, hanem gyorsulhat, torzulhat, deformációkban vehet 
részt, úgy hogy mire körbeér az ismerősi környezetben már a saját anyja, a kiadója sem ismer 
rá. A hatásváltozás során az energia, a hatásáramlás kiterjedő lendülete eloszlik a térben. 
Minél nagyobb tér és idő áll rendelkezésre, azaz a téridőben minél messzebb lévő 
hatásmezőből származik az észlelt hatásváltozás, annál nagyobb csillapodás várható a 
nagyobb távolságon növekvő lehetőségű kölcsönhatásoknál energia eloszlására. A változás, 
mint az ütköző golyók lendülete továbbadódik, és bár a golyók maguk nem nagyon 
áramlanak, de a változás lendülete a rugalmas, vagy a rugalmatlan ütközésekkor is 
továbbadódik. Ez nemcsak lassulhat, hanem időnként lappangó, előre spannolt állapotú 
energiákat mozgósítva felgyorsulhat, és a kisgolyók azonos irányba rendezett lendülete 
mozgásba hozhat nagyokat. 
 
A térben és /vagy időben távol keletkezett változás valamennyi jellemző összetevőjének az 
energia áramlása a viszonylag homogén, egynemű csillagtéri környezetben hasonlóan 
csillapodik, amelytől a hatásváltozásból érkező jelrendszer, az egymás után érkező 
hatóhullámok töredékei, összegződései a távoli megfigyelőhöz egyre nagyobb időkéséssel 
érkeznek. Ha viszont azt feltételezzük, hogy a csillagközi tér sem homogén, akkor az 
áramlásoknak meg kell keresniük a legnagyobb azonosságú csatornákat, ösvényeket a térben, 
hogy a lehető leggyorsabban haladhassanak. Ezek az ösvények sok esetben a határrétegeket 
követően görbülnek, nemcsak egyenesen, hanem a helyi áramlási rendezettség által 
meghatározott irányba terjedhetnek, és az átváltások, miként a közlekedésben, csak 
merőleges, kereszteződéseknél, vagy alul és felüljárós DNS ágakban, esetleg körforgalmi 
csomópontoknál lehetséges. A potenciagát átlépéséig (a mező rugalmatlanságáig, a 
telítődésig, vagy a feltöltő és befogadó képessége határáig) a feszültség, a kifelé irányuló 
ellenhatás növekedése és erős reakciótovábbítódás nélkül befogódhat, amely a mezők belső 
energiáját módosítja. A pillanatnyi változás energiaadagjai a térben szétforgácsolódva a 
távolsággal arányosan időben és a hatásukban is ritkulnak. Az ütközések során részben 
beépülnek a kölcsönhatott mezőkbe, viszont a rugalmas hatásátadásuk a feltöltött térből 
időben elnyúló visszaható folyamatként eseményzáport okozó háttérsugárzással befolyásolja a 
környezetünkben az anyag visszatöltődését. 
A téridőben távolról indult hatóhullámok időegység alatti mennyiségi csökkenése frekvencia 
csökkenésként is észlelhető, amely miatt a távolabbról érkező hatásváltozási színkép 
spektruma a növekvő hullámhossz felé tolódik el. A növekvő hullámhosszt azonban az 
egységnyi hírhozó részecske szervezet téridős útján kifejlődő növekedése is okozhatja, amely 
során társakat és más információkat is begyűjt, növekszik, öregszik elnehezül, és minél 
nagyobb az együttváltozó, együtt áramló tömeg, annál nagyobbakká kell, hogy váljon az 
átlagos állapot körüli kilengése. Ez akár annak a következménye is lehet, hogy amiképpen nő 
a közös tömeg és öregszik, úgy változik a vele összemérhető tömeg életbuborékja, ezért 
arányosabban egyre nagyobb vele analóg fejlettségű részecskeszervezeteket kell kerülgetnie. 
Ha a jelrendszert ismert összetételű közelebbi hatásmező rezgésével összevetjük, a 
hatásenergia színképi eltolódását ez esetben is vörös eltolódásként észleljük. Minél messzebb 
keltődött a megfigyelőhöz érő impulzusból származó hatás, annál nagyobb a valószínűsége, 
hogy a hatásrészecskék egy része a megfigyelőt elkerüli, amely miatt a távoli változás őket 
elkerülő hírmondójának az üzenetét szükségszerűen nem fogja észlelni.  
Az ASPEKTUS relativitása e nézőpontbeli különbséget igyekszik bemutatni, amely miatt a 
más nézőpontból az eseményt látó, észlelő nem ugyanazt látja, csak hasonlót érzékel, esetleg 
az adott dolognak a másik vetületét, mint a levél fonákját látja. A térben távolabbi sugárzóból 
időben kevesebb impulzus jut el a távoli megfigyelőhöz, amely miatt az egységnyi idő alatt 
kevesebbet észlelő alacsonyabb frekvenciasűrűséget észlel, mint a közelebbi ismert ritmusban 
sugárzó esetén. Ez a rezgésszám eltolódás a fény frekvenciája környékén vörös eltolódásként 
észlelhető, amelyet tévesen doppler hatásnak diagnosztizáltak. Moetrius szívesen kihagyná az 
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ősrobbanást – mint kezdetet – az Univerzum történetéből, és helyette egy statikus, megérthető 
folyamatokban változó Világegyetemet szeretne tanítani, amelyben lokálisan néha nagyobb 
térben is felgyorsulnak, és érdekesebbé válnak a gyorsabban és nemlineárisan megváltozó 
folyamatok. Az Ősrobbanáshoz hasonló hatáskiterjedés azonban a tér nemlineáris élet-halál 
átfejlődésének, a rendezettség megváltozásának a természetes következménye, amely sokféle 
méretben és energiatömegben, térben és sokféle időfolyamatban megtörténhet, amelynek bár 
nagyon kicsi a valószínűsége, ez azonban nem zárja ki egy Világegyetemnyi méretű térben is 
megváltozó téregyensúly átalakulása nemlineáris átrendeződést vált ki. Az esemény azonban 
úgy tűnik, hogy nem a teljes érintett tér átalakulása, csak egy kisebb szervezeté, amely éppen 
áthalad egy nagyobb rendszer nyelőjén, vagy egy közös felmenő szimmetriasíkján.  A 
környezet nagyobb szervezetei ilyenkor kevésbé érintettek, tehát a tér maga nem, de az 
átalakuló részecske szerveződés azonossága és áramlási rendezettsége jelentősen megváltozik, 
az ehhez képest viszonylag statikusnak tekinthető téri környezetben. 
Ha az energetikailag túltöltődő tér valamely mezőjében a végletekig növekedett feszültség 
kisülése globálisan átrendezi az egyensúlyt, a változás e tértől kifelé növekvő gömbhullámok 
sűrűbb és ritkább felületein egyre nagyobb, nem teljesen gömbcentrikus térre terjeszti ki a 
változást. Ha a teret, amelyen a változás átáramlik, energiahullámzás, és különböző sűrűségű 
mezők töltik ki, azokon, mint a zátonyokon az energiahullámzás megtörik, részben 
elterelődik, megváltozik. Ezzel a tér változási sűrűsége is differenciálódik, amely a 
gömbszerű hatástér belsejében hatásnyomás (lendület) fékeződése közben sűrűsödik, míg a 
mezőtől a szabad tér irányába az ellenállás csökkenése miatt gyorsul és ritkul. Ez a folyamat a 
hatásterjedés periférikus részén időegység alatt gyorsuló eltolódásként jelenik meg, amelyet a 
területi helyi összegződések erősíthetnek. Ez csak annyit jelent, hogy a nagy átrendeződést 
okozó változás a kiterjedése során még nem érte el a legnagyobb lehetséges értéket, nem 
ütközött sűrűbb változó ellenállóbb környezetbe, vagy/és a kiterjedési nyomáshullámot 
megelőzi egy gyorsuló nyomás (hatás)-hiányos hullámvölgy, csatorna, ellenállás-mentesebb 
környezetett biztosítva a kiterjedésnek. Ez esetben a kitáguló horizontunk utolért egy 
régebben kibocsátott, de már lefékeződött őshullámot. Ez esetben az őshullámot fékező közeg 
miatt nem lehetett üres a tér. 
Ősrobbanás nem szingularítás, hanem az ASPEKTUSBAN leírt, a szupernóva robbanással 
analóg hatástér szétválasztó folyamat, amelykor a pulzáló térből folyamatosan kitáguló 
óriáshullámok hatástöbbletei és hatáshiányai gerjesztik a tér amúgy csendes 
energiahullámzását. Ennek a folyamatnak megismerhető hosszú előzményei vannak, és 
nemlineáris gyorsuló átalakulása azóta is tart. A lineáris időszakokban lefékeződhet a 
kiterjedés, de ha megtörtént, máskor is meg fog történni, csak idő és tér kérdése. 
Bár a problémának sokkal több megoldása lehet, a végtelen variációk mindent lehetségessé 
tehetnek, de a nagy tömegű azonos hatások csak alapvető törvényszerűség analóg 
következménye lehet.  
 
Marx György quintesszencia írásában hivatkozik Paul Steinhardtra és az amerikai 
egyetemek kutatói által az 1a szupernóváknál észlelt ellentmondásaira. A megközelítésben 
egyre többen feszegetik, hogy az Einstein által bevezetett kozmológiai állandó, lényegében a 
csillagközi tér időfüggetlen zérusponti, alapenergiája, amelynek nemcsak nem zérus az 
energiája, hanem lokálisan a sűrűsége és az izotrópiája is bizonyítottan változó. E matéria az 
Univerzum legnagyobb közege, amely a nála ritkább terekbe bejutatva a lendületesebb 
részecskéit, a lendületi kinetikai energiáját átadva a vele kölcsönhatóképes sávban változó 
anyagoknak, részecskeesőt generál. Az árnyékolt térrész felé, az ellenhatás lokális hiánya 
befelé áramló lendületet az a kinetikai, vagy dinamikai erőhatás generálja, amely a 
környezetben lévő változó mezőkből kiáramlás közben éppen a részecskék számára vonzó, se 
túl magas, se túl alacsony hőmérsékleten, az optimum környékén változó bolygó kecsegtet. 
Amikor már kellő közel érnek, vagy nem túl nagy sebességgel elhaladnak az ellenhatásokat 
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leárnyékoló bolygó közelében, egyre nagyobb anizotróp erő, lendületkülönbség hat rájuk, 
mert kívülről e csodás táj a béke szigetének tűnhet. 
A bolygóhoz közeledve az anizotróp különbség, részben a visszatérő melegfúziós részecskék 
által is segített befelé áramlásban a téren átutazó életanyagot és a részecskéket a hatásnyomás 
különbözettel gravitálja, azaz befelé téríti. A részecskeesőt, a teret kitöltő változásban álló 
mezők, csillagok, fekete lyukak és élőlények folyamatosan bocsátják ki, amelyek lokális 
egyesüléséből épül fel az általunk ismert anyag, az eszközeink felbontóképessége alatt, eddig 
csak logikai észlelhetőségben. 
Király Péter, a Szoláris helioszférikus és kozmikus sugárzás című írásában pontos adatokat 
közöl a kozmikus sugárzás anizotrópiájáról, a nagyobb sugárzók irányából erősebb energia 
kibocsátásról, de egyben megemlíti a vártnál nagyobb arányú extrém nagy energiájú 
részecskék észlelését, amelyek a szimmetriasíkokon, vagy a pólusok idegcsatornáin kijutó 
kozmikus adás, erős iránydimenzióval rendelkező, a lendülettömegbe koncentrált 
nagysebességű, kevesebb bolyongás közben feltöltődő inváziós neutronjai. 
 
 
 
 
3. A gravitáció nem vonzás, hanem hatástér differencia:  
 
A Gravitáció olyan hatásváltozási különbség, amely a gyorsan változó terek (mezők) által 
kibocsátott quintesszenciát, részecskezáport, a kiegyenlített egyensúlyban maradásához 
szükséges energia pótlására a környezeti térben található, háttérsugárzásba osztódott, feltöredezett, 
lelassult, a mezők felé nagy lendülettel áramló energiából egyenlíti ki. Ebben a befelé 
áramlásban az idegen részecskék segítségére lehet a mezők saját részecskéinek a saját mező 
felé visszaforduló áramlási rendezettsége. A külső forduló valamely szakaszában mindig 
nagyon kölcsönhatóképes állapotot kínálnak a kiáramló, melegfúziós, a külső térben csábítóan 
fényes és tágas Orgon életbuborékok, (mint üresen szálló tágas űrhajók kínálják magukat a 
beszállásra) azonban a külső pályán keringés közben megtelnek a tér fáradtabb, bennük 
megpihenő vándoraival, kisebb hidegfúziós részecskékkel, akiket összehúzódás közben már 
fogva tartva, szinte észrevétlen beszállítják a saját életterükbe. Akár buszoknak, akár 
űrtaxiknak is tekinthető fuvarosok, akiknek az a dolga, hogy kivigyék a fáradt bányászokat a 
szabad ,, levegőre,, és onnan mindig friss, pihent, felüdült, munkára és életre, tettre kész 
munkaerőt hozzanak be. 
 
A differenciálttá váló térben, a folyamatosan elnyelt, gravitációs esőként is beérkező jeleket 
nemcsak befogadó, hanem visszaverő, elbocsátó, kibocsátó képesség is szükséges annak 
érdekében, hogy a helyi részek ne töltődjenek fel túlságosan mozgásképtelen állapotra. Ennek 
érdekében ki kellett hogy fejlődjön egy olyan ellenhatás rendszer, amely a beérkező 
gravitációs energiaszintű jeleket, részecskéket, legalább a beérkezésével időarányos 
mennyiségben ki, vagy és visszasugározza annak érdekében, hogy az adott térponton ne 
alakuljon ki mozgásképtelenséget okozó, túl nagy helyi szimmetria. 
A tömegvonzás alapja az energia-körforgás, amelyben a részecskék tömege, a gyorsabban, 
kaotikusan változó nagy gravitációs mezőkben, a csillagokban, a fekete lyukakban, a 
galaxisok központjában és a hidegebb, ridegebb csillagközi térben az impulzus ütközések 
milliárdjai során olyan apróra töredezik, amelyeket a nagy gravitáló mezők nem képessek 
többé fogva tartani.  A hideg és rideg állapotra hozó, nagy áramlási sebességre felgyorsulást 
lehetővé tevő, az analóg részecskékben ritka térrészekben kialakuló impulzusokban a 
szétáramló, ezért törékeny, (a belsejükben a környezetnél valamivel nagyobb nyomásállapotú) 
részecskék, (a korábbi egységes hal állapotból halrajra) sokmilliárd kisebb részre 
bomolhatnak. A kiinduló, kezdetben még képlékeny közös állapot után, sokrészecskés felhőre 
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bomló közösség azonos irány felé tartó nyalábjában folytathatják az együttáramló útjukat a 
kezdeti cél kúpszöge felé. A melegebb körülmények közé tartók, a gyorsabban változó 
szervezetekbe áramlók azonban felengedhetnek a rideg állapotukból, és felengedve a fagyos, 
szilárd, rideg állapotukból elfolyósodhatnak, felolvadva, a felületi feszültséggel gömb alakú 
közös tömegbe épülhetnek, amelyek egyre nagyobb cseppekbe, és kétdimenziós síkba 
fejlődve, sűrűségi sorrendbe rétegeződve folyadékba egyesülhetnek egymással. Tehát a 
felmelegedés közben nagyobb nyomású környezetbe kerülő, ehhez képest belülről még 
hidegebb, tehát belülről kisebb nyomású közösségek, az általuk is létrehozott 
szimmetriafelületet adó, felületi feszültséggel rendelkező gömbhártyán belül lévők egymás és 
a közös szimmetria (fókuszpont) felé nyomódnak, sűrítésre és centralizálásra kerülnek. Mivel 
azonban a kisebb méret felé kényszerített életbuborék kerületén lévő részecskék egymásnak 
nyomódás közben ellenállnak az összenyomó hatásnak, ezért az ilyen térrész belseje 
viszonylag sokáig képes ellenállni az azonos méretű és hatású részecskék összenyomás irányú 
gravitáló hatásának. Más azonban a helyzet, ha kisebb méretű, vagy és nagyobb lendületre 
segített, vagy kisebb centrális fókuszpontba (füzérsugárba) koncentrált, vagy nagyobb saját 
perdülettel érkező, (a saját perdületben fejlettebb), ezért valamiben nagyobb 
áthatolóképességű részecskék bejutnak a nem nagyon összenyomott, tehát legalább részben 
átjárható határfelületekkel rendelkező életbuborék felületi hézagain. (Lásd a 13. ábrát később 
a 65. oldalon.) A bejutók, mint a Trójai falóban bejutó ellenség, belülről megszállhatják az 
életbuborék terét, feltölthetik a hatások egy részében kizáródott rendszert, amitől annak a 
nyomáskülönbsége, a környezeti térhez képesti kisebb belső nyomásállapota lecsökken, és 
azonos értékre töltődik. Ha azonban egy ilyen életbuborékba továbbra is beáramlanak, a 
továbbáramlásra alkalmas útra, (frekvenciára, állapotra) és nyílásra, (bejáratra) talált 
környezetből származó részecskék, akkor a lendülettömeg tehetetlenségi dinamikájával annak 
a belső nyomását, a tér kitöltöttségét, vagy és a változássűrűség miatt a benn rekedt 
részecskék gerjesztésével, a környezeténél egy időre nagyobbra növelhetik. Ez azzal a 
következménnyel jár, hogy az ilyen addig a tér nagyobb részétől elkülönült, elszigetelődött, 
differenciált anyagbuborékba, életbuborékba záródott térnek megszűnik a lokalizált 
bezártsága, és a nagyobb belső nyomás (vagyis a kisebb külső nyomás) miatt felszakad az 
addigi elszigetelődést, másságot fenntartó határfelülete, és az életgyümölcsként is 
meghatározható életbuborékban addig elkülönült egyediség, a differenciált másság lehetősége 
globalizációban lebomlik. 
 
Az impulzusokból, a tér különböző részeiből kiáramló, de még mindig valamekkora tömeggel 
és lendülettel, és ezért dinamikával is rendelkező részecskék dinamikája, ezzel a gyakran 
keletkező azonos minőséggel túltölti a csillagközi teret. Az impulzusokban keletkező, 
kezdetben túl nagy azonosságú minőség ki és szétáramlik a saját minőségében helyi 
túlkínálatot létrehozó keletkezése helyéről, keresni kezdi az élete helyét és értelmét, bolyongó 
pályákon egyre nagyobb eredőméretű részecske közösségekből szerveződő mezőkbe épül. Az 
egyre nagyobbá váló, egymást kiegészítő közösségek Műóni, elektroni, atomi szerkezetekbe, 
majd ebből molekulákba és változatos résztulajdonságú, kovalens vagy ionos anyagokba, a 
téridőbeli sodródás során együttváltozó szervezetekbe épülnek. A térben keletkező anyag 
egyenletes áramlását a térben ezen anyagból összeépült, sűrűbbé vált, a téridőben is változó 
mezők és hasonló analóg részecske felhők, energiahullámok akadályozzák. A változás 
differenciálódással, anyag és hatáscserével jár, amely során a feleslegessé váló, 
leértéktelenedő részecskék kiválnak az adott helyen őket nem kellően megbecsülő 
szervezettségből, és tovább áramlanak, sodródva keresik a helyüket, ahol a bennük kifejlődött 
egyedi résztulajdonságok miatt kellően fontossá és megbecsültté válhatnak. A szervezetekből 
kiválók helyett, a megürülő helyekre mások jönnek, az életanyag és a hatásokat hordozó 
részecskék cserélődnek. A telítetlenné vált szervezetekből kiállók, az alkalmatlanok, vagy - és 
az elbocsátottak helyén kialakuló igényeket folyamatos részecskezápor pótolja. A változás 
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közben feltöredezett körfolyamatokból kieső, a veszteségként eltávozó, vagy és leírt, 
kiáramlott információs energiát, folyamatosan pótolja az alapoknál a legkevesebb 
hatástulajdonságokkal és minimális képességekkel, kevés egyediséggel rendelkező 
részecskékből, hatalmas túlkínálattal rendelkező, mennyiségi termelést folytató fúziós 
termelők. A részecskéket felvevő, befogadó mezők, szervezetek az egyenletes változásuk, a 
hatóképesebbé fejlődésük során egyre nagyobb tömegbe épülnek, a részecske sűrűségűk 
folyamatosan nő, amely a belső változás folyamatos gyorsulását okozza. Ez a gyorsulás a 
nemzedékváltásokban is észlelhető gyorsabb információ feldolgozó-képességhez, egyre 
nagyobb bonyolultsághoz, és további részszakosodásokhoz vezet, amelynek a gyorsuló 
folyamatban is megmaradó harmóniája, a látszólagos zűrzavarban csillagfényt gyújt, és újra 
részecskékre bontja a rosszul sikeredett, vagy elöregedett anyagot. Ezzel a kvantumméretnél 
kisebbre töredezett anyag megtett egy körforgást, információs hatásként őrlődik, áramlik 
tovább az Univerzum, építek-bontok, társulok üzemeiben. 
 
A csillagtér energiahullámzása aktívan befolyásolja a térben lévő mezőket. A környezetben, a 
tér különböző részein (pontjain) semleges erőegyensúlyi állapotok és differenciált káosz-
szerű, zűrzavaros állapotok váltakoznak. Az impulzusokban kialakuló erőegyensúlyi 
állapotokban olyan differenciált, neutrális, vagy nagy áthatolóképességű, nagy felületi 
feszültségű részecskék keletkeznek, amelyek a töltéssel differenciált (alul vagy felültöltött) 
mezőkön majdnem akadálytalanul áthatolhatnak. A lendületben vagy valamely lényeges 
dinamikus tulajdonságában semlegesítődött, határozatlanná váló részecskék más 
tulajdonságokban, képességekben erősebb, dominánsabb adottságokra tehetnek szert, pl. 
jobban elporladhatnak a részecskéik, ezzel, idővel nagyobb sűrűségre fejlődhetnek. Más 
ellenhatás nélkül maradó, a dolgok mélysége, az ötödik dimenzió felé tovább áramló 
részecskék azonban nagyobb amplitúdójú életutat bejárva, sokkal jobban eltávolodhatnak a 
közös, átlagos szimmetriától, a tömegfelezőtől, és vagy a lendületdimenzióik magas kinetikai 
értéke, vagy a perdületi tulajdonság magas saját spin értéke, és a szerencsés kezdeti állapot 
adottságok miatt sokkal nagyobb áthatolóképességre tehetnek szert az átlagos, vagy a 
lendületben semlegesítődött neutrális részecskékhez viszonyítva. E burokban született, a 
legvédettebb belső sűrített térrészekben fogant részecskéknek a saját rezgésszáma, vagy az 
amplitúdója magasabb, mint a már töltött, nagyobb tömegbe épült de egymással túl azonos, 
ezért könnyebben helyettesíthető részecskéké, amely miatt akadálytalanabbul áramolhatnak a 
számukra ellenhatású részecskéket nem tartalmazó, vagy ilyeneket semlegesítő környezetben.  
A kiegyenlített ritmusban változó, látszólag minden hatásban hiányosabb, valójában csak 
differenciáltan elosztott terekben az észlelési lehetőségünk alatt állandó változás, anyag és 
életcsere, információs hatáscsere zajlik, amely miatt nagy sebességű és magas frekvenciasűrűségű, 
állandó energiaáramlás alakul ki az egymást követő gömbhullámok, vagy longitudinális 
sűrűségben differenciált hatásfelületein a környezeti változó tér minden irányába. A gyors 
ütemben változó bonyolultabb terekben, az impulzusokban kinetikai lendületre kapott, juttatott 
energia egy része a mezőben keltődött gömbhullámok belsejének a homorú hatásfelületeiről, 
az előtte haladó hullámfrontot utolérve, az indító a mezőbe visszaverődik. A visszaverődő 
részecskék, a központba fókuszálva, befelé szóródva akadályozásra kerül a közös frontnál 
gyorsabban haladó, nem tervszerű spontán előre vagy kijuttatásban, miközben magával vitt 
hatást, információt, vagy lendületet közölhet, adhat át a hozzá képest lassabban kifelé áramló 
frontnak.  Az átadott hatás megváltozó információs jeltartamát, mint a kinti fronti 
állapotjelentést visszaviheti a kiküldetést elindító centrumba. A kívülről érkező külső 
részecskék a mezőkben, a gyors ütemben keltődő gömbhullámok kiáramló, domború 
hatásfelületéről, az állandóan pótolt, felújított, (a soraiban mindig újra rendezett) 
részecskehéjról kifelé szóródik, és ezzel megakadályozásra kerül a nem közösen szervezett 
visszavonulási lehetőség. A befelé szóródás miatt a mezők belsejében, a centrális fókuszpont 
környékén nagyobb változási sűrűség alakulhat ki. Tehát a térben az impulzus 
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(differenciálódó) helytől kifelé (és befelé is) haladó hullámfrontok mintegy vízválasztóknak 
tekinthetők abból az aspektusból, hogy a kívül és előttük a domború oldalon rekedt 
részecskéket szétszórja, decentralizálja, míg a homorú, a már áthaladó, általa megváltoztatott, 
vagy csak befolyásolt térrészen belül lévő részecskéket és hatásokat centralizálja, azaz a 
befolyásolt tér fókuszpontja körüli centrumban összevonja. Feltételezhető, hogy ebből alakul ki a 
hadviselés analóg későbbi következménye. A vízválasztó tehát olyan a térben a változások helyétől kifelé haladó 
potenciálgát amely, - ha nem ellensúlyozzák analóg ellenhatásokkal, amíg a rendszeres kiáramlás és 
differenciáló hatás tart - azonnal megindul a tér növelése felé. Ha azonban körkörös irányból kellően 
analóg ellenhullámokkal megtámasztott, akkor lokalizált térrészt hoz létre. Az ilyen aktívan 
változó, a környezeten a figyelmét rajta tartó térrész, abban a pillanatban terjeszkedni kezd 
abba az irányba, amelyről észleli az ellenhatások meggyengülését. Ezt a helyzetet, a 
szimmetria olyan kialakult relatív állapotának tekinthetjük, amelynél a centrális részek, a 
hódítani akaró mezőközpontok, csak arra várnak, hogy a környezeti körkörös szimmetria valamerre 
meggyengüljön. Abban a pillanatban, amikor észlelik, hogy valamerre csökken az ellenhatás, 
azonnal megindulnak az agresszori részecske seregek a kisebb ellennyomású, megbetegedett, 
határozatlanná, vagy és cselekvőképtelenebbé vált, vagy és károsan túl nagy szimmetriába 
kerül, önmagában ellehetetlenült térrészek felé. A tér élettel túltelített túlnyomásos állapota 
felelős az állandóan résen legyek fóbiás növekedni akarok kényszer kialakulásáért. 
A mezőkben a periodikusan kibocsátott térhullámok hatásfelületeinek az egymáson áthaladó 
metsződéseinél, a térbeli állapotok letapogatásakor keletkező periodikus kristályrácson, (hálón) 
találkozó hatásfelületek relatív változását okozó, differenciált egyensúlyba kerülő érintkezési pontjain, 
főleg középen, az origókon kialakuló, a háló más pontjaihoz képes viszonyítva kevésbé elmozduló 
állócsomókon, a sokszoros jelfogás és visszaverődés szinte veszteség nélkül kelt újabb és újabb 
impulzusokat. A környezetnél nagyobb lokális sűrűségű térrészek, csillagpontok, 
szimmetriapontokról, kristályrács pontjairól, (mint a térben lévő adópontokról) a rajtuk megváltozó, 
visszaterelődő jel, a tér minden irányába szétfröccsenő részecskéiből reaktív másodlagos válasz 
gömbhullámokat kelt, amelynek a környezet felé szétszóródó részecskéi újabb tér- idős utazásban, 
visszautazásban vesznek részt.  Az addig kifelé, a vevőtornyok, a szondahelyek felé áramló részecskék 
egy része ezeken a pontokon megfordul, körhullámba csavarodva visszatérül, és más hullámok 
részecskéivel megerősödve a cél után egy második életutazásban visszafelé áramlik a kiküldetése 
teljesítése után, a vidéki állapotokról észlelt jelentés tartalommal módosulva. Ha valamelyik 
kristályrács, antenna kikapcsolt, vagy hibás jelet küld, ilyen a visszaverődő jel elmaradása, a kristályhiba, 
ez zavart okoz a térállapotok ismeretében, ezért e zavar kivizsgálása felderítése érdekében egyre több 
jel küldőik a nem válaszoló irányba. (A lehetséges helyzetek, elromlott (megbetegedett, elhalt a 
felderítő, elfogták, lenyelték, bekebelezték, ellenség foglalta el a pontot, vagy szabad, ellenhatás 
nélküli irányra talált, azaz a tér bővítése, a saját minőség exportja, az élettér tágítása az adott irányban 
lehetséges. Az utóbbi esetben nagyobb az esély, hogy az irányba fókuszált jelcsoport, 
részecskecsoport célzatos kiküldetésével felderíthető az állapot változás eredménye. Ha egyre több 
kiküldött részecske ér vissza, jelezve, hogy az adott irányból nincs ellenhatás, azonos minőségű 
térállapot visszajelzés, akkor az élet terjeszkedési lehetősége előtt megcsillant a remény, és a 
piacnövelés lehetősége. Azonban az sem lehetetlen, hogy egy nagy fekete lyuk, fejlettebb (fogyasztó) 
szervezet csak benyelte a kiküldött felderítőket, beterelte magába, így azok nem küldhettek idejében 
válaszjelet. Ez azonban hamar kideríthető, mert más, nagyobb áthatolóképességű frekvencián 
kiküldött, a válaszjelet nem adó teret nagyobb felbontásban letapogató részecskéknek észlelniük kell a 
térben rejtőző fogyasztó, vagy az abból kiáramló, nagyobb tömegbe építő infrajeleket. 
 
Foglalkozzunk egy kicsit a rácspontokat, a jelzőadókat (tornyokat, pontokat) elérő, azokon 
legalább részleges szimmetriába kerülés, és megváltozás közben átalakuló hatásváltozások 
jelcsoportjával. 
Az erőegyensúlyba került mezőkben az ellentétes előjelű és hatásegyensúlyba került párok az 
ütközésnél megismert lehetőségek szerinti új térhelyzeteket alakíthatnak ki, evolúciós 
folyamatot keltve időben bonyolódnak. A lehetőség az eszmei rugalmatlan, egymáshoz 
igazodó, teljesen rugalmatlanul deformálódó, pl. egymáson elfolyósodó, egymáson elcsúszó 
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és a tökéletes rugalmasság, (teljes visszaverődés) között sokféle helyzetet alakíthat ki, 
amelyek különböző hatáskövetkezményeket, viszont jeleket, válaszokat eredményeznek.  
A gyorsabban kiáramló utódhatások egy része, utolérve a már a lendületben megfáradt, a 
frontokon, és posztokon őrjáratot teljesítő részecskéket, az ellenőrző posztokat (vagy pl. az 
adótornyokat), azokat megkerülve, mint a cunami a szigetet előttük egymásnak áramlik, 
amelyben magasabb szimmetriába és impulzusba kerül. Az impulzusban keletkező sokkal 
apróbb, ezért gyorsabban haladó, e frekvencián nagyobb áthatolóképességű részecskék 
visszajelzéseket hoznak az általuk átjárható elöregedett részecskéken keresztül, egyrészt 
direktben, másrészt a szomszédos környezeti, nagyobb részecskesűrűségű, tehát hozzájuk 
képest lassabban változó, anyagi pontokról indirekt, inverz tükrözött leképezéssel 
helyzetjelentést hoznak vissza, a jeleket megfelelően értelmezni képes tudatközpontokhoz. Az 
ilyen információs jelrendszer kialakulása és visszaverődésének az értelmezése, információs 
képet alakít ki, a saját tér (hatótér) határairól és a közvetlen környezetet érintő térrész 
fejleményeiről. 
 
A rugalmatlan ütközésnél a mezők belső változása több-kevesebb részben befogadja a ható 
energiát, ezt belső változásban részben feldolgozza, elnyeli, vagy és más irányba tereli. Az 
ilyen jellegű impulzusokból kevés hatásjel, válasz érkezik a kibocsátóhoz, de sok esetben a  
nincs jel is jelzés, a visszaérkező információ hiányára, amely lehet szabad út, vagy fogyasztó. 
Más a helyzet, ha a ki és a szétáramló jelek, analóg fejlettségű, hozzámérhető jel és 
információs változást okozó, ellenirányból érkező antitársakra találnak. Ilyenkor erősebb 
kölcsönhatás és egymáson torlódás közben jelentős negatív gyorsulás, tehát lassulás, és 
kellően rugalmas antirészecskék esetén áramlási irányváltás, (a részecskéknek célváltozás) 
fejlődhet ki. Az ellenkező előjelű hatásinformáció, analóg jel egymásnak feszülő 
lendületének, részecskéinek az összeütközéséből, két idealizált főhelyzet (és számos 
alhelyzet) alakulhat ki.  
 
A rugalmatlan ütközés során a két ellentétes irányú lendület közel azonos támadásvonalba eső 
iránydimenziós antipárjai, erővektoraiban a lendület komponensek annihilációban a korábbi 
állapotukban megsemmisülhetnek, vagy a belső feszültség, térállapot megváltozásával eltérő 
energiasűrűségű, (ezzel eltérő mikronyomású) térállapotba fejlődhetnek. A lokális 
lendületváltozásban a helyi sűrűségi értékek megnövelésével, egy sokkal energiasűrűbb 
térhelyzetet alakíthatnak ki, amely az ősrobbanás ismerős történetét eleveníti fel. Ez esetben 
az egyéb, kellő azonosságú dimenziók is összegződhetnek a belső energiát és az áthatolóképes 
lendületi tulajdonságot növelve. A nem egy támadásvonalba eső lendületek részösszegződése 
forgási állapotot, perdületet, spint generál, amely mágneses vagy elektromos töltésben, a saját 
perdület növekedésében nyilvánul meg.  A tökéletesen rugalmas ütközés esetén az ellentétes 
előjelű és azonos vonalban egymással szemben haladó részecske-párok, egymás antipárjai, 
erővektorai, ridegebb környezetben (állapotban) apróbb részecskékre tördelik egymást, vagy a 
térben szétszóródva lepattanhatnak egymásról, és energiájuk töredékeiben a maradék 
lendületük szétsugárzódik a térben. Ha az impulzus helyen erő és lendületszimmetria alakul 
ki, a szétsugárzás után maradék dimenziós jellemzők, a különbségek összeépülve új neutrális, 
csökkent értékű lendületdimenziókkal jellemezhető, a téridőben egy ideig ismét 
együttváltozva továbbáramló közös részecskemezőt képezhetnek. Ez a folyamat a lendületi és 
a kinetikai tulajdonságok tekintetében hatásredukciónak tekinthető. Bár a hatás nagyobb része 
megmarad, ez nagyobb lokális sűrűségű, több helyzeti energiával rendelkező, nagyobb 
részecskesűrűségű anyagba épül, de a lendület és a dinamika jelentős része nyomássá és hővé, 
belső feszültséggé alakul. Az anyagképződést a kvantumszint környékén, de ez felett is ilyen 
folyamatok alkotják. A részecskék mozgási jellemzői sajátos jelrendszert, információt 
kódolnak, amelyek variálódásából egyre bonyolultabb információs láncok, megérthető 
következmények alakultak ki. Az anyag atomokba, majd molekulákba épült lokálisan 
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nagyobb és differenciált térsűrűségű variációiból az egyensúlyt megőrizve változó fehérjék 
születtek, fejlődtek. Az új mezőkben a megmaradt és összeépült dinamikus 
lendületkülönbségek, mint többlet adottságok, és a megmaradt hiányok, mint másokkal való 
kapcsolódási lehetőségek képezik a differenciáltra fejlődött mezők induló tulajdonságait, a 
receptet, a genetikai örökséget. A szétsugárzással eltávozott energia, (az iránydimenzióval és 
lendülettel rendelkező információs részecskék) az ütközésben résztvevő erőtér korábbi 
energetikai lehetőségeit, információját, jellemzőit csökkentve dimenzió redukciót 
eredményeznek.  A redukció során az egymásról rugalmasan visszapattanó részecskék a 
változás által keltett gömbhullámok ekvipotenciális hatásfelületén ellentétes előjelirányába, 
vagy megperdülve szétsugárzódnak. A folyamat után a megváltozott energiaállapotú 
impulzustérben, jellemzően a hatásdifferencia megváltozott rendezettségű hatásmaradványa, 
az adottságokkal és képességekkel az elődjétől részben eltérő, és más hiányokkal rendelkező 
utódja érvényesül.  
A nem tökéletes, nem pontos hatásegyensúly esetén az ütközésben résztvevő mezők belső 
átrendeződése gyorsabban változik, amely miatt a differenciálódásban egyesülő (megváltozó, egymást 
megváltoztató) két erőmező ütközése után új hatáseredő értéket vesz fel, míg a teljesülő hatáspárok 
rugalmasan visszaverődnek és visszapattannak a szinkronhatásba került mezőről. Az elektromágneses 
hullámok és a sugárzás rugalmas visszapattanása reflexiós jellegű, amely tükrözési lehetőségeit, a 
sűrűbb réteget (differenciált szemcséket) képező, jobban kifeszülő hatásfelület biztosítja. A nagyobb 
felületi feszültséggel rendelkező kisebb hatásbuboréknak a sejteknél már ismert nagyobb 
áthatolóképessége félvezetési lehetőséget biztosít, amely fordított irányban tükröző felületként 
visszatükrözheti, vagy szétszórhatja az elektromágneses tulajdonságú részecskeszegmensek mozgási 
energiáját. Nem lehetetlen, hogy ebben a részecskék mikro-gömbön kifeszülő átmérője és a saját spin 
is szerepet játszik, amelykor a kisebb átmérőjű gömbök nagyobb görbületi sugara jobban visszaveri, 
szétszórja a nem merőlegesen érkező részecske energiáját. Alapvető fizikai lehetőség a nagyobb 
sugarú, a síkhoz is közelebb álló, nagyobb gömbhéjakat képező ritkább részecskefelhő, gyengébb 
kötőerővel összefogott övezete között, sokkal könnyebb az áthatolás, mint a frissen keltődött nagy 
felületsűrűségű mikro-gömb mezőjén, a kisebb arányú áthatolás, azaz a lendület, a fényvisszaverődés. 
Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a kisebb térbe szorított életbuborék héja zártabb, jobban 
egymásnak feszülő, a külső hatásokat jobban kizáró, jobban visszatükröző. 
 
Optikai aspektusból az impulzusokkor kiinduló újabb és gyorsabb, nagyobb felületi 
feszültségű, részecskék sokaságából álló hatásgömb-hullámoknak a belső, homorú 
hatásfelületeken áthatoló és egymást erősítő, felgyorsító hatósugarait képező részecskék 
áthatolhatnak a korábban indult lelassult, széttöredezett, kisebb felületi feszültséggel 
összeszorított, ritkább egyedsűrűségű gömbhullámok felületén. A nem merőleges és kisebb 
energiájú szegmensek a becsapódási szögtől függően, a részecskehéjról visszaverődve eltérő 
pályákra térülnek, amely miatt az energia e része a korábbi kiterjedésen belüli térbe szóródik. 
A merőlegesen érkező és a szimmetriasíkon összegződő információs energiaszegmensek 
nagyenergiájú részecskéi, egyrészt azonos frekvenciával változó felületeken könnyedén 
áthatolhatnak, másrészt jelen idejű neutronadás-vételt, információt közvetítenek fényévnyi 
távolságokra. Az eltávozott energia egy vissza nem térő része a mezőre nézve veszteségként 
jelenik meg, amelynek a pótlása az energiával túlfeszített szabad tér relatív neutrális állapotba 
került többdimenziós részecskéiből történik.  Ezek az életbuborékszerű részecskékből 
szerveződő kisebb mezők a dimenzióredukció során elveszthetik az erőegyensúlyba került, 
nagy sebességű lendületüket, és nagyobb lendülettel elröpülő, rajban szálló részecskékre, és 
helyben maradó összeépült maradvány tömegekre bomlanak, amelyekben csak a különbözeti 
tulajdonságaik dominálnak. Az új mező változása a szülő mezők, az egyensúlyba került 
környezet változási üteme szerint zajlik, amelyből az azonos ritmussal változó mezők e 
hatásokat részben ismerős, megérthető információként befogadhatják. Eltérő aspektusból a 
mezők ritmusát a mezőkbe jutott részecskéknek a mezőben megtett útja, az ide –oda 
verődésével keltett kölcsönhatása, rezgése és a más részecskékkel egyesülve felerősödő hatása 
határozza meg. 
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Az origói központtal kialakult új mezőkben jelen idejű, veszteség nélküli direkt áramlás, (a 
felmenői szervezeteket összekötő közvetlen forró vonal, információs kapcsolat) biztosítja a szinkronítást, a 
zavartalan információ cserét, és az ennek megfelelő, a párbeszédet folytató felmenői mezőkre 
jellemző frekvenciasűrűséget. Az állandó változásban, nagy sűrűségben kiáramló 
gömbhullámok hatásfelületei buborékszerű gömbhártyaként tükröződő felületeket alkotnak, 
amelyen a környező térben, nagyobb hullámhosszúvá ritkult, lassabban terjedő, változó 
energia többsége visszaverődve szétszóródik, vagy a homorú felületének a fókuszpontjaiban 
képződő helyi koordinátánkon azonos ritmusú változási sorozatot generálva összegződhet. 
Ezeken az egymás után kiáramló felületeken, rétegeken a tükröződés, és a többszörös elterelés 
miatt egyre több energia, hatás záródik ki, amely miatt az ilyen tereken, életbuborékokon 
belül, a környezetnél lassúbb változásban sokféle hatás és lehetőség kizáródhat, amely miatt e 
térrészek az izotrópabb környezethez való viszonyukban energia, pontosabban 
hatáshiányosabbá, differenciáltabbá válnak. Ez azért lehetséges, mert a gömbhullámok 
hatásfelületei bentről kifelé félig áteresztő hártyát alkotnak, amelyek belsejéből, gyorsabb és 
merőlegeshez közeli irányban, de azonos ritmusban érkező energia egy része a homorú 
tükröző felületeken keletkező nem teljes folytonosságú hatáshézagokon át tud hatolni. A 
védőréteget alkotó, időben regenerálódni képes megújuló hatásfelület hézagain, a térben 
folyamatosan keletkező impulzusokban hatás záporrá osztódott lendületből, nagy izotrópiájú 
háttérsugárzás, hatásnyomás alakul ki, amelynek a változást közlő, friss információs hatásokat 
tartalmazó töredékei a védőfelületeken áthatolva pótolják a mezőből kisugárzódott, eltávozott 
saját energiát. Ez a részecskezápor a nagyobb tömegű anyagi mezőktől mentes térben öt-
számjegyes helyértékű pontossággal izotróp nyomásegyensúlyba került. A csillagközi térnél 
gyorsabban változó mezőkbe, és a belső változás kisugárzott vesztesége miatt, az aurájában 
állandóan energiaszegényé váló energia (anyag) térrészekbe, állandósult energiaeső formájában 
beáramló lendületnyomás a tömegközpont irányába ható állandó energiaáramlást, gravitációs 
jelenséget okoz. A tömegvonzás ésszerű magyarázataként Hraskó Péter azt említi, hogy csak 
akkor lehetséges, ha a testek G gyorsulással távolodnak az anyagi mezőktől, de ha 
megfordítjuk a viszonyítást, akkor a testeknek nem kell a mezőktől távolodniuk, ha az 
anizotróp környezet gyorsul G-vel az anyagi mezők tömegközéppontja felé. Ezt a gyorsulást, 
amely a testeket az anyagi sűrűségüktől függetlenül gravitációs erővel a mezőkre szorítja a 
háttérsugárzást alkotó részecskezápor lendületenergiája okozza, a változó mező sűrűsége, 
tömege, árnyékoló-képessége és a változása arányában kialakuló egyenlőtlenségtől függően. 
Az ember általában elbűvölhető a nagy pontosságú számjegyekkel, vagy és a sikeresen megjósolt 
műszaki jóslatokkal, ezért az 5 helyérték pontosságú izotróp háttérnyomásból sokan, - a részletekre 
nem eléggé figyelők - azt a következtetést vonták le, hogy a háttérnyomás mindenhol szinte egyforma 
nagyságú. De elfelejtették feltenni a kérdést, hogy mihez képest? Ha a 10- 15 helyértékű rendszerben 
szemléljük ezt a csak 5 helyértékig pontos, egyforma izotróp nyomást, akkor a 6 és a felette álló 
fraktálszinteken, hatalmas helyi különbségértékekkel eltérő a háttérnyomás, azaz nagy eséllyel éppen a 
sugárzó csillagok, a galaxisok és az időben gyorsabban és differenciáltan változó részecskefelhők felől 
sokkal erősebb háttérsugárzás, gravitációs nyomás észlelhető. Ez az 5 helyérték pontosság csak arra 
utal, hogy a környékbeli sugárzók, a csillagok téridőbeli eloszlása legalább ennyi helyértékpontosságig 
egyenlő. 
A csillagközi térben vagy a sugárzó testektől távol az izotróp hatásnyomás relatív nagy 
egyensúlya miatt nem észlelhető jelentős gravitációs hatásdifferencia. A nagyobb tömegű, a 
háttérsugárzást elnyelő változó mezőhöz közeledve, az izotróp hatásnyomásból a mezőbe a 
túloldalról behatoló sugárzási komponensek, összetevők elnyelődése miatt keletkező 
árnyékolódás megszűnteti az izotróp egyensúlyt. Az árnyékoló és vagy terelőképes 
mezőkhöz, felületekhez közeledve anizotrópia következtében a tömegirányból lecsökkenő 
ellenhatás (elnyelődés) miatt a környezeti térből a mező tömegközéppontja irányába ható 
részecskenyomás, az ellenhatás csökkenése arányában gyorsuló áramlást, hatászáport kelt. A 
gyorsulást az árnyékoló mezőhöz közeledve a csökkenő ellenhatás okozza, amely miatt a 
talajszinten nagyobb tömegvonzás észlelhető, mint a magasabb szinteken.  
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A mezőkre irányuló részecskezápor lendületét a régebbi záporból keletkezett, összesűrítődött, 
vagy időben nagyon gyorsan változó nagy tömeg elnyeli, amely a felszín közelében nagy 
anizotrópiát, térerő különbözetet okoz. Ez a térerő különbség a felszínt képező 
legdifferenciáltabb zónában a legerősebb. 3.ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az átjutó hatóerő csökkenése, az ellenhatás gyengülése miatt, a tömegközéppont felé ható 
részecskezápor lendülettöbblete gravitációs erőként érvényesül. 
 
A tömegbe épülő részecske átadott lendülete, lendület és információváltozást okoz, amely a 
már beépült részecskékben ellenhatást kelt. Az ütközésnél a szökési sebességre gyorsult 
részecskék eltávozhatnak, de a kisebb lendületre gyorsult részecskék az árnyékolóképes 
tömeg miatt egyoldalú, és a tömeg felé sodró gravitációs erők miatt a közös tömeghez 
kötődnek. A keltett ellenhatásból keletkező részecskék egy részének a lendületiránya a 
mezőből kifelé mutat, amely ellenerőt képez, a mezőre ható részecskeesőt fékezi. Ha a belső 
változásból fakadó kiáramló lendület kevesebb, vagy eltérő frekvencián keltődik, mint a 
mezőre irányuló, akkor a mező a tömegében és a bonyolultságában nőni fog. Ha egyensúly 
alakul ki a befelé irányuló lendület, és a kifelé irányuló lendület arányában, a mező az arány 
megőrzése esetén sokáig, stabil neutrális mikro-méretű mezőként, vagy fénylő csillagként 
tartós egyensúlyban változhat.  Ha már túl nagy tömegbe nőtt a mező, amely miatt a belső 
változás felerősödik, akkor a kiáramló hatás túlsúlyba kerülhet, amely állandó energia és 
lendületvesztést eredményez, a mező tömegének egy része szétoszlik a térben. 
4. ábra.  A részecskék között működő árnyékolási gravitációs lokalizációt és összeépülést 
okozó erőegyensúlya: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mezőktől távolabb 
erős és jól 
érvényesülő, oldalról 
is beérkező 
ellenhatás, gyenge 
anizotrópia, erő és 
hatásegyensúly 
közeli, izotróp állapot 

A talajon, az időben gyorsabban változó 
mezőn át érkező, a részecskéket a 
tömegbe épült részecskék megszűrik, az 
áthaladásukat megakadályozzák, 
elterelik, amely életakadályok az 
átigyekvők lendületét elnyeli. 

Neutrális erőtérzóna 

Izotróp, 
erőegyensúlyban 
álló Környezeti 
nyomás 

A részecskemezőn 
áthaladó 
hatásegység 
megváltozik, 
elterelődik, és 
sohasem juthat ki 
azon állapotban, 
amiképpen 
bejutott, ezért nem 
tud azonos 
frekvencián 
ellenhatást adni 
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A mezők között egymás kölcsönös árnyékolása miatt, sokkal kevesebb elválasztó, bontó 
irányú lendülethatás, kinetikai erő adódik át, mint a kívülről egymás felé taszító. 
Az energia-sűrű térben, az egymás mellett, és egymásban is elhelyezkedő rugalmas 
buborékok összefeszülése, erő és nyomásegyensúlyt eredményez, amelykor bármely 
buborékban történő nyomásnövekedés, vagy és helyzeti állapot változás, valamennyi buborék 
felé továbbítja a hatást. Amikor két életbuborék testközeli helyzetben egymás mellé kerül, a 
kettőjük közötti szűktérbe egyre kevesebb távolról érkező, nagy hullámhosszú hatás fér be, 
ezért az egymás felőli oldalon sokkal kevesebb szétválasztó jellegű impulzus kinetikai 
erőhatás keletkezik, mint amennyi egymás felé nyomja őket. Minél nagyobb a mezők 
kölcsönös árnyékoló képessége, annál erősebb a differenciáltan egymás felé ható erő. 
Érdekessége az ilyen kapcsolatnak, hogy a másiknál sokkal kisebb sűrűségű, kevésbé árnyékolóképes, 
nem elég sármos mezőn, sokkal több ellenhatás áthatolhat, ezért az érzelmi jellegű ,,vonzalom,, sem 
teljesen egyformán hat a két életszereplőre. Míg a kisebb sűrűségű, fejletlenebb részecskemezőt sokkal 
nagyobb differenciált erőhatás taszítja a neki erős árnyékolást adó, a részecskesűrűségben fejlettebb 
szervezethez, addig a sármosabb, nagyobb fejlettségű részecskemezőre, az átengedő-képesebb társa 
felől több ellenhatás áthatolása, kevésbé differenciált, nem olyan nagy erővel taszítja a párja felé. 
Valószínűen innen származik a fejlettebb szervezet hűtlensége, amely sokkal előbb átlát a ritka társán, 
mint a fejletlen a neki örökké kiismerhetetlennek maradó, hozzá képest a részecske sűrűségben is 
túlfejlett társán. Ez visszacsatol egy érzelmi és libidóra ható következményt, mert ezzel nő az esélye 
annak, hogy a fejlett társon át nem látó, gyorsan át nem haladni képes nemzőanyag csak lassan és 
óvatosan veszi be az ismeretlen, esetleg veszélyes, de egyértelműen egyenrangú ellenfél területét. 
Ezzel szemben a nagy különbséggel rendelkező fejlettebb férfi nemzőanyag, a hozzá képest kevésbé 
sűrű, általuk könnyen átlátható, a részecskesűrűségben fejletlen társ életterét szinte lerohanva, azonnal 
áthalad és a túl kevés ellenállásra találó férfi spermahad, lerohanja az ellenállni nem képes, számára 
átlátható, könnyen és ellenállás nélkül átjárható életteret és túl gyorsan ejakuál. 
 
Ha a mezők a változással kibocsátott energiahiányt, a veszteséget nem lennének képesek 
pótolni, akkor a mezők folytonosságra is épülő harmonikus működése lecsökkenne, és a 
mezőkbe szerveződött energia eltávozásával, a változás a környezeti értékre redukálódna. A 
hatástér változási lüktetésének az időbeni relatív állandóságát a csillagtérből egymás után, 
minden felől érkező hatáshullámok, elektromágneses és gömbhullám-töredék szegmenseken 
érkező, háttérzajjá, áztatóvá csendesedett folyamatos részecskeeső biztosítja.  
 
A belső hatáshiány csökkenése a hatástér kiegyenlített változását, az egyensúly összhangját a 
visszatöltődés során hosszú folyamatidőre biztosítja. Hasonlóan működnek a robbanásszerű 
hatáskizáródások, amelyek a nyomáshullámok eltávozása, kiegyenlítődése után, a környékbeli 
nagyobb nyomású térrészekből gyorsabban töltődnek vissza.  
 
Ha nem robbanásszerű egyszeri esemény, hanem rendszeres ütemben kibocsátott egy-egy 
pillanatra nagyobb helyi nyomást eredményező impulzusokban kialakuló hatáshullámok 
sorozata okozza a tér hatáshiányát, amely a hasonló ritmusban érkező hatásesőből állandóan 
visszatöltődik, akkor a körfolyamatként is meghatározható hatáscsere, harmonikus folyamat 
alakulhat ki, amely az időben hosszabb ideig tartós életfolyamatként fennállhat. A 
hatáskizáródásból és a visszatöltődésből álló események sorozatát, változási időszaknak, 
részecske és anyagcsere folyamatnak, a ritmusát rendszeridőnek, életidőnek nevezzük.  
A csillagközi térben törvényszerűen kialakulnak olyan térállapototok, amelyekben a 
környezeti térből visszatükröződött hatásösszegződések önszerveződési egyensúlyi állapotban 
változó térségeket, életfolyamatban változó mezőket alakítanak ki. 
 
Az Univerzumot alkotó Világmindenségben végtelen számú és méretű, eltérő ritmusban 
változó mező található, amelyek változása és környezeti értékre visszatöltődése sokféle 
hatásidő alatt mehet végbe. Nagy számban képződnek olyan kiegyenlített változásban álló 
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mezők, amelyek a kisugárzott energia kibocsátással közel azonos mennyiségű energia 
befogadást valósítanak meg. Amennyiben a kibocsátott energia, hatás, részecske minősége 
rendszeresen rosszabb, mint a helyette beépülő, vagy tettre készebb, szorgalmasabb, 
igyekvőbb, őt nemcsak helyettesíteni képes, hanem nagyobb, jobb érteket, hatást leadni képes 
felvett, alkalmazott, befogadott új minőség, akkor a részecskéket sikeresen cserélő szervezet, 
folyamatosan jobb élethelyzetbe kerülhet a korábbi rosszabb eredőjéhez képest. Javulhat a 
hatásfoka, a produktuma, a kibocsátott hatások minőséges stb., azaz növekedhet a megmaradó 
képessége. Ha azonban mindenki az egyre jobb részecskékre pályázik, ezekre megnő a 
kereslet, felverődnek az ára, és egy idő után olyan magas áron lehet munkahely változtatásra 
bírni e tehetségeket, amennyit már nem tudnak a későbbi jelenlétük alatt kitermelni. Ezért 
amely szervezet túl idős, vagy túl későn cseréli a rossz részecskéit jobbakra, az nem biztos, 
hogy a cserével végül jól jár. Az a szervezet lehet a legsikeresebb, amely hamar felismeri, 
hogy mely részecskéi alkalmasak az adott munkára, kik a legjobbak és kik a leggyengébbek, 
és mindegyiket a saját képességének a lehető legjobb munkakörbe helyezi. Ilyenkor alkalom 
nyílhat az adott helyszínen és időben nem igazán hatékony, a helyét az adott szervezetben 
nem megtaláló részecskék elengedésére, gyors eltanácsolására, és helyettük a csapatba jobban 
beilleszkedő, nagyobb teljesítményű, vagy és a többieket sikeresen magukkal ragadó 
húzószervezetek alkalmazására. A szervezetek megfelelő nyitottságára éppen annak 
érdekében van szükség, hogy a bennük nem megfelelő részecskéket mielőbb elengedhessék, 
és a hiányokra minél előbb megfelelő, jobb, együttműködő-képesebb társakat találjanak. 
A tartós folyamatok csak ilyen körforgás esetén lehetségesek, amelyekben az energiaáramlás 
állandó (körforgási) egyensúlyba kerül. A kiegyensúlyozottan változó, egyensúlyba került 
hatásmezők sokféle energiaszinten megvalósulhatnak, és sokféle eltérő ütemben, és hatásidő 
alatt töltődhetnek vissza, amelyek az információs energiacserével szoros kapcsolatban állnak 
egymással, és végtelen összefüggő hatáscsere és fraktálrendszert képeznek. 
 
A hatáshiányossá vált hatásterekbe irányuló részecskezápor, az impulzusokkor kialakuló 
gömbhullámok, protonok és töltött nagyobb részecskék tömegének, vagy/és az energia terek, 
anyagmezők elnyelő képessége, a differenciált energia áteresztés (torló hatás) miatt kialakuló 
hatáskülönbözet eredménye, amelynél egy gravitációs hatásként ismert lendületerő különbség, 
a térben lévő, már lassabb ritmusban változó anyagot a hatáskülönbözet dinamikus 
energiájával kényszeríti az árnyékolást okozó nagyobb tömeg és változássűrűségű mezők 
tömegközpontja felé.  Ha az egymástól bármilyen távol lévő mezők között az izotróp 
egyensúly a környezethez képest anizotropra csökken, akkor a közelebbi mezők közötti 
nagyobb árnyékolóhatása, a hatásnyomás, lendületcsökkenés, és az ellenkező oldalon 
érvényesülő hatásnyomás-többlet különbözete kényszeríti őket egymás felé.  (Lásd a 3. és a 4. 
Ábrát.) 
 
 
 
4.  A hatásváltozás terjedése, a közegellenállás és a vezetőképesség:  
 

A hatásváltozásokból fakadó térrezgés többdimenziós hatóhullámainak széttördelt apró 
szakaszai, nagyfokú analógiával rendelkező jelazonosságot, pontosabban jelanalógiát és 
értelem azonosságot képeznek. A jeleket, a változást a tér felé közvetítő, táguló hatásgömb-
hullám, és a felületén szétáramló, nagy azonosságú részecskék, elvileg akadálytalanul 
terjedhetnek mindaddig, amíg a térben és időben egybeeső, de ellenirányban, vagy lassabban 
haladó, közvetített jellel, hasonló hatásritmusban változó felülettel, részecskével vagy 
részecske hullámmal, mezővel nem találkoznak. Az impulzuskor fakadt részecskezápornak a 
táguló gömbhullám, ekvipotenciális jellegű felületén terjedő energiája, a gömbhullám haladása és 
növekedése, tágulása során egyre nagyobb hatásfelületen oszlik meg, amelytől a 
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hatásfelületet, az egységnyi jelhordozókat összetartó térerő különbség, az egymástól távolodás 
miatt folyamatosan csökkenő kölcsönös árnyékolás miatt, a részecskéket közös, felhőben, 
hatásfelületen, vagy lineáris longitudinális hullámban, rajban tartó felületi feszültség is egyre 
csökken. Miként a pók hálóját is a pók által kellően sűrűn egymás mellé helyezett részecskék közötti 
kölcsönös árnyékolás, a gravitációs azonosság (és a folytonosság) tartja össze, amely abban a 
pillanatban elszakad, ha a részecskéket, a rugalmasságukat meghaladó erővel, a gravitációs 
kapcsolatot még fenntartó távolságnál távolabbra eltávolítják egymástól. A háló részeit nyugodtan 
nagyon kicsi, egymást kiegészítve árnyékolóképes, soros, füzérsugárba szervezett életbuborékoknak, 
vagy akár ezred, vagy tízezred méretű leendő kicsi pókoknak is képzelhetjük, amelyek egykor majd 
elérhetik a pók méretet és fejlettséget, a részecskékből sikeres saját hálózatépítő képességet. 
Az iránydimenzióval áramló és kinetikai lendülettel (tömeggel), dinamikával rendelkező 
részecske mindaddig megtartja a kezdeti haladási irányát, amíg hasonló azonosságú, vagy és 
hozzámérhető nagyobb részecske vagy hatásmező melletti elhaladáskor, a közeli részecske, 
vagy mező közvetlen, vagy közvetett árnyékoló hatása, erőtere egy pillanatra  
le nem csökkenti, meg nem változtatja a részecskére ható hatásnyomás izotrópiáját.  
A bolygók és analóg keringő rendszerekben az egymás mellett elhaladáskor, minden együttálláskor 
keletkezik egy kicsi egymás felé mozdító erőhatás, (Tik), miközben a másik külső együttálláskor, az 
idősebb bolygótestvér felé is keletkezik egy kifelé húzó (Tak), ellenkező, helyreállító, de a térben 
továbblendítő impulzus. Míg az idősebb bolygótestvér a fiatalabb részecskéket mindig visszatartják a 
túl gyors fejlődéstől, az idősebbeket pedig továbbfejlődésre késztetik, ezzel igyekeznek növelni a saját 
életterüket és lehetőségeiket. A változási momentumban keletkezett differenciált erőhatás miatt 
a hatásfelületi részecske az árnyékolást okozó nagyobb egység vagy mező felé térül. A mezőn 
történő áthaladáskor a hatásdifferencia nyomán keletkező, a mezőbe beáramló gravitációs erő 
néha meghaladja a lendületből és tömegből fakadó kifelé irányuló mozgási energiát, amely 
miatt a részecske kölcsönhatásba kerülése, a szökési sebességhez már nem elég dinamika 
redukálódásával jár. Az ilyen lendületet vesztő, párra találó részecske esemény, az áthaladó 
energia (hordozó) mezőhöz kötődését, a térből való lecsatolását eredményezi. Hasonló 
folyamatként használják fel az űrhajók a bolygók gyorsítási lehetőségét, kihasználva a bolygó 
felé haladó pályaszakaszon a gravitációs gyorsítás lehetőségét, hogy ezt követően, mint a 
parittya lövedék, nagyobb sebességgel elhaladjon a gyorsító mező mellett. A nagyobb 
részecsketömegű szervezetek egy más melletti közel elhaladásakor, az együttállások idején 
lehetőség nyílik nagyobb kölcsönhatásra, nagyobb részecske cserére, amikor a hidegfúziósabb 
irányban, a lendületben fejlettebb részecskék áttelepülhetnek a még fiatalabb, a saját 
minőségükkel még nem megfertőződött szervezetekre, és viszont is, a melegfúzióban 
megfáradt idősebb részecskék lehetőséget kaphatnak a külső rétegekben keringő, 
hidegfúziósabb idősebb testvér szervezetekbe, rétegekbe áttelepülésre. 
 

A távoli térből indult gömbhullámok hatásfelületéből szétszóródott, részecskeenergia a közös 
térben másfelé haladó sűrű kölcsönhatóképes hatászápor pályáról eltérítő hatása miatt nem tud 
az eszmei egyenes pályán haladni, ezért cikk-cakkos, kerülgető, a nagyobb azonosságú 
rétegekben haladáskor íves, vagy és csigavonal útvonalakon bolyongja be az Univerzumot. A 
kisebb energiájú neutrális eredő hatású sodródó jellegű részecskék viszonylag helyhez kötött 
változásban tolonghatnak a saját, vagy egy közös szimmetria, állapot körül, de a fotonnál 
nagyobb és a töltöttebb részecskék akár évmilliárdokig bolyonghatnak a csillagtérben. A 
részecskék jelentősebb csoportja az állandó eltérítése miatt hosszabb utat jár be, (a legkisebb 
ellenállású pálya elve) ez a pályákon haladó töredékekre szétosztja a hatásterjedés lendületét. 
A kölcsönhatási ellenállástól (veszteségtől) és a mezőkön belüli feldolgozástól 
(útmeghosszabbodásból) és a hatásszegmensek közötti hatáshézag növekedése miatt a 
hatásterjedést a megfigyelőhöz szállító részecskék mennyisége és időbeli sűrűsége, az 
időegységre jutó változást jelző, információs rezgésszám, a jel frekvencia mérséklődik.  
A térszimmetriák kialakulásakor, az impulzuskor keletkező lendületösszegződések, a 
hatásváltozások egy része a Cooper párokat képező egyensúlyba került hatásfelületek között, 



 
 

31 

az ütközési felületre merőleges szimmetriasíkot képező hatáshullámot, kifelé terjedő 
időspirált indíthat el. Az 5. Ábrán a NASA felvételét mutatjuk be, amelyben az ETA Carinae 
csillagnak jól megfigyelhető szimmetriasíkját is megörökítette a felvétel, a feltehetően 
kettőscsillag energia-gyorsító mezőjeként. A kép eredetije az Internetről letölthető. 
 

 
A szimmetriasík irányától eltérő szögű terjedési irányokban a szülői mezőkből származó 
erősítések nagyobb szögben keresztezik egymást, és az áramlást e metsződések turbolenciái, 
az apai vagy az anyai hatásokat eltérően erősítve kölcsönhatás jelleggel gátolják, amely miatt 
a hatásterjedés sebessége, érvényesülése, a szimmetriasíkhoz bezárt szög arányában eltérő. A 
végtelen térben haladó hatásfront az eltérő sebességek, és az eltérített úthosszak miatt egyre 
jobban szétosztódik, feltördelődik, amely miatt egy távoli megfigyelőhöz időben elnyúlva, 
meghatározott ütemű folyamatot okozva a ritmusában is lassul. A hatás impulzuskor 
megszerzett lendületét közvetítő részecskék, a szülő mezőben vagy/és a csillagtérben megtett 
számos kerülőút után, és sokféle, idegen részecskében és mezőben eltöltött évezredek, vagy 
évmilliók alatt és után tovább vándorolnak, járják az Akasa krónikában leírt, nem 
szükségszerűen nekik megtervezett, de statisztikai valószínűséggel valamely analóg 
társukknak biztosan végigjárandó bekövetkező pályáikat. Néha a csillagokig szökellnek, 
máskor a csillagközi anyagba szenderülve egyre lágyabb hullámzássá csendesednek, mígnem 
még mindig jelentős, de a tömegbe fagyott energiahányaddal a lendületdimenzióját megosztó 
csillagközi mikroanyagba merevednek. A csillagnyi és galaxisnyi szervezetek közötti köztes 
térben hatalmas készlet halmozódott fel a lelassult energiahordozókból, a tér energiájából. Ezt 
az energiahányadot nullponti, vagy térenergiaként ismerjük, amelynek a már kevésbé 
dinamikus energiatartalma, a nyugalomba vonult részecskék saját energiája a tér 
működésének a megértésével megcsapolható. Ha a térben állandó térnyomás van, akkor csak 
egy kisebb térnyomású állapotot kell létrehozni annak érdekében, hogy a nagyobb 
életnyomású helyekről, a részecskék meginduljanak az éppen alacsonyabb életnyomású 
térrész felé. Ez esetben különbséget hozunk létre, amely újra lendületbe hozza a saját önálló 
lendületenergiáját már mozgósítani nem képes szervezeteket, tehát új életáramlásra segítjük 
őket. Ez a lehetőség az áramlás egyirányúsításával megtehető. Kérdés, hogy eléggé ismerjük e 
a reprezentatív bemutatásnál nagyobb szintű felhasználás környezetre és életre ható 
következményeit? Erre még csak nemleges választ adhatunk. Ha a térben valahol jelentősen 
lecsökkentjük a tér nyomását, akkor számítani kell arra, hogy nem megfelelő szabályozás 
esetén, hatalmas részecsketömeg (méhraj) indul el a kisebb térnyomás felé, és a tömegi 
tehetetlenség később csillagfényt gyújt a nyomásában lecsökkent helyen kialakuló nagyon 
nagy változás sűrűség létrehozása miatt. Nagy az esélye annak, hogy a Svájci gyorsítóban 
sikeressé válnak az aranyion ütköztetések, akkor olyan nagy ki és szétáramlás alakulhat ki 
ezen a fraktálszinten, hogy ezt követően az életnyomás nagyon alacsony értékre zuhan, és a 

5. Ábra.  
A növekvő kört képező szimmetriasíkon, a kitágulás 
során, a tisztább, eredetibb, idegen hatásokkal még 
kevésbé kevert információit szállító részecskékből 
összegződő hatásfelületi energia terjedő új 
hatáshulláma, életfolyamatot fenntartó óriáshullámot 
képezve majdnem ellenállás nélküli, jelen idejű 
hatásátrendeződést eredményez. Ez olyan 
szupravezetéses áramlásnak tekinthető, amelyik a 
térszimmetriába került mező pólusainak irányát 
kijelöli, amely irányban az áramlást nem gátolják, 
csak segítik a szülői mezőkből származó 
hatásösszegződések. A folyamat lehet egyesülő 
irányú, vagy bomló. A kép nagy valószínűséggel 
utódban szaporodó szervezete mutat. 
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visszaáramlás második fordulójában ott alakul ki a nagy nyomás, ahol előtte a túl kisnyomást 
létrehozták. Moetriusnak alapos oka van azt hinni, hogy ez a dolog már megtörtént ! 
Akárcsak Jeruzsálemben, hiába kiabálta egy jobb folytonossággal rendelkező lakos idejében, még az 
eset megtörténte előtt, hogy - jönnek a Rómaiak, - nem hitt neki senki ! 
 
Az anyagba épült energiaszegmensek végtelen keveredése a mező lendületirány dimenzióját 
összekeveri, amelyek egymást kompenzálva a tehetetlenül kavargó, keveredő tömegbe épülnek. Ha egy 
iránydimenzió, a perdület vagy a lendület során megerősödik, azaz a részecskék lendülete, perdülete 
azonos irányba hat, rendezettebb áramlás alakul ki, amelyben az elektromos vagy mágneses töltések 
megindulnak a kisebb ellenállású (beállt) közös irányba. Az energiaáramlás minden részecskével 
túlfeszített térben megindítható, ha a rendezetlen tömegben lévő irányítatlan hatásirányt 
egyenirányítjuk, ha rendezett, határozott irányba tereljük. A Hammer féle térenergiás, antigravitációs 
gép a csúcshatás egyenirányító-képes töltésdifferenciáját használja fel töltéshalmozásra, amelyet a 
mágnes övekkel turbulens áramlást keltve rendezett irányba terelve használ fel részecskéket azonos 
irányú áramlás erősítésére. Hasonlóan keltődik a szél, amelyből az erők egy irányba ható 
rendeződésével, megerősödésével alakul ki a vihar. Ehhez elég egy hegygerinc mögött lehűlő, és lefelé 
folyó levegőáramlás, amely a síkon hideg hullámként szétterül, és a rétről, vagy a tavakról a magasba 
kényszeríti a nála kisebb sűrűségű, párás meleget, amely ettől feláramlásra, termitbe kényszerül. Ha 
kellően tartós az áramlás, egyre nagyobb halmozódás, és végül nagy áramlás, vagy sűrűség 
differencia, különbség alakulhat ki, amely már elég nagy energia különbséget tartalmaz ahhoz, hogy a 
visszatöltődőst elindító, nemlineáris vihart kiváltsa. 
 
A hatásterjedést fékező hatáskapcsolatot közegellenállásként ismerjük.  
Ha a sokdimenziós és nagyon magas frekvenciájú térrezgésnek a hatáshullámai olyan tagolt, 
egyedi jelrendszert szállítanak, amely a terjedési térben lévő azonossági lehetőségeknek nem 
felel meg, akkor a hatásterjedés sebessége – relatív rövid téridő-távon - nemcsak a fénynél 
sokkal gyorsabb, hanem akár jelen idejű is lehet. Ez alapján kijelenthető, hogy a hatásterjedést 
fékező ritmus azonosság hiánya esetén, a speciális, nagyfrekvenciás rezgés energiájának egy 
része közegellenállás nélkül, majdnem végtelen sebességgel terjedhet. A fékeződés nélküli 
hatásterjedést szupravezetésként ismerjük, amely nemcsak az elektronok ellenállás nélküli 
áramlásában, hanem a hatásenergia lényegesen kisebb energiaszintjein valósulhat meg.  
Ilyen jelenségnek tekinthető az egyensúlyi állapotba került frontok között kialakuló Cooper 
hullámpáron az ioncsatornában kiinduló villám, és hasonló jelenségként a három erőmező forgó 
egyensúlyi csomópontjában a rövid időre elkülönülő erőtér, a forgó mezők összegződésekor kialakuló, 
kipattanó gömbvillám. 
A nem üres térben, a majdnem közegellenállás nélkül terjedő hatások lehetősége sem 
végtelen, mert ha kellő idő és tér áll a rendelkezésre, akkor a nagyfrekvencián rezgő 
térhullámok időegységre jutó csökkenő ütemű szakaszai, visszaverődve és visszakanyarodva 
csak részben megváltozva egyre több megfelelőségi, azonossági, ellenhatásra képes 
kapcsolatba kerülhetnek. A terjedés ellen ható erőhatás a közegellenállás, amellyel a 
hatásterjedés energiája a kölcsönhatásba kerüléssel folyamatosan szétszóródik.  Tehát a 
mindenkori közeg állapota és kellő azonosságtartalmú részecskékkel kitöltöttsége az, amely a 
térben haladást akadályozva a legjobban fékezheti. Mivel azonban minden közbenső 
impulzusban is kialakul szóródás, és a kölcsönhatás kisebb fraktálszintű részecskék között 
valamely szinten szükségszerűen ki fog alakulni, ezért az adott szint kellő utódokkal való 
folytonossága esetén, a hatáskövetkezmény szükségszerűen fékeződve terjed az időben. 
Ráadásul a kisebb részecskék másodlagos, harmadlagos halmozódásai szintén erős 
kölcsönhatásra képes nagyobb részecske szervezeteket hozhatnak létre, amelyek már a 
magasabb szinteken is erősebben fékezhetik a velük a térben és az időben tulajdonságok 
mellett egyéb dolgokban, hatásokban is elég nagy azonosságú távolról érkező részecskéket. 
A szóródásból fakadó frekvenciacsökkenés végigmegy a teljes rezgési tartományokon, amely 
a mezők méretétől és változási ütemétől függő eltérő rezgésszámot okoz, amely a hatásmező 



 
 

33 

alternatív frekvencián kifejlődő új változási jellemzője. Ez a frekvenciaként ismert 
hatássűrűség, tudósítást ad a változó mezőben folyó kölcsönhatásról, a mező összetételéről. 
A mezők, részecskék aktív kapcsolatba kerülése jellemzően kétféle módon nyilvánulhat meg. 
Egyrészt lágy hatásbefogással, (rugalmatlan ütközéssel) amelykor a lényegtelen lendület vagy 
tömeg különbséggel egyesülő részecskék a hatott mező energiaszintjét nem emelik a tűrési 
érték fölé, és nem kerül sor (jelentős) részecske kibocsátásra.  Az ilyen összegződéseket hideg 
fúzió, barátság, társulás néven ismerjük, amely egyesülés kis mozgási lendületváltozással jár. 
 

A térbeli kölcsönhatások jelentősebb része valódi adok-kapok megállapodás szerint működik, 
amely során a kölcsönhatásba került mezők energiát és információs hatásokat is cserélnek. 
Ezeket többnyire impulzusnak tekintjük, amely során a mezők erőterei, a gömbhullámok 
frontjai és részecskéi jelentősebb lendülettel ütköznek, amely ütközés hatására az azonos 
értékű de ellenkező előjeles mozgási dimenziók, erőhatások, kellő rugalmasság esetén 
elterelődnek vagy visszapattannak egymásról. Az ilyen impulzuskor, ha nem elég nagy a 
résztvevők rugalmassága, pl. rideg, hideg környezetben, állapotban annihiláció következhet 
be, amely a korábbi mezők dimenziós értékeit redukálva egy közös új tulajdonságú, de a 
zömében táguló, szétszóródó, elhidegülés felé fejlődő részecskéket ritkuló mezőbe építi. Az 
egymással szemben haladó, ütköző, a lendületértékben egymást kiegyenlítő részecskék 
egymáson még kisebb töredékekre szétforgácsolódva, a közös támadásvonali eredő 
főirányába ható, nem teljesen gömbszimmetrikus keveredő hullámon szétsugárzódnak, és 
részecskezápor vagy nagyobb részecskék formájában teljesítik, biztosítják az energia és a 
lendület megmaradást. A kölcsönhatási folyamatot, hatásokat, lendület, azaz információs 
tulajdonságokat szállító hordozók, részecskék keveredésnek tekinthetjük. 
 

Az impulzuskor sokféle energiaszintű mező feszültség különbsége egyenlítődhet ki, 
amelyekből eltérő hatótávolságra terjed a változásból fakadó hatásgömb-hullám, változást 
közvetítő, szétosztó energiája. Ennek az a következménye, hogy a hatásváltozási új pozíciótól 
csak az erősebb feszültségváltozásból fakadt hatásgömb-hullámok nagyobb kinetikai lendület 
tömegű részecskéi képesek kellően eltávolodni, (a szökési sebességet elérni), amely miatt az 
impulzusok energiája differenciált hatótávolságokban tud érvényesülni. Ha azonban elég jó az 
együttáramló részecskecsapat folytonossága az elporladó rokonokkal, akkor a leszármazóknak 
is tekinthető utódrészecskék főtömege, - mint a szamarat a juhnyáj - idővel követi az élet 
járókat. Az impulzus helyétől a térben távolabb lévő térpozíciókat egyre kisebb 
részecskesűrűségű gömbhullám hatásfelületén kiterjedő részecskeraj keresztezi, a hatáshézag 
növekedésével a téridőbeli kereszteződések egybeesésére utaló fluxus, valójában a távolodó 
részecskék egymással kialakuló impulzus sűrűsége hatványozottan csökken. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy közeledve egy másik, kellően analóg fejlettségű részecske mezőhöz, nem 
kezd ismét nőni a változás sűrűség, főleg ha a kezdet pontjától távolodó részecskék, egy 
nagyváros, vagy egy fénylő bolygó, esetleg csillag sokszintű élőrétegeihez érnek! 
Az impulzuskor kialakuló gömbhullám, a növekedő mérete során mindig elér egy olyan 
értéket, amelykor a hatásfelületet összetartó erőt, a felületi feszültséget meghaladja a 
lendületből származó széthúzó erő, és a gömbhullám felülete kellő összetartás hiányában 
globalizálódik, szétpukkad, és a felületét alkotó részecskeraj, valamint az általuk addig 
közrezárt életgyümölcs részecskék szétszóródnak a határtalanabbá vált, távolabbra tolódott 
határú térben. A feszültséghullámot közvetítő lendülethártya szétpattanása után, a felületén 
elosztódott energia a szappanbuborékhoz hasonlóan, a részecskék csoportjaként, egy ideig a 
megkezdett sugárirányban távolodik az impulzus helyétől. A környezeti változásokból 
keletkezett részecskék kölcsönhatása azonban hamarosan eltéríti őket a megkezdett egyenes 
iránytól és a megkezdett pályától, amelyet nemcsak a pályatérítő részecskék tömege, és a más 
részecskéktől való távolsága, hanem az idő, a térbeli és a többdimenziós egybeesés is 
befolyásol. A rendszeresen pulzáló, az impulzusokat kibocsátó sugárzókból a távolság 
növekedésével csökkenő mennyiségű részecske tud nagyobb távolságra eltávolodni, a 
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szétnyíló hatásfelületéről szétszóródó részecskék pályája a térben eltérően alakul. Egyes 
részecskék és csoportok különböző térségeket és úthosszt, és eltérő körpályákat járnak be. A 
dolog következménye, hogy a megfigyelő által észlelhető ütem, a rezgésszám az origóktól 
távolodva egyre kisebb értéket vesz fel. Ez nemcsak az újszülött szapora szívverésének az 
időskorra lecsökkenő ritmusa miatt alakulhat így, hanem az idő és hatásrés tágulásával, egyre nagyobb 
körpályát kell bejárnia az öregedő részecskéknek annak érdekében, hogy a mind nagyobb pályán a 
fiatalabb és az idősebb testvéreivel történő egybeeséskor, visszatérítő, vagy segítő impulzusba 
részesülhessen. Ráadásul a fiatalabb részecskék és élőrétegek, fokozatosan utolérik az előttük sokkal 
korában kiáramló és lelassuló élőrétegeket, ami miatt később közös elődi rétegbe egyesülnek 
egymással. Ilyen egyesülésen esnek át a Napi bolygórétegek, amelyeket összegyűjtenek az idősebb 
felmenői életbuborékok, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, és végül valamennyien az Ort övezetre 
kerülnek, ahol utolérve az akár évmilliárdokkal korábban kiáramló őseik rétegét, védik a közös 
Naprendszert az idegenek nem kívánatos hatásaitól. 
Az adott megfigyelési ponton észlelhető rezgésszám csökkenés tehát a feszültségváltozás 
során megszerzett lendület kiterjedésének a (tömeg és távolság) és a környezet függvénye. A 
feszültségváltozási forrástól távolodva egyre kisebb ritmusban és megszűrve érkeznek az 
impulzus energiáját szétosztó hatófelületek széttöredezett, az életakadályokon már magukra 
hagyva nehezen magányosan átvergődő részecskéi. A hatáshézagok e szegmensek, a 
részecske egységek között idővel nőnek. Csak akkor kezdenek el ismét csökkenni, amikor egy 
másik mezőhöz közeledve ismét utolérik a társaikat. Helyesebben a védő gömbhéjakat 
eredményező, szűrő részecskemezők a náluk kisebb kinetikai lendületű, fiatalabb hatások 
jelentős részét a keletkezési mezőbe visszavetik, de ezzel minden visszatartó hatással, 
eseménnyel egy kicsit messzebbre kerülnek a kezdet téridős pontjától és állapotától, és ezzel 
minden segítő, visszaterelő hatással egy kicsit öregebbé válnak. Az idősebbek között átjutó 
fiatalabb részecskék pályái között a viszonylag sugárirányú kiterjedéssel járó térbeli ritkulás miatt egy 
részük elkerüli a megfigyelési, idősebbekből álló védő pontokat, miközben a szabadabb 
izotrópabb térben ütköznek, elkeverednek, felhígulhatnak a különböző távolságban lévő 
környezeti sugárzókból szétosztódott más részecskékkel. A szétszóródás nem jelenti azt, hogy 
a részecskék a megfigyelőt sohasem fogják elérni, csak időben később, elnyúltabban, más 
hatásokkal hígítva, és későbben kisebb egységekben visszahatva fognak csak érvényesülni.  A 
csökkenés miatt a kezdetben a fénynél nagyobb frekvenciasűrűséggel keltődő 
hatásváltozásnak a távoli megfigyelő által észlelhető kölcsönhatási üteme lecsökkenhet a fény 
frekvenciájára, onnan tovább az anyagra ható rezgési tartományokba, majd tovább a térbe 
fagyott lassan változó óriáshullámokba. A folyamat megértését segítő ábra az ASPEKTUS 2. 
Részében a Sík és a Térben megtekinthető. 
 

A sugárzóktól távolodva, a térben egyre kisebb mennyiségű azonos lendületenergiájú 
részecskéktől befolyásolt, vegyesebb összetételű mezők alakulnak ki, amelyeken a környezeti 
sugárzóból származó domináns változási ütem és hatáserősség, az energiaátadás is csökken. 
Mivel minden új részecske szervezetben, minden környezeti mező, - ha lehetősége van rá és 
nincs éppen takarásban – leteszi a névjegyét, képviseletet alapít, a lehetőségeinek megfelelő 
arányokban igyekszik befolyásolni, hogy az új piacon a saját élettermékei is 
megjelenhessenek.  
A csillagok vagy/és a galaxisok, mint a térben egymástól elkülönült szerveződési mezők 
hatáskörzetén túl, az energia azonossága a környezeti értékre csökken, pontosabban az 
Univerzum egyéb hatássugárzóiból származó más szegmensekkel egyre sokféleségre, 
nagyobb biodiverzitásúra keveredik. A folyamatnak a napunkra vonatkoztatott megfigyelését 
áttekinthetően írja le a Király Péter a Szoláris, helioszférikus és kozmikus 
részecskesugárzásról írt, a Fizikai Szemlében is megjelent tanulmányában. 
A gömbhullám-frontok hatásfelületeinek a kölcsönhatáskor el nem nyelődött 
lendületenergiája a térben szétszóródik, amelynek egy része a rácspontokat képező 
állócsomókhoz kölcsönhatási kapcsolatba épülve hozzákötődik, mint áramló hatás elnyelődik. 
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A részecskéken megtörő, irányt változtató, az új impulzust keltő hatáshullámok a kitáguló 
hatásfelületei az azonos ritmusban keltődő hatáshullámokkal rendszeresen keresztezik 
egymást, amelyben egymás között sikeresen áthatoló, és egymással kölcsönhatás során eltérő 
tömegű, perdületű és sebességű (eltérő tulajdonságú) részecskék keletkeznek, amelyeknek a 
térben együttáramló csoportjait elektromágneses hullámokként ismerjük. E hullámok valójában a 
hatásfelületeken szétszóródó részecskéknek a pillanatnyi, térben és időben gömbhullámok 
felületén, vagy lineáris, transzverzális irányban, longitudinális füzérsorban együttáramló 
összegződései. A térbeli jelrácsot képező metszéspontok, a gömbhullámok és szegmensek 
szülő sugárzótól távolodásuk közben egyre távolabb és egyre kisebb valószínűséggel 
összegződnek, ütközhetnek a saját mezőből származó, nagy információ azonosságú 
részecskékkel. A spinnel, perdülettel bíró, vagy csigavonalon terjedő részecskék téridős 
találkozását gyakran félreértelmezik. E részecskék változási üteme, a szülő, a fő hatásokkal 
tápláló mezők változási ütemével egyező, ritkán véletlenszerű. A térbeni kiterjedés 
támadásvonala általában spirál, vagy és örvényszerű alakzatot ír le. A bármilyen méretű 
részecske, a kölcsönhatási kapcsolat ideje alatt, ideiglenesen leadja az általa szállított 
információs tulajdonságú energiája, lendülete egy részét, beépülve megváltoztathatja a hatott 
mező energetikai, (információs) hatóeredőjét.  
 

A közvetlen egymás közelében áramló, a viszonylag nagy sűrűségű és kiegyensúlyozottan 
változó mezőn belül, a hatásgömb-hullámok energiájának a legnagyobb része a mezőben lévő 
kristályrácsokon, a lokalizált tereket határoló felületeken, látszólag csillapítatlan rezgésként, 
időfolyamat alatt össze-vissza szóródik, amely kevesebb külső veszteséggel jár. A sokszoros 
tükröződés, visszaverődés után, a belső hatóidő lejártával az információs eredőjükben is 
megváltozó hatásszegmensek, a maradék lendületinformációval kijutnak a környezeti, kisebb 
azonosságú térbe. A belső változási sorozat ismert következménye a hatott mező saját 
szerveződési idejének a múlását jelenti. Ha az átadott hatássorozatban lévő ütem azonossága 
nem megfelelő, vagy tartósan kicsit eltérő a mező saját lüktetése által meghatározott 
rendszeridőtől, akkor az idegenebb ritmussal, hatással gerjesztett befogadó hatásmező, az 
elhangolódás, a díszharmónia irányába változik, amellyel a kezdeti ritmusa és az egyensúlyi 
állapota, a korábbi eredője megváltozik. A hatás átvonulása alatt a harmonikus változóként 
meghatározható hatásmező egy kicsit öregszik. 
 

Az egységnyi méretű és energiaszintű életbuborékok osztoznak az elődeik sorsában és 
vagyonában, differenciáltságában. A tér eredője energiaszintje állandó a benne eloszlás 
azonban differenciálttá válhat. Ez azt jelenti, hogy elvileg, minden utódra annyi hányad 
tér jut a közös szülői vagyonból, a térből, amennyi az elődök térrésze volt.  
Ha az 1-es számú felmenő szaporodott, akkor a megosztódása után belőle keletkezett utódaira 
már csak két félrész juthatott. Az ő utódaikra a félrészeknek annyi hányada jutott, amennyi az 
utódok szaporodása, ha tehát ők is feleződtek, akkor a harmadik generációs felmenői 
leszármazottakra már csak a tér negyed része jutott. És ez így ment egészen addig, amíg ki 
nem derült, hogy ez az elosztás nem mindig jó, amikor változásra kényszerült az elosztási 
szabály. Amikor az élet végre felismeri, hogy a korábbi jó szabály, már nem jó szabály, akkor nagyon 
nehezen határozza, tűri el a szabály megváltoztatását. Az élet szerveződése és az életprogramja 
alapvetően nagyon konzervatív, csak akkor enged eltérni a régi akár már rossz szabályoktól, ha már 
többszörösen meggyőződött az új szabály tartósan megfelelő állapotáról. Mivel azonban még így is 
nagyon sokszor azt derült ki, hogy egy idő után az új szabály sem volt alkalmas az élet gondtalan 
működtetésére, ezért az élet megtanult óvatosnak lenni, nem eldobni, csak eltartalékolni a régi 
dolgokat. Ha kell, a régi információk bármikor elérhetők, és a rosszá váló jelen javítására újra 
felhasználhatók. 
Később ez megdőlt, mert a korai Isten, vagy és valamelyik utódja felismerte, hogy nem jó a 
túl egyforma, túl nagy határozatlanságot, erőegyensúlyt létrehozó arány, ezért hol az egyik 
utódjának adott valamely dologban, a térben, vagy az energiaszintben nagyobb lehetőséget, 
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apai támogatást, hol a másiknak. Annak érdekében, hogy igazságos maradjon, amelyiket a 
térben támogatta, annak a testvéreit a kisebb térben nagyobb energia sűrűséggel engesztelte 
ki. Az utódok összes energiaszintje és lehetősége arányos maradt az elődök energiaszintjével, 
az azonban nem szükségszerűen egyforma méretű térben és eltérő sűrűségben osztódott el. 
Ezt a teret azonban sokféle belső differenciáltságban is, a térben, időben másképpen is el lehet 
osztani. Ha feltételezzük, hogy a részecskék egy része túl kicsi térbe kerül, mert miközben 
egymás felé áramolnak a terüket elveszi egy másik, akkor a nagyobb sűrűség kialakulása 
gyorsabban változó, részecske energiában dúsabb közösséget hoz létre, miközben karmikus 
követelése keletkezik a nagyobb térrészhez juttatott rokonával szemben. Ha azonban úgy 
alakul ki nagyobb térsűrűség, hogy az egyik nem jó gondviselő térrészből a részecskék egy 
része viszi magával a családját, akkor a részecskében szaporodó térrészben kisebb lesz az 
egységnyi térméret, de nő az egységnyi energia és információ hordozók tömege, sűrűsége, és 
a bennük rejlő változtató képessége, a tér közös energiája. Tehát a tömegszámában gyarapodó 
utóbbi tér gyorsabban fog változni, és fel fog melegedni, megnő a nyomása, miközben a 
kisebb egyedsűrűségűre csökkent, de a létszámához, és a hatóképességéhez viszonyítva túl 
nagy teret megtartó rész, kellő arányú változtatóképesség hiánya miatt le fog hűlni és össze 
fog húzódni. A következmény az, hogy a ténylegesen elfoglalt terénél nagyobb térigényű, 
nagyobb életnyomású életbuborék, szervezet időben kitágul, miközben a másik összehúzódik, 
és a létszámukhoz és a hatóképességüknek megfelelő tér és energia arányba fognak kerülni. A 
váltakozás mindig ezen átlagos érték körül történik. 
Ha két buboréktér, a nagy azonossága, a megszűnő különbség, vagy egymást sikeresen 
kiegészítő lehetősége miatt egyesül, akkor az arányok nem nagyon változnak, a két résztér 
egy közös térbe egyesülhet, és a két addig külön élő részecske tömeg idővel elosztódik e 
térrészben. Ez az elosztás azonban nem megy egykönnyen, mert a korábban nagyobb ér 
birtokosai nem szívesen adnak a magukéból, bár megtartani sem képesek, ha a nagyobb 
térszegénységű tömeg beáramlik a nem elég jól őrzött, nem elég jól gondviselt térrészbe. A 
folyamatban, a térben már ki és széttáguló részecske közösség kikerülhetetlenül be fog tódulni 
az érdemeinél és a valódi lehetőségeinél nagyobb térrészt birtokló részecskék által gondviselt 
térrészekbe. 
Gondoljuk át a sorsát annak a közösségnek, amelyben minden generáció párba kapcsolódása, 
csak fele annyi utódot hoz létre, mint a párba épült elődök száma. Ez esetben egyre nagyobb 
lesz az elődöknek a mind kevesebb utódra jutó, összeadódó, halmozódó térhányada, tehát az 
előd részecskék az utódokban egyesülő térbe kerülése egyre nagyobb tömegszám arányú, 
egyre nagyobb energiaszinttel koncentrálódni képes életbuborékokat hoz létre. Bár a nagyobb 
egységek száma csökken, azonban a belőlük kiszabadulva a közös térbe egyesülő részecskék 
mennyisége gyakorlatilag nem változik. Ha azonban a közös tér belsejébe koncentrálódik a 
kellő azonosságú, kisebb térben is békésen együtt élni képes részecske tömeg, akkor a 
központi tér külső környezete ritkábbá válik. A részecskében, vagy és csak azonosságban 
ritkább térbe kerülők szabadabban gyorsulhatnak fel, nagyobb lendülettömeggel érkezhetnek, 
koncentráltan hathatnak, ha támadás éri a közösséget. Tehát növekszik a holdudvar, az aura, 
akkor a behatoló ellenség nehezebben éri el a központba tömörülőket, másrészt azok 
koncentráltan és nagyobb lendülettel vághatnak vissza, ha jön az ellenség. Az ilyen nagyobb 
méretű de kis sűrűségű holdudvarba, és nagy részecskesűrűségű, nagy azonosságú centrumba 
szerveződő ionos megoldás, a kisebb energiaszintű behatolókat jelzi, esetleg elfogja, de kellő 
időben megfelelő előjelzést ad a támadó idegen behatoló tömegére, irányára stb. Az 
információk beazonosítása utón, a póknak már kellő ismerete van a bevetni szükséges 
ellenhatásokról, tudja, hogy hová támadjon és mekkora erővel, vagy meneküljön, mert túl 
nagy az ellen. Ez az élet differenciált, ionos megoldása. Ha több ilyen a mennyiség helyett az 
azonosság felé növekvő, kevés utódot termelő, generációkról generációkra feleződő szervezet 
épül párokba, az elődök által megszerzett, összeadott közös tér mérete egyre nagyobbá válik, 
benne a közös tömeg tömbösödési elosztása csökken, a belső másság lassabban növekszik, 
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mint amilyen gyorsan feleződik. Ez az azonosságnak a növekedése felé hat. Az azonosság felé 
növekedésnek a fő hátránya, hogy nő az érzékenység, a fogékonyság a világ azonos és 
egymásnak okozott dolgaira, és könnyen túl nagy rendezettséget kell létrehozni annak 
érdekében, hogy a túl nagy azonosságúvá fejlődő egyedek, nehogy egymásnak menjenek. 
Nemcsak két dudás nem fér egy csárdában, hanem minél nagyobb két egyednek az egymással 
való azonossága, annál biztosabb, hogy nem tudnak egymáson áthatolni, egymáshoz fognak 
kényszerítődni, hacsak nem megy az egyik jobbra, a másik balra, hogy békésen megosszák a 
piacukat és a területüket. Tehát hiába kerül azonos életbuborékba a tömeg, ha azon belül a túl 
nagy azonosság miatt ezt követően a széthúzás irányába fejlődik. Tehát a sikeresen egyesített 
birodalmakban, az azonosság belső növekedése széthúzáshoz és későbbi osztódáshoz vezet. 
Lásd Rómát. A kevesebb számú életgyümölcsbe fejlődő azonos számú elődnek az a 
következménye, hogy a termék nem mennyiség, hanem a minőség, a nagyobb belső sűrűség 
felé fog fejlődni, mert egy utód egységre egyre több egyedi ízt, színt, zamatot adó előd 
részecske jut. Ez egyik lehetőségként az egyesült térrészek térfelülete azonban az ilyen 
egyesülésben kisebb, mint korábban több részben, ezért vagy nagyobb egyediség 
koncentráció alakul ki a felületen, vagy az ilyen élettérnek jobban meg kell tartania a toroid 
formát, hogy a felületaránya, a környezettel való kapcsolódási csere lehetősége ne romoljon. 
Ha ez nem sikerül, mert a toroid bezárul, akkor a tér egy folyamatban (eseményben) ki fog 
tágulni, egy auraréteggel kijjebb fognak költözni az átlagos felülete igénylő részecskék annak 
érdekében, hogy az egy, egyedre szükséges egységnyi térfelület, (kommunikációs és 
hatáscsere lehetőség) ne csökkenjen. Vigyázni kell a túl nagy közös tömegbe épüléssel, mert 
könnyen átjárhatatlan, elláthatatlan, és ekkor lepusztuló, visszafejlődő belső centrális részek 
alakulhatnak ki. Az a cseresznyefa, amelyik túl nagyméretű cseresznyét termel, könnyen a 
belső rész rosszabb hatásellátási zavarába kerülhet, és az elégtelenné váló belső csere, 
keveredés miatt a mag körüli hús állomány hamar rothadásnak indul. Ezt a rothadás 
kockázatát növeli a belső azonosság túlerősödése. 
Van azonban más védekezési lehetőség. A nem túl nagy azonosságú, heterogén, magas 
sokféleséggel rendelkező szervezetekben, egyenrangú részecskék sokasága változik, 
amelynek megvan az az előnye, hogy sokkal szélesebb frekvencia tartományra terjed ki az 
érzékelési lehetősége. Azonban a kovalens típusú szervezetekben nincs életpiramis, akkor a 
közösség könnyen megosztható, egymás ellen fordítható, és könnyen határozatlanná és 
cselekvő képtelenné tehető. Ez az ág az isteni ősközösségi állapot felé haladó evolúciós 
lehetőség, amelyben a sokféleségre osztódott állapot a sokféleség és a kisebb azonosság 
komplexebb állapota felé fejlődik. Tehát az ilyen sokféle tudással és szakosodással 
rendelkező részecskéket sikeresen egyesítő tér, - amíg béke van - komplexebbé válik, javul a 
hatékonysága, nő a koncentrálható hatóereje. Az ilyen szervezetekben egyenletesen oszlik el a 
tudás, a hatékonyság, az erő, az áthatolás egyenletesen nehéz, de mint mindennek ennek a 
szervezeti állapotnak is megvannak a maga problémái. 
 
Nézzük azt az átlagos genetikai vonalnak a sorsát, amely mindig duplázódik, és statisztikai 
eredővel annyi utódot hoz létre, mint amennyi előde és elődtere és részecsketömege volt. 
Ha különböző genetikai ágról származó elődök egyesítik a genetikai részecske patakjaikat. 
Akkor egy párban kétszer két közvetlen előd, négy főága egyesülhet, amelyek kevesebb, tehát 
kettő elődágba, (egy utódba), vagy négy utódágban, 2 utódba egyesülve újra osztódhatnak a 
változatosság növelésére. Természetesen többfelé elágazódásnak 3 vagy 4 utódba bomlásnak 
sincs akadálya, de minél többfelé osztódnak, keverednek, nemcsak a másság válik túl 
változatossá, hanem az együttműködési eredő is romlani fog. Ha visszatérünk az azonos 
mennyiségű előd párválasztásban és utódéletben időben eltolva nagyjából azonos mennyiségű 
utódrészre bomlásához, akkor meg kell állapítanunk, hogy a mennyiség és a téridőbeli 
eloszlás lényegében nem változik, és az élettér mérete és felületei sem növekszik, de nem is 
csökken. Az ilyen szervezet ideális életpiramisba fejlődik, amelyben a felmenők és a lemenői 
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ágak egymással arányosak, de kellően változatosak. Az ilyen szervezetben a gyökérpiramis 
arányos a lomb és ág piramissal. Azzal, hogy kereszteződésiekben új genetikai keveredés 
alakul ki, nő a változatosság lehetősége, az eltérés mérsékelt, de megérthető, honnan –hová, 
miről - mire lehetősége növekszik. Az élet ilyenkor még képes követni, hogy ki kinek az 
utódja, kinek a genetikai keverékeiből fejlődött ki, és a viszonylag közeli és közössé váló 
térben a viszonyok változása követhető, átlátható, megérthető marad. Az energiaszintek, a 
tömeg arányok és a térméretek sem változnak, csak a genetikai változatosság cserélődik, 
fejlődik megérthető állapot változásban. Az ilyen utódterekben egyes tulajdonságok a másba 
átköltöző genetikai tudású részecskék eltávozásával egyes dolgokban lecsökken, más 
dolgokban jobban halmozódik, ezért az ilyen változatosabb generációváltásban szaporodó 
közösségek változatosabb utódokat, és változatosabbá váló, érdekesebb életet hoznak létre 
azonos mennyiségű előd részecskéből. A rétegek közötti átjárókban, az átjárók közelében 
többnyire ilyen sikeres időszimmetriában keveredő lehetőségek alakulnak ki, de ez nem 
jellemző a szimmetriasíktól lejjebb, vagy feljebb, távolabb lévő, nem ilyen sikeres 
szimmetriájú arányokban fejlődő életfákban.  
 
Ha elképzeljük az örökkévalóságtól változó, végtelen életet élő részecskék változásra, új 
hatásokra vágyakozását, akkor megérthető, hogy a többség miért a még kellően változatos, de 
még kiszámítható átlagos élet lehetősége mellett voksol, és miért maradnak rendre 
kisebbségben, a túl gyorsan, vagy a túl lassan előre, vagy visszafejlődő fejlődési irányok. 
 
Nézzük meg a különbséget, hogy mi történik azon életbuborékokkal, akik mindig három, 
vagy legalább egyel mindig több utód egységet hoznak létre, mint amennyi az előd 
buborékok, részecskék korábbi generációs mennyisége volt. A mennyiség felé szaporodó, a 
másság felé szaporodó genetikai állomány az isteni közös állapottól más irányba fejlődik, és 
mivel egyre jobban telítve kitölti a belső életterét, a külső felületekre kijutó részecskék 
szakosodásra kényszerülnek. Ennek az oka, hogy az egyre többfelé osztandó életbuborék, 
rétegek felülete, mindig annyi rész felé osztódik el, amennyi az elődök terének az összeadott 
mennyisége, osztva az utódok számával.  Tehát egy egyesülő közös buboréknak a felület és 
részecske aránya egyre rosszabbá válik, azaz egy a térben változó részecskére egyre kisebb 
életfelület, szegmens szakosodási lehetőség jut. Ha tehát ez az arány a mennyiségnek a 
felülethez viszonyított növekvő aránya miatt romlik, akkor egy-egy rész utódra, egyre kisebb 
térszegmens, szakosodási irány felé fejlődés lehetőség jut. Mivel a több tömbbe ettől kezdve 
kevesebb tömbre jutó egységnyi belső mennyiség oszlik el, azaz az eredeti mennyiség 
többfelé osztódása esetén szükségszerűen csökken az egyedekbe kerülő tudás és ismeret, az 
egyediségi koncentráció, az egyedeknek tekintett tömbök tulajdonsági eredője, halmozott 
értéke, az összes benne hasznosuló, együttváltozó részecske eredője, közös képessége romlik. 
A külön egységekben fejlődők is lehetnek eltérés felé differenciálódók, és egy-egy sajátos 
tulajdonsági eredőben sikeresen halmozódók. Ha csak az átlagos statisztikai eredőt nézzük, 
akkor a mennyiségbe szaporodó, több részre osztódó kisebb egységekre, szükségszerűen 
kevesebb ízt, zamatot, édességet, energiát, tudást adó részecske fog kerülni. 
 
A mennyiségi fejlődésként ismert szaporodás csökkenti az egy utód cseresznyére jutó 
információ és tulajdonság hordozó elődök mennyiségét, és azzal, hogy több egyedbe, 
életbuborékba oszlanak el, mint korábban, az egy életbuborékra jutó tudás, a mennyiség, a 
minőség, a halmozódás lehetősége, a valamiben, pl. ízben, színben, egyediséget adó zamat 
anyagokban koncentráltság, az embernél az egyedi tudás mélységében, mennyiségében 
csökken, tehát az utódok genetikai tudástára, képességtára, - ha többfelé oszlik - felhígul.  
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A vékony húsú és a vastag húsú életgyümölcsök különbsége: 
Amikor egy sikeres virágzás után, túl sok termésbe oszlik el a fa gyökereken is felvett, de időben 
véges energiája, akkor az egységnyi gyümölcsbe kevesebb hatás épül, vékonyabb lesz a cseresznye 
húsa, kisebb lesz a gyümölcse, és bár rekord mennyiség teremhet, de ez ízetlen, a magra száradt, és ha 
nem érkezik be elég külső energia esetleg kesernyés, szimmetria hiányos marad. Ha a fa gyökere és a 
külső aura sikeres együttműködésben fejlődik, akkor kellően jó arányok szállítása, vegyítése esetén 
éppen annyi gyümölcs terem a fán, mint amennyi a rendszer eltartó és kinevelő képessége. A 
mennyiség egy részét a virágzás után a túltermő fa elengedi, és ha elég óvatos és figyel a várható 
energia jelzésekre, - amellyel, mint információval ekkor már valószínűen rendelkezik – akkor csak 
annyi utódot nevel, amennyit a tárgyévi energiahullámok (beígért energiák) valóban fel tudnak 
nevelni. Ilyenkor minden életgyümölcsbe jut minden fontos jó hatásból, információs tulajdonságú 
részecskéből, energiából, szeretetből és lendületből is. Az ilyen gyümölcs nemcsak magasabb 
biodiverzitású, hanem ízesebb, édesebb, zamatosabb, tartósabban eláll, nem romlik el, kellően duzzadt 
érett hús veszi körül a benne is egészségesen, de már nagyobb sűrűségben, a húshoz képest 
melegfúziósabb eredőben fejlődő magot. A lehullatott felesleg ez esetben is támogatta a talajban lakó 
rokonokat, de nem energiában, hanem savanyú, vagy keserű hatóanyagban dúsabb hatásokkal, 
orvosságokkal és védekező szerekkel látta el a hatásirányba eső környezetet. 
 
A kisebbségekre általában jellemző, hogy mivel mellőzöttek, munkájuk kevés, de idejük 
annál több van, és mivel sokszor nem tudnak mit kezdeni az idejükkel, az átlagosnál többször 
szaporodnak. Nem csak a ráérek – hát szeretem a párom esetére kell gondolni, hanem a többet 
áramlok, több súrlódó eseményben veszek részt, életváltozatra. A nagyobb azonosságú 
közösségekben mindig szükségszerűen több impulzusban vesznek részt a szereplők, amelyek 
jobban elporlódnak, ezért hamarabb és tömörebbé fejlődnek. Ez nagyobb sűrűségű 
szervezeteket hoz létre, amelyek központi szervezeteiben, tömegközpontjában, centrumában 
egyre több az egymással nagyobb azonosságú részecske, ez is növeli az impulzusra 
fogékonyság arányát. Ráadásul az ilyen szervezet türelmetlen, könnyen fortyan, nehezen 
viseli el a valós, de még a képzelt hátrányokat is. Az ilyen szervezet a tudati fejlődésben addig 
már eljut, hogy sokan vagyunk, erősek vagyunk, követelni akarunk, azonban a kötelezettségek 
betartásával sokszor baj van. Az ilyen szervezet könnyen akkor is lustává, nehézkessé 
fejlődik, ha valóban van tehetsége, de inkább hangadó és követelőzőnek számítanak, amelyek, 
amikor munkára kerülne sor, gyorsan félreállnak, hogy mások is odaférjenek. Az ilyen 
szervezetekben, az aurában áramló részecskék aránya csökken, ezért az aurában nő a 
szabadságfok, azonban ez csak ahhoz elég, hogy a szervezetbe beérő, elég nagy azonosságú 
indulatos részecskék a többieket gyorsan magasabb indulatra gerjesszék. 
 
Amikor azonban valamelyik generáció a nagyobb sűrűség, a nagyobb változássűrűség, és a 
nagyobb egységnyi térértékre jutó hatóképesség, a melegfúziós állapot felé fejlődik, akkor, ha 
benne nő a részecske koncentráció, akkor a környezettel való viszonyában, a környezetben 
szükségszerűen csökkenni fog. Ez akkor is így fog kifejlődni, ha a nagyobb életnyomás felé, a 
melegfúziós állapot felé fejlődő előd újabb hozzámérhető impulzusba kerül, mert ekkor a 
következő életállapotában, életperiódusában szükségszerűen ki fog tágulni, nagyobb térrészre 
fog kiterjedni a hozzá képest közben lecsökkenő életnyomású környezete rovására. Tehát a túl 
koncentrált elődöknek a kevésbé koncentrált térrésszel, kisebb sűrűségű, kellő kiegészítő 
mássággal rendelkező életbuborékkal kötött kapcsolatából, a részecskéiket az átlagosabb 
méretű térben könnyelműen szétszóró utódaik fognak születni.  
Ha azonban mind a két előd halmozottan koncentrált részecskesűrűségű, azaz a mennyiséghez 
képest túl kicsi mind a kettőben a szabad tér, akkor a párkapcsolatukból fokozatosan nagy 
életnyomású, takarékos energiabegyűjtő család szerveződik. Az ilyen sok energiát 
kompreszáló családnak szükségszerűen olyan utódja születik, fejlődik ki, amely kitágulva 
egyre nagyobb térben, és rövidebb idő alatt fogja szétszórnia az elődök becstelenül, vagy csak 
érdemtelenül, de akár hangyaszorgalommal megszerzett lehetőségeit. 
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5. Az Univerzumban működő hatásrendszer:  
 

A Világegyetemet és a határok nélküli Univerzumot egy sokszintű életpiramisba szerveződött 
(rendszer a rendszerben) hatásrendszer tartja működésben. Valószínűsíthető, hogy a kezdet 
egy átlagos állapotban, a határozatlanság állapotában kezdődik, amelykor az irányítatlanná 
váló szervezetek részecskéi elhagyottá és magukra hagyottakká válnak, amikor elhal és 
kiáramlik az addig jó lélek egy része a szervezetlenné váló térből. A kiáramlók és a korábban 
szétáramlók is otthoni energia és hatások nélkül maradnak, amely miatt a határozatlanná és 
cselekvőképtelenné fejlődő központi szervezet nem bírja már távol tartani a centrumi tértől, az 
addig általa kizsákmányolt, kisemmizett tömeget, amely miatt ezek már együtt, szinte 
valamennyien rászakadnak a régi már régen rossz vezetésre. A gyors és valószínűen 
szervezett beáramlás megszűnteti a már elégtelen különbséget, amelyet az eset előtt keletkező 
globalizáció jelez, és hatalmas központi lendülettöbbletet kialakítva beáramlik az addigi 
szervezeti központokba. A rendszert váltó forradalomnak is tekinthető beáramlás nagyon nagy új 
különbséget hoz létre, amelyben az egymásnak áramlók, dupla lendülettel egymásról elrugaszkodók (a 
központok elfoglalása után), hatalmas, ekvipotenciális jellegű hullámokban megindulnak kifelé. Ez 
kifelé áramló lendületű frontokat, hatáshullámokat eredményez, amely után alacsony életnyomás 
alakul ki, és ez viszonylag hosszú ideig stabilizálódhat. Főleg akkor kell számítani az alacsony nyomás 
tartós stabilizálódására, ha a ki és a szétáramló hullámok nemcsak egy irányba konkrét céllal, hanem 
széles spektrumban áramlanak ki a környezetbe, ezért sokkal kisebb az esély a helyi feldúsulásra, a 
kiáramló energia hordozók visszaáramoltatására. Ilyenkor nő az esélye, hogy a ki és a szétáramlók, - 
ha kellően mérsékelt mennyiségben, és dolgos minőségben áramlanak ki egy – egy környezetbe, nem 
találnak ellenállásra, ezért elfogadottabbá válhatnak, idővel letelepedhetnek, beházasodhatnak. Az 
ilyen energiahullámok csak sokkal később és nosztalgiázva jönnek vissza, látogatóban, hogy az 
időközben megszülető, már más helyen honos utódjaik, megismerhessék őseik származási életterét. Az 
ilyen ki és szétáramlott energia és információhordozók után nagy vákuum, űr marad, energia és 
változtatóképesség alakul ki az adott most-már a létszámhoz viszonyítva túl nagy tér fenntartására. Az 
ilyen térrésznek idegen friss energiát (és hordozókat) kell beengedni annak érdekében, hogy a 
tömegszámához képest, a túl nagy tere fenntartáshoz elegendő legyen az energiája. 
 

A térben az erőteljesebb kölcsönhatásokkor, az impulzusokkor keletkező hatásgömb-
hullámoknak a nagyobb felületi feszültséggel rendelkező domború tükröző felületeiről 
szóródik, és a szóródás után a homorú hatásfelületek időben és térben egybeeső 
kereszteződéseiből kialakuló rácspontokon fókuszálódik, összegződik a többdimenziós jellemzőjű, 
információt hordozó lendületenergia. Az egymás felé haladó részecskemezők szimmetrikus 
hatáshullámok torlódásos ütközése által újrakevert energia, a folyamatban változás változása.  
Az egymással idő és hatás-szinkronitásba kerülő, egymáson lefékeződő három dimenzióban 
változó hullámok között a kétdimenziós szimmetriasíkok közepén, egydimenziós, egy időre 
erő és lendületszimmetrikus, az áramlási dimenziókban redukálódó térállapot alakul ki. Az 
egy vonalba eső ellentétes iránydimenziójú hullámok a legkiegyenlítettebb térpozícióin, az 
origókon, az ellenkező irányból érkezett, egy időre lendületegyensúlyba került, más idegen, 
külső hatások által kevésbé befolyásolt, hatáskizárt állócsomók keletkezhetnek. Az ilyen 
torlódásban nagyobb életnyomás állapotra kerülő lokális állócsomókból, nagy torlódás 
sűrűség esetén egy időre határozatlanná váló, a lendületet vesztő állómezők alakulhatnak ki. 
A korábbi áramló állapot lendület dimenziós tulajdonságai ilyenkor csökkennek, de más 
tulajdonság állapotok, az elvesző, átalakuló dimenziók kárára felerősödhetnek. A torlódás az 
egymással ellentétes irányú részecskemezők egymásnak áramlásakor, az átlagos, nem túl 
nagy kinetikai tehetetlenségű részecskéi még oldalirányban eltérülve kikerülhetik egymást, de 
a térrész közepén a többiek által továbbáramlásra kényszerített, a lendülethez képest túl nagy 
tömegű részecskék nem tudnak időben elkanyarodva kikerülni egymás útjából, ezért ezek 
impulzusütközésként ismert balesetekbe keveredhetnek a szemből érkezőkkel. Az információs 
hatásokkal rendelkező részecske energiának a hatásegyensúlyba került, állóhullámokat és 
állócsomókat képező szimmetriasíkok egybeeső középpontjában, az impulzushelyeken 
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történő sűrűsödése, az origón egymás mellé kerülő többdimenziós tulajdonságú 
állócsomókból, jellemző térállapotú, sokdimenziós tulajdonságváltozáson áteső, változó 
tulajdonságállapotú részecske mezőket hoz létre. E mezőkben az irányjeles áramlási 
dimenziók redukálódásával, időben tartósabban együtt maradó, dinamikus lendület nélkül a 
környezetével együtt sodródó, mozgásdinamikailag egymáshoz viszonyítva neutrális állapotú 
energiamezők jönnek létre. A környezetnél nagyobb életnyomásra kerülő mezőkben az 
egyensúlyba összegződött hatások torlódása a lendületben neutrálissá, de az életnyomásában 
felerősödő térállapotot egy időre tartósan konzerválhatja. A torlódásba került térrész tehát a 
változásban differenciálódik a környezetéhez képest, amely a csökkenő lendületdimenziók 
rovására, más tulajdonságokat, állapotkövetkezményeket erősít fel. Az áramló energia e 
változásban helyi statikus nyomásenergiába torlódott, és a helyi térállapot, a környezet 
hasonló állapotához képest legalább e két főtulajdonság átalakulásában, a lendületváltozásban 
és az életnyomás módosulásában differenciálttá vált. Feltételezhető, hogy a változásba kerül 
anyagi matéria általunk is megfigyelhető határait azon mezőkön belül kell keresnünk, 
amelyekben a sűrűségváltozás egymáson torlódó gömbhullámai még összetett 
buborékszerkezetet alkotnak, amelykor a hatásfelület egymáson torlódó felületi feszültsége a 
hatásgömbökbe záródott információt még együtt képes tartani. Ez nem jelenti viszont a 
lendületváltozásba kerül erőtér, a változó mező háromdimenziós határait, mert az 
állapotváltozáskor módosuló erőterek kiterjedése az atommal analóg, a látható magnak az 
aurával való viszonyában a látható változás sokszorosa lehet. Az anyagot, a testet alkotó 
matéria közös erőtérbe kapcsolódott határait nem húzhatjuk meg többé az atomi magok bőrt 
alkotó rétegek mentén, e mezők auraként ismert és védőhéja, és az felszakadó, kiszabaduló, a 
nagyobb körből visszatérő hatások még a mezőhöz számítandók. Ez bizonyítja, hogy a Tér 
gyermekei vagyunk, térrel és mezőkkel összetartozunk. A térben a differenciálódáskor 
nagyobb helyzeti energiába, nagyobb centrális tömegbe sűrűsödő atommagi rész a hozzá 
tartozó aurával együtt képezi azt a lendületváltozási következményt együtt viselő matériát, 
amely ha lufiban képzeljük el, nem csak a héjba zárt felületi feszültséggel rendelkező héjat, és 
a benne változó nagyobb lokális sűrűségű részecske központot, és e kettő közti nem látszó 
aurarészt kitöltő, nem látható állapotban változó közeget jelenti. Helyesebben képzeljük el az 
atomi erőteret, ha olyan differenciált állapotú közegnek képzeljük, amelyben, a 
lendületváltozásban a hatásfelületi szerkezethéjra a belső térből kikerülő, kisebb 
részecskéknek a környezeti közegben való, kellően analóg részecskéken torlódása és a 
buborékhéj felületen lamináris áramlásba elterelődése hozza létre az a felületi feszültséggel és 
kellő folytonossággal rendelkező, kellően zárt azonosságú erőteret. Az ilyen differenciált 
állapotú életbuborékok más ilyen erőtereken torládásakor könnyedén deformálódik, de alakváltozás 
közben is megőrizve a tér szükséges zártságát, megvédi a saját erőtere védett belsejébe került, vele 
együttáramló, de a lendületváltozáskor a buborékba zárt kellő azonosságú közeg által fékezetten, de 
differenciáltan együttváltozó védett állományát. Az életbuborékok aurája és a mag közötti kellő 
azonosságú térrész tehát együtt védi a benne centrális központi tömegbe sűrűsödött legfontosabb saját 
elit állományát a környezet hatásaitól, miként ezt a Marson és a Holdon leszállt, életbuborékokba 
csomagolt űreszközeivel tette a természetet évmilliárddal később analóg megoldással követő ember. 
Az impulzusokkor keletkező hatáshullámok a környezetnél sűrűbb tércsomókon és a más 
változásokból kiindult hatáshullámoknak a kereszteződésein ismét kölcsönhatásba kerülnek, 
amelykor részben a korábbi lendületek elnyelődnek (összeépülhetnek) vagy/és elterelődve 
visszaverődhetnek. Az időeltolt szinkronitásba került kölcsönható változások kölcsönösen 
felváltva gerjesztik egymást, amely a hatástérben, az időben viszonylag kiegyenlített, de 
végtelen nagy impulzussűrűségű pulzációt hoz létre. A mezők kölcsönhatása, az origónak 
nevezett, egymással hatásegyensúlyba került elsődleges érintkezési pontokról, a hatásállapotok 
megváltozása miatt, periodikusan új gömbhullámokat, a szülő mezők változási sebességnek és 
ritmusának megfelelő ütem új impulzusokat, új részecske hullámokat bocsát ki. A nagy 
változási sűrűségű, többdimenziós jellemzőjű hatásmezők időben harmonikus pulzálása, 
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egymást követő gömb-hullámot indít el. A lendülettorlódásokkor a sokmilliárd, azonos időben 
keletkező impulzusban megváltozó tér, a merevvé és rugalmatlanná, nagy kinetikai 
tehetetlenségűvé, a szükséges irányváltozásokra csak későn és rosszul reagáló, elöregedett 
életanyagból, sokkal nagyobb és rugalmasabb tulajdonságú fiatal részecskét hoz létre. A 
hatáshullámok részecskéi többségének azonban többnyire nem terjed túl a lendülete (térben) a 
saját mező hatókörén. Az új gömbhullámok növekvő, táguló hatófelületein kijutó, ellenirányú 
analóg hatásokkal nem megfékezett, ezért az adott eseményben még páratlan maradt, 
továbbáramló részecskék viszik a távolabbi térségekbe a változás üzenetét. Az átlagosabb, 
párra talált részecskék lendületenergiája, a tér sűrűbb állományú és kellő azonossággal, 
ütemben változó (van-nincs kölcsönhatás állapotú) csomópontjain, az általuk létrehozott 
életháló kristálymező rácson szóródnak, amikor a saját információs hatásuk átadása közben 
idegen információkkal, értesüléseket szállító részecskékkel egészülhetnek ki.  
A hatásgömbhullámok felületének a szegmensekre bomlásakor ellenkező iránymozgású 
dimenzió párok szabadulnak fel, amelyek az eseménybeli origóhoz szimmetrikus párkeltés és 
az egymással közvetlen érintkezés során másfelé terelődnek. Bár az origó szimmetrikus 
irányba távozó részecske párok eltávolodási irányai kezdetben még ellenkezők, de az 
ellenkező irányban áramlás során mind a két rész a környezeten elterelődve végül egymás és a 
közös impulzuspont körül körözve közelednek egymáshoz. Az ilyen ellentétes előjelű 
mozgási dimenziós párok egymás antipárjának, egymáshoz képest egymást a térformában, 
vagy hatásban kiegyenlíteni képes anti részecskéknek, egymáshoz képest ellenhatású 
antianyagnak tekinthetők, amelyek ismételt találkozásakor annihilációban, megsemmisítő 
végzetes impulzusban a külön lendület dimenzióban akár teljesen kiegyenlíthetik egymást, és 
a megmaradó lendületenergiájuk egymáshoz képest a zérushoz közeli maradvány értéket 
vehet fel. (Az impulzusokkor csak a magas az ellentétes azonosság, de általában nem teljes, 
amely különbözet az annihilációkor keletkező energia kisugárzás többleteként észlelhető.) A 
párba egyesülő részecskék mozgási dinamikája általában csökken, de nő a helyi potenciál, 
miközben az annihilációs szétsugárzásban, az egymás felé ható lendületkülönbségnek és a 
belső szerkezetei állapot viszonyában kifejlődő, fiatal és nagy lendületdimenziójú utódokat 
szórnak szét a térben. 
A nem kellően azonos ütemben változó mezők, gömbhullámot képező hatásfelületein 
eltávozó részecskék rendszertelenebbül és ritkábban találkoznak, az eltérő, véletlenszerűen 
egyesülő részecskékből, a folyamatosság hiánya miatt nem épülhet fel nagyobb azonosságba 
szerveződő hatásösszegződés, amely nem eredményezhet közös azonosságban megerősödő 
együttfejlődő tömegeket. Mindezek miatt, a lényegesen eltérő ütemben változó mezőkben 
keletkező, az időben, vagy és a térben egymáshoz képest eltolt gömbhullámok felületén 
egymás pályáját időeltolással keresztező részecskék nem jelentenek számottevő ellenállást 
egymásnak, a részecskék számához viszonyított kölcsönhatás megerősödési valószínűsége 
csekély. Az ilyen pályakereszteződések, hatáshullámok átvonulása szuperpozíciós, egymásra 
zavartalan helyzeteket alakíthat ki. A lendületátvonuláskor nem összegződő, a térben és 
időben egymást elkerülő hatásmetsződések, részecskék elmaradt randevúja miatt a 
kristályrács éppen kikapcsolt, inaktív, nem magas változás sűrűségű csomópontja nem képez 
ellenállást, ezért az ilyen téren és ritmusban a hatástömeg áramlása, gyakorlatilag veszteség 
nélkül, akadálytalanul terjedhet. Csakhogy a hatásmezőkben történő változások nem mindig 
folyamatosak, és a nem egyenletes változás lefolyása, - mint a madár trillája – szakaszosan 
eltérő jelrendszert eredményez. Minél hosszabb ideig történik azonos ritmusban a változás, 
annál hosszabb szakaszokból áll egy hatásváltozási sorozat által keltett, a kellő azonosságú 
térszereplők által azonosan értett jelrendszer. A jellegzetes füttyszerű rövid ritmusok 
egyértelmű információközlésnek tekinthetők, de a jelsorozat hosszának a növekedésével 
egyre több eltérő, idegen információt, értesülést, hírkombinációt képviselő más szegmens, 
idegen hatású részecskecsoport, (információ) épülhet be, amellyel csökken az esélye a 
megváltozó mezők azonos hatású párba kapcsolódásnak. A jelrendszerben azonban 
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pontosabban ismétlődő, megérthető kisebb-nagyobb azonos, analóg hatásszakaszok, 
hatásazonosságok is találhatók. Az információs energiamodulokat tartalmazó hatásmezők, az 
együttáramló részecskék minél kisebb számú hatáskvantumból, részecskemodulból állnak, 
annál nagyobb arányú analóg azonosságú társakra találhatnak.  A nem azonos irányba áramló 
társakkal történő kapcsolatba kerüléssel, a mozgási lendületből elvont, kieső vagy kompenzált 
ellenenergiával, csökken a hatásfront korábbi irányú lendületi energiája. A hatásváltozásból 
fakadt rezgési sorozat által kibocsátott gömbhullámok ekvipotenciális jellegű hatásfelületeiből 
szétszóródó szegmensenergia lendületdimenziója, a hatáskapcsolatokba épüléssel egyre 
jobban differenciálódik, szóródik, osztódik, széttöredezik.  Az eltérő intenzitású 
impulzusokból keletkező növekvő gömbhullámok egymást az időben követő, de a közeg 
ellenállásán egymástól szétváló hatásszegmensei, eltérő hatótávolságban nyelődnek el, és 
ezzel a bolyongásuk során eltérő téridőket járnak be. A hatásváltozási energia, mint 
pletykaszerűen változó információ, mezőkből mezőkbe vándorlása során, a lendületben még 
azonos ellenhatású társra nem találó részecskék mind kisebb hányada jut el nagyobb téridős 
távolságra. A részecskék megfigyelőhöz érő sűrűsége a kiterjedés közben a távolság 
arányában negatívan változik, a téridős utazás során a hatás felületre jutó időegységre 
számítható aránya megváltozik. A hatásmezők kristálymező rácsait egyre ritkábban 
keresztező (aktiváló) hatáshullámok időben csökkenő ritmusa, egy téridős távolság bejárása 
után az anyagi frekvencia tartományba terelődve lelassul, amelyben általunk anyagként ismert 
térszerkezetekbe, nagyobb neutrális és atomnyi hatásmezőkbe szerveződhet. Pontosabban 
határozzuk meg a helyzetet, ha azt állítjuk, hogy a változó hatássugárzótól növekvő távolságra 
széttöredezett, a környezeti változásról szóló híreket továbbító részecskék egyre nagyobb 
arányban párokba, időben kellő azonosságú közös szervezetbe, részecske mezőkbe 
épülhetnek, amelyekben az azonos változás ritmusa a részecskéket energia utánpótlással ellátó 
távoli sugárzó távolságával fordítottan arányos. Az impulzusokban lendületváltozásba kerülő, 
ki és szétáramló hatásenergia lendülete az anyagi mezőkhöz, más részecskékhez történő 
kapcsolódással tovább mérséklődik, és egy idő után az anyagra hatást csak hosszú idő alatt 
átadó, a dinamikájában gyengülő lágy hullámzássá, háttérsugárzási hő-rezgésbe ágyazott, 
lassú változásba, ábrándokba csendesedik. A periodikusan ismétlődő folyamatban, a később 
keletkező hatáshullám-frontok, a fiatalabb energiabuborékok a téridős utazásuk során sokszor 
utolérik a korábbi hatásfelületek megmaradt és lelassuló energiahullámait, az időben előbb 
azonos irányokba elindult de már lelassult megfáradtabb részecskéit, amelyekkel a mozgási 
dimenziókban, a lendületben és az elfoglalt térnyomás fenntartásában összegződve, 
hatástelítettebb állapot, energiatorlódás, a mezők külső frontjait és élettér határfelületeit 
fenntartó összegződés, lamináris áramlásokba terelődés alakulhat ki. A csillagközi térben 
kifejlődött nagyobb azonosságú együttáramló életbuborékok határfelületén torlódó energia 
olyan sűrű lendülettartalékot képez, amelyből a védők közötti átjutó részecskékből 
energiazápor áztatja a megszökött részecskéi miatt éppen hatáshiányossá váló, az alacsonyabb 
anyagi frekvencián változó mezőket. A térben érvényesül a nem csak a síkfelületek között 
működő, - árnyékolási, tükröző hatáskülönbözetből fakadó, - a felületeket, mezőket 
egymáshoz kényszerítő Casimir hatás, ellenirányú részecskék kizáródásából, elterelődéséből 
fakadó, megmaradó differenciált hatáskülönbözete. Ez a kötőerő különbözet, kristályhiba miatti 
kohézió, kötőerő gyengülés teszi lehetővé, a rácsfelületeken az elmozdulást, Pl. a fémek 
megmunkálásokkor szükséges tartós alakváltozást. 
Nagy esélye van annak, hogy az anyagszerveződési frekvencia tartomány feletti nagyobb 
változási sebességű rezgésen szétszóródott részecske töredékek, a sokszoros tükröződés és 
keveredés után, valamely ellenirányú részecskék elől árnyékolt életbuborékban, egyenletes 
beáramló részecskezáporrá válnak, amellyel gravitációs hatásként folyamatosan pótolják a 
mezőkben folyó változással elveszett, ki és szétáramlott információs energiát. Feltételezhető, 
hogy a bonyolultabb és barázdáltabb, (több dimenziós jellemzőjű) de nagy hatás azonosságú 
ekvivalens hatásfelületek, azonos információ tartalmú elrendeződésbe épült és térpárhuzamost 
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képező nagyobb azonosságú felülete közül több idegen hatás záródhat ki, amely miatt a 
bonyolultabb hatáskapcsolatba épült rezgő szakaszok - rácshibával, dezinformációval nem 
gyengített szakaszait - szerveződéseit erősebb, időben tovább ható gravitációs kötőerő 
kapcsolja össze. A beáramlás feltétele tehát nemcsak a kellő azonosságú idegen részecskék 
jelentős ellenhatásának a hiánya, hanem a mezőben keletkező kellő téridős fejlettség 
azonosságú részecskék ellenáramlási hiánya. Ha nincs telítve az azonos minőség, ha nincs 
kifelé áramlás egy életbuborékból valamilyen életminőségben és frekvencián, akkor az ilyen 
térben a ki nem alakult ellenáramlás hiánya miatt azonnal megindul az egyensúlyhatással nem 
fékezett minőségek beáramlása. Az élet egyirányú folyamatai lehetővé tették a tartós 
átáramlásokat, a fogyasztást és ezzel az élményeket adó életutazás lehetőségét is. 
 

A homogénebb, a nagyobb azonosságú szerkezetek jobban megértik, és kevésbé kényszerítik 
egymást (alak) változásra, kisebb terekben többen elférnek, és alacsonyabb életnyomású 
körülmények között éppen az alkalmazkodás által biztosított nagyobb felületi kötőerő 
kapcsolja őket össze. Azonban ami kisebb energiaszinten, alacsonyabb életnyomás, nyíró 
hatás során erősebben összekapcsol, az kellemetlen, függőségben változássá fejlődik akkor, 
amikor a felületi feszültség és a súrlódások növekednek. Az egymásba ágyazódó 
alkalmazkodás csak addig előnyös, amíg nem túl nagy a részecskék egymáshoz képesti 
elmozdulási kényszere, amelytől kellemetlen kötődéssé, és a súrlódást az egymáson 
elmozdulást nehezítő rossz hatássá fejlődhet. Csak annyi a különbség, hogy a magasabb 
változás sűrűség miatt, az élet alkatrészeit a megfelelő helyen és időben megolajozó, 
elfolyósodó kétdimenziós katalizátor részecskék, a nekik túl magas változás sűrűségű 
környezetben elpárologjanak, vagy kisebb részecskéik elpárolgásával kikristályosodjanak az 
izületekben, és ezzel lecsökkenjék, megszűnjék az egymáson elmozduló életizületek kenése. 
 
A három statikus kiterjedési dimenzióhoz kötődő térbeli és felületazonosság azonban 
kiegészül az egyéb lehetséges dimenziók (állapotok, tulajdonságok) azonosságaival, amelyek 
együtt sokkal nagyobb és bonyolultabb információ (eredő) azonosságot eredményeznek. A 
dimenziók, a nyomás, a feszültség az erőhatás, amely a lendület és a sebesség összefüggését a 
lendületváltozás sebességével egészíti ki, összességében bármely dimenzió érték eltérése más 
dimenziós értékek eltérését is okozó állapotváltozásban nyilvánul meg. A mezőkbe beépült 
információs energia az azonosság tartalmánál fogva legalább 6 dimenziós jellemzővel 
meghatározható bonyolult térpárhuzamos felületet képez. A három statikus térdimenzió 
mellett a lendület és a perdület valamint a sebesség, hatásirány, tömegváltozást meghatározó 
jellemzők megadásával a részecske változása valamelyest követhető. A tér dimenziós 
játékában sok más feltétel teremt igényt magasabb dimenziós jellemzők meghatározására, az 
osztódás és egyesülés, a környezet és ennek a változása, a mezőktől lévő távolság és azok 
harmóniája. A sokdimenziós feltételt teljesítő számítási lehetőségek hibaaránya nagyobb a 
statisztikai lehetőségnél, de ez is csak akkor alkalmazható, ha ismerjük a valószínűségi 
lehetőségek egymásba átmenő, a szintek között átváltó kapcsolódását. E kapcsolódáshoz a 
logikai tér-képet kell megismernünk, hogy a megtörténő valós eseményekből a várható 
későbbi folyamatokra, a lehetséges következményekre következtethessünk. 
 
 
6. A tér osztódásának a befolyása az élet minőségére: 
 
Az egységnyi méretű és energiaszintű életbuborékok osztoznak az elődeik sorsában és 
vagyonában, differenciáltságában. A tér eredő energiaszintje valószínűen állandó, de a benne 
a lokális eloszlás azonban folyamatosan változásban differenciálttá válhat. Ez azt jelenti, hogy 
elvileg, minden utódra annyi hányad tér jut a közös szülői, elődi vagyonból, a közös térből, 



 
 

45 

amennyi az elődök térrésze volt. Ha az 1-es számú felmenő szaporodott, akkor az utódaira 
már csak két félrész juthatott. Az ő utódaikra a félrészeknek annyi hányada jutott, amennyi az 
utódok szaporodása, ha tehát ők is feleződtek, akkor a harmadik generációs felmenőkre már 
csak a tér negyedrésze jutott. És ez így ment egészen addig, amíg ki nem derült, hogy ez az 
elosztás nem mindig jó, amikor változásra kényszerült az elosztási szabály. 
Később ez is megdőlt, mert a korai Isteni szervezet felismerte, hogy nem jó a túl egyforma, a 
mindig egyenlő arány. Ezért hol az egyik utódjának adott valamely dologban, a térben, vagy 
az energiaszintben nagyobb lehetőséget, apai támogatást, hol a másiknak, de annak 
érdekében, hogy igazságos maradjon, amelyiket a térben támogatta, annak a testvéreit a nekik 
jutó kisebb térben nagyobb energia sűrűséggel, energiában gazdagodással engesztelte ki.  
A kisebb térbe kerülő részecskék már nem tudtak olyan nagy lendületet venni a saját térrész 
határáig, ezért az ilyen szűkebbé váló részekben, - ahol a közvetlen érintkezés is gyakoribbá 
vált - a belső szaporodás felgyorsult. A részecskék létszámához viszonyított, az egységnyi 
részecskére jutóan tágabbá váló térben azonban egyre nagyobb lendületre gyorsulhattak a 
térben gazdag, de az életakadályokban szegényebb, kevesebb impulzusba kényszerített 
részecskék, ezért növekedtek a lehetőségek a szabályok betartására, a közös és rendezett 
azonos irányba áramlásra. Bár ez miközben csökkenti az adott térrészre jutó impulzusok 
időbeli arányát, egyben szűkíti a tér energia lehetőségeit, ezért a szabályosabbá váló térrész 
rendszerint lehűl és hőenergiában, változás sűrűségben elszegényedik, amely nemcsak 
lelassítja a fejlődést, hanem alacsonyabb életnyomásúvá, és időben összehúzódóvá teszi a 
teret. Tehát a lehetőségeinél nagyobb teret uraló, azt fenntartani, megfelelő változásban 
művelni, gondozni nem tudó szervezet, a túl sokat markoló gazda tere kisebbé válik. Vagy 
parlagon marad és magára hagyottá, vagy más által lenyúlttá és elbirtokló-hatóvá válik az 
ilyen tér. Miközben a mennyiségi szaporodásba kerülő, a kitöltő létszámhoz, energiahordozó 
arányához képest túl kicsi tér tehát felmelegszik és felgyorsul, kitágul, addig a túl nagy tér 
lehűl, tehát egymáshoz képest inverzben változó melegfúziós, nagyobb életnyomásba kerülve 
táguló, a másik hidegfúziós összehúzódó, áramlóbb állapotba kerül. 
Az utódok energiaszintje és lehetősége arányos maradt az elődök energiaszintjével, az 
azonban nem szükségszerűen egyforma méretű térben és eltérő sűrűségben. A kisebb tér x 
nagyobb változás sűrűség eredő aránya azonos változtató képességet, de eltérő eloszlási 
arányt hozott létre. Ezt a teret azonban sokféle belső differenciáltságban, a térben és az időben 
másképpen is el lehet osztani. Ha feltételezzük, hogy a részecskék egy része túl kicsi térbe 
kerül, mert a terüket elveszi egy másik, vagy mennyiségi fejlődésbe kerülve túlszaporodnak a 
saját részükben, akkor a nagyobb egyedsűrűség kialakulása gyorsabban változó közösséget 
hoz létre, miközben karmikus követelése keletkezhet a vele szemben a tömeg leadása, átadása 
árán nagyobb térrészhez juttatott rokonával szemben. Ha azonban úgy alakul ki nagyobb 
térsűrűség, hogy az egyik nem jó gondviselő térrészből a részecskék egy része viszi magával a 
családját, akkor a részecskében szaporodó térrészben kisebb lesz az egységnyi térméret, de nő 
az egységnyi energia és információ hordozók tömege, sűrűsége, és a bennük rejlő információs 
hatás és változtatóképesség energiája. Tehát az utóbbi tér gyorsabban fog változni, és fel fog 
melegedni, több lesz az időegységre jutó impulzus, amelytől megnő a nyomása, miközben a 
kisebb egyedsűrűségűre csökkent, de a létszámához, és a hatóképességéhez viszonyítva túl 
nagy teret megtartó rész le fog hűlni és össze fog húzódni. Tehát a rossz irányba elindult 
folyamat a rossz irányba folytatódva tovább differenciálódik, és ha valami tudatos, vagy 
egyéb isteni beavatkozás nem fordítja meg a folyamatot, akkor a differenciálódó különbség az 
időben nőni fog. A következmény az, hogy a nagyobb térigényű, nagyobb életnyomású 
életbuborék, szervezet kitágul, a másik összehúzódik, és a létszámukhoz és a 
hatóképességüknek megfelelő tér és energia arányba fog kerülni. A váltakozás mindig 
ezen átlagos érték körül történik. Az összehúzódó térben egy ideig a térrel együtt kisebbé 
váló, összehúzódó részecskék sokszor nem is észlelik, hogy a viszonyítási rendszerükkel 
együtt összehúzódnak, egyre kevesebbet fogyasztanak, egyre kisebb térbe szorulnak, mert 



 
 

46 

minden, amihez képest viszonyítani tudnának, az velük együtt csökken és összehúzódik. 
Hasonlóan a térben kitáguló életbuborékok sem észlelik, hogy a nagyobb méretűvé válva a 
terük és a környezetük azonos mértékben növekvő nyomása miatt valamennyien együtt 
tágulnak, egyre növekednek. Valószínűen ilyen helyzetbe kerülhetnek a vízgőzként 
felemelkedő, viszonyítási alapként csak egymást látó, életbuborék részecskék, akik a már 
távolodó föld és a közeledő ég viszonyváltozásában nem tudják a méretváltozásukat mihez, 
csak egymáshoz viszonyítani.  Ha a kifelé áramlásban a kinti kisebb méretű, hideg 
részecskékhez viszonyítanak, akkor azt észlelik, hogy ők azokhoz képest egyre nagyobbak, 
egyre több térrel rendelkeznek, de ha lehűlő periódusba kerülnek, akkor már észlelik az egyre 
kisebbé válást, hogy egyszeriben túl szűk lett a belső életterük, a bennük felmelegedve 
kitáguló idegenek egyre több teret birtokolnak el bennük. Csak egymáshoz mérve adódhat 
viszonyítási lehetőség az arányváltozás, a kinn és a benn megfordulásának az észlelésére. 
 
Ha két buboréktér, a nagy azonossága, a megszűnő különbség, vagy egymást sikeresen 
kiegészítő lehetősége miatt egyesül, akkor az arányok nem nagyon változnak. A globalizálódó 
egyesülő közös térben ettől kezdve egyformán oszlik el az addig hidegben és melegebb 
környezetben változva eltérőre fejlődő hatás. Az egyesülés azonban sokat változtat a dolgon, 
mert a nagyobb belső nyomású életbuborékok, a kisebb, átlagos nyomásúvá váló térben 
először valószínűen ki fognak tágulni, míg a hozzájuk képest addig a hideg és alacsony 
életnyomású térrészben kellően nagyok, az előbbi állapotához képest nagyobb életnyomású 
térrészé fejlődés közben össze fognak nyomódni. A nyitottabbak azonban hamarabb átvehetik 
a melegebb hatásokat és részecskéket, és ezzel felmelegedhetnek, újra kitágulhatnak, 
átlagosabb állapotba kerülhetnek, míg a közben lehűlve, a túl nagy életnyomást leadó, 
kiköltekezés után összehúzódó, megnyugodó melegfúziósok szintén visszanyerhetik az 
átlagos állapotukat. Tehát idővel helyreállnak és kölcsönható képesebbé válnak az 
arányok, az azonosság a kezdeti másság néhány labilitása után helyreáll. Valószínűen 
ekkor fejlődik ki a legjobb kölcsönhatóképes, együttműködő állapot, a kiegyezés, a 
megbékélés, amikortól ismét közös fellendülés és együttfejlődés kezdődik. 
 
Gondoljuk át a sorsát annak a közösségnek, amelyben minden generáció párba kapcsolódása, 
csak fele annyi utódot hoz létre. Ez esetben egyre nagyobb lesz az elődöknek a mind 
kevesebb utódra jutó térhányada, tehát az előd részecskék az utódokban egyesülő térbe 
kerülése egyre nagyobb tömegszám arányú, egyre nagyobb energiaszinttel koncentrálódni 
képes életbuborékokat hoz létre. A nagy térbe kerülők szabadabban gyorsulhatnak fel, nagy 
lendülettömeggel érkezhetnek, hathatnak koncentráltan, ha támadás éri őket. Ez az ág az isteni 
ősközösségi állapot felé haladó evolúciós lehetőség, amelyben a sokféleségre osztódott állapot 
az egyféleség és a nagyobb azonosság komplexebb állapota felé fejlődik. Tehát az ilyen 
sokféle tudással és szakosodással rendelkező részecskéket sikeresen egyesítő tér, 
komplexebbé válik, javul a hatékonysága, nő a koncentrálható hatóereje. Ha több ilyen a 
mennyiség helyett az azonosság felé növekvő, kevés utódot termelő, generációkról 
generációkra feleződő szervezet épül párokba, az elődök által megszerzett, összeadott közös 
tér mérete egyre nagyobbá válik, benne a közös tömeg tömbösödési elosztása csökken, a belső 
másság lassabban növekszik, mint amilyen gyorsan feleződik. Ez az azonosságnak a 
növekedése felé hat.  
 
Az azonosság felé növekedésnek a fő hátránya, hogy nő az érzékenység, a fogékonyság a 
világ dolgaira, és könnyen túl nagy rendezettséget kell létrehozni annak érdekében, hogy a túl 
nagy azonosságúvá fejlődő egyedek, nehogy egymásnak menjenek. Nemcsak két dudás nem 
fér egy csárdában, hanem minél nagyobb két egyednek az egymással való azonossága, annál 
biztosabb, hogy nem tudnak egymáson áthatolni, egymáshoz fognak kényszerítődni, hacsak 
nem megy az egyik jobbra, a másik balra, hogy békésen megosszák a piacukat és a 
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területüket. Tehát hiába kerül azonos életbuborékba a tömeg, ha azon belül a túl nagy 
azonosság miatt ezt követően a széthúzás irányába fejlődik. Tehát a sikeresen egyesített 
birodalmakban, az azonosság belső növekedése széthúzáshoz és későbbi osztódáshoz vezet. 
Lásd Rómát. A kevesebb számú életgyümölcsbe fejlődő azonos számú elődnek az a 
következménye, hogy a termék nem mennyiség, hanem a minőség felé fog fejlődni, mert egy 
utód egységre egyre több egyedi ízt, színt, zamatot adó előd részecske jut. Ez egyik 
lehetőségként az egyesült térrészek térfelülete azonban az ilyen egyesülésben kisebb, mint 
korábban több részben, ezért vagy nagyobb egyediség koncentráció alakul ki a felületen, vagy 
az ilyen élettérnek jobban meg kell tartania a toroid formát, hogy a felületaránya, a 
környezettel való kapcsolódási csere lehetősége ne romoljon. Ha ez nem sikerül, mert a toroid 
bezárul, akkor a tér egy folyamatban (eseményben) ki fog tágulni, egy auraréteggel kijjebb 
fognak költözni az átlagos felülete igénylő részecskék annak érdekében, hogy az egy-egyedre 
szükséges egységnyi térfelület, (kommunikációs és hatáscsere lehetőség) ne csökkenjen. 
Vigyázni kell a túl nagy közös tömegbe épüléssel, mert könnyen átjárhatatlan, elláthatatlan, és 
ekkor lepusztuló, visszafejlődő belső centrális részek alakulhatnak ki. Az a cseresznyefa, 
amelyik túl nagyméretű cseresznyét termel, könnyen a belső rész rosszabb hatásellátási 
zavarába kerülhet, és az elégtelenné váló belső csere, keveredés miatt a mag körüli hús 
állomány hamar rothadásnak indul. Ezt a rothadás kockázatát növeli a belső azonosság 
túlerősödése. 
 
Nézzük azt a genetikai vonalnak a sorsát, amely mindig duplázódik, és statisztikai eredővel 
annyi utódot hoz létre, mint amennyi előde és elődtere és részecsketömege volt. 
Ha különböző genetikai ágról származó elődök egyesítik a genetikai részecske patakjaikat. 
Akkor egy párban kétszer két közvetlen előd, négy főága egyesülhet, amelyek kevesebb, tehát 
kettő elődágba, (egy utódba), vagy négy utódágban, 2 utódba egyesülve újra osztódhatnak a 
változatosság növelésére. Természetesen többfelé elágazódásnak 3 vagy 4 utódba bomlásnak 
sincs akadálya, de minél többfelé osztódnak, keverednek, nemcsak a másság válik túl 
változatossá, hanem az együttműködési eredő is romlani fog. 
Ha visszatérünk az azonos mennyiségű előd párválasztásban és utódéletben, időben eltolva 
nagyjából azonos mennyiségű utódrészre bomlásához, akkor meg kell állapítanunk, hogy a 
mennyiség lényegében nem változik, és az élettér mérete és felületei sem növekszik, de nem 
is csökken. Azzal, hogy kereszteződési új genetikai keveredés alakul ki a változatosság 
lehetősége, az eltérés mérsékelt, de megérthető, honnan –hová, miről - mire lehetősége 
növekszik. Az élet, képes követni, hogy ki kinek az utódja, kinek a genetikai keverékeiből 
fejlődött ki, és a viszonylag közeli és közössé váló térben a viszonyok változása követhető, 
átlátható, megérthető marad. Az energiaszintek, a tömeg arányok és a térméretek sem 
változnak, csak a genetikai változatosság cserélődik, fejlődik megérthető állapot változásban. 
Az ilyen utódterekben egyes tulajdonságok a másba átköltöző genetikai tudású részecskék 
eltávozásával egyes dolgokban lecsökken, más dolgokban jobban halmozódik, ezért az ilyen 
változatosabb generációváltásban szaporodó közösségek változatosabb utódokat, és 
változatosabbá váló, érdekesebb életet hoznak létre azonos mennyiségű előd részecskéből. Ha 
elképzeljük az örökkévalóságtól változó, végtelen életet élő részecskék változásra, új 
hatásokra vágyakozását, akkor megérthető, hogy a többség miért a még kellően változatos, de 
még kiszámítható átlagos élet lehetősége mellett voksol, és miért maradnak rendre 
kisebbségben, a túl gyorsa, vagy a túl lassan előre, vagy visszafejlődő fejlődési irányok. 
Nézzük meg a különbséget, hogy mi történik azon életbuborékokkal, akik mindig három, 
vagy legalább egyel mindig több utód egységet hoznak létre, mint amennyi az előd 
buborékok, részecskék korábbi generációs mennyisége volt. A mennyiség felé szaporodó, a 
másság felé szaporodó genetikai állomány az isteni közös állapottól más irányba fejlődik, 
szakosodásra kényszerül. Ennek az oka, hogy az egyre többfelé osztandó életbuborék felülete, 
mindig annyi rész felé osztódik el, amennyi az elődök terének az összeadott mennyisége, 
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osztva az utódok számával. Ha tehát ez az arány a mennyiségnek a felülethez viszonyított 
növekvő aránya miatt romlik, akkor egy-egy rész utódra, egyre kisebb térszegmens, 
szakosodási irány felé fejlődés lehetőség jut. Mivel a több tömbbe ettől kezdve kevesebb 
egységnyi tömbre jutó mennyiség oszlik el, azaz az eredeti mennyiség többfelé osztódása 
esetén szükségszerűen csökken az egyedekbe kerülő tudás és ismerte, egyediség koncentráció, 
az egyedeknek tekintett tömbök tulajdonsági eredője, halmozott értéke, az összes benne 
hasznosuló, együttváltozó részecske eredője, közös képessége romlik. A külön egységekben 
fejlődők is lehetnek eltérés felé differenciálódók, és egy-egy sajátos tulajdonsági eredőben 
sikeresen halmozódók, 
 
A mennyiségi fejlődésként ismert szaporodás csökkenti az egy utód egységre, pl. cseresznyére 
jutó információ és tulajdonság hordozó elődök mennyiségét. Azzal, hogy több egyedbe, 
életbuborékba oszlanak el, mint korábban, az egy életbuborékra jutó tudás, a mennyiség, a 
minőség, a halmozódás lehetősége, a valamiben, pl. ízben, színben, egyediséget adó zamat 
anyagokban koncentráltság, embernél az egyedi tudás mélységében, mennyiségében csökken, 
tehát az utódok genetikai tudástára, képességtára felhígul.  
 
A vékony húsú és a vastag húsú életgyümölcsök különbsége 2: 
Amikor egy sikeres virágzás után, túl sok termésbe oszlik el a fa gyökereken is felvett, de időben 
véges energiája, akkor az egységnyi gyümölcsbe kevesebb hatás épül, vékonyabb lesz a cseresznye 
húsa, kisebb lesz a gyümölcse, és bár rekord mennyiség teremhet, de ez ízetlen, a magra száradt 
esetleg kesernyés. Ha a fa gyökere és a külső aura sikeres együttműködésben fejlődik, akkor kellően jó 
arányok szállítása vegyítése esetén éppen annyi gyümölcs terem a fán, mint amennyi a rendszer eltartó 
és kinevelő képessége. Ilyenkor minden életgyümölcsbe jut minden fontos jó hatásból, információs 
tulajdonságú részecskéből, energiából, szeretetből és lendületből is. Az ilyen gyümölcs nemcsak 
magasabb biodiverzitású, hanem ízesebb, édesebb, zamatosabb, tartósabban eláll, nem romlik el, 
kellően duzzadt érett hús veszi körül a benne is egészségesen, de már nagyobb sűrűségben, a húshoz 
képest melegfúziósabb eredőben fejlődő magot. 
Amikor azonban valamelyik generáció a nagyobb sűrűség, a nagyobb változássűrűség, és a 
nagyobb egységnyi térértékre jutó hatóképesség, a melegfúziós állapot felé fejlődik, akkor, ha 
benne nő a részecske koncentráció, akkor a környezettel való viszonyában, a környezetben 
szükségszerűen csökkenni fog. Ez akkor is így fog kifejlődni, ha a nagyobb életnyomás felé, a 
melegfúziós állapot felé fejlődő előd újabb hozzámérhető impulzusba kerül, mert ekkor a 
következő életállapotában, életperiódusában szükségszerűen ki fog tágulni, nagyobb térrészre 
fog kiterjedni a hozzá képest közben lecsökkenő életnyomású környezete rovására. Tehát a túl 
koncentrált elődöknek a kevésbé koncentrált térrésszel, kisebb sűrűségű, kellő kiegészítő 
mássággal rendelkező életbuborékkal kötött kapcsolatából, a részecskéiket átlagosabb méretű 
térben könnyelműen szétszóró utódaik fognak születni. Ha azonban mind a két előd 
halmozottan koncentrált részecskesűrűségű, azaz a mennyiséghez képest túl kicsi mind a 
kettőben a szabad tér, akkor a párkapcsolatukból fokozatosan nagy életnyomású 
energiabegyűjtő család szerveződik, amelynek szükségszerűen olyan utódja születik, amely 
kitágulva nagyobb térben fogja rövidebb idő alatt szétszórnia az elődök becstelenül, vagy csak 
érdemtelenül megszerzett lehetőségeit. 
 
Amikor egy nagyobb sűrűségű térrészre és ritkább aurára differenciált térrész (réteg) nyomása 
az átlagosnál magassá, vagy hozzá képest a környezet életnyomása túl alacsonnyá válik, az 
addig megközelítően gömb alakú életbuborékok között kialakult hatásrések, - amelyeken 
addig szabadabban áramolhatott a Quintesszencia, az életerő, a lélek, - egyre szűkebbé, egyre 
kevésbé áteresztővé válnak. Amíg a környezet és a benne változó részecskék átlagos 
hőmérséklete, a külső és a belső tér nyomása egyenletes, egyforma érték körül csak kicsit 
változott, addig a nagyobb buborékok sohasem töltötték ki teljesen a rendelkezésre álló, az 
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alkalmazkodás miatt kellően tágas közös teret, így a tér átjárhatósága a kisebb (utód) 
részecskék számára a szabad áramlás illúziója fennmaradt. 6. ábra. Együttfejlődő életbuborék. 

 
Az életnek helyet adó környezethez képest, annál csak lassabban lehűlő és csak lassabban 
összehúzódó, a felületükön jól és többszörösen szigetelt réteggel változó életbuborékok 
közötti köztes térben, a korábban gömb alakú határfelületek az arányváltozásban az 
egymáshoz igazodó, részben egymásba érő sokszög alakzatot vesznek fel. Általában a 
gömbhöz legközelebbi hatszög, vagy nyolcszög alakú deformálódással, a határfelületeken 
változó kisebb részecskék még kellő felülettel kilátnak egymásra, de a tér nyitottsága és 
átjárhatósága a környezet és a belső térkitöltés arányváltozásának megfelelően csökken. Minél 
nagyobbá válik az életnyomás a kisebb buborékok belsejében, vagy és a térben beszűkülve 
nem tudnak kitágulni, annál jobban kitöltik az élettér korábban áramlásra alkalmas volt 
szabad csatornáit, ezzel pedig a környezettel való folyamatos kölcsönhatás, az együttfejlődés 
lehetősége, főleg a zártabb térrészek belső rétegeiben jelentősen csökken. 7. ábra Túl 
differenciált, a környezetével nem megfelelően együttfejlődő, ionizált életbuborékok. 

 
Az ilyen térben nemcsak az együttfejlődés lehetősége szűkül le, hanem az átjárhatóság, a hő 
és a feszültség, a rossz hatások és a hatáscsere átadása, leadása is megnehezül, és ezzel egy 
nemlineáris feszültséghalmozódás fejlődik ki. A belső nyomásnövekedés végül meggátolja a 
környezetbe a részecskék kiáramlását, a közös határfelület megfelelő újjáépítését, és ezzel a 
határfelület engedve a belső túlnyomásnak felszakad, a tér globalizálódik. 
 
 
 
A viszonylag homogén, információ-azonos buborékszerkezet ábrázolása:  
Erőtérrel rendelkező Mező a mezőben. A mező egyensúlyát a belső és a külső hatásnyomás 
egyenlősége biztosítja, amelynek változása esetén, a mező valamennyi résztvevőjének az 
állapota azonos irányban de relatívan együtt változik. A környezeti nyomásnál nagyobb belső 

Ha az átlagos környezetben, majdnem 
kiegyenlített hőmérsékletre átveszik a belső 
védett térben változó életbuborékok a környezet 
hőmérsékletét, egy kicsit annál magasabb 
hőmérsékleten a környezeti ingadozás környékén 
változhatnak. Ilyen állapotban a teret megfelelő 
folytonossággal kitöltő, egymásnak némi 
védelmet és kölcsönös árnyékolást adó 
életbuborékok közötti élethézagokban, az e 
hézagoknál sokkal kisebb lélekbuborékok, 
részecskék még kellő szabadságfokkal 
áramolhatnak. Kivihetik a belső térben keletkező 
hő és a feszültség többletet, friss hatásokat 
szállíthatnak be a környezeti térből, azokkal 
megfelelően hűtve tarthatják, friss levegővel 
láthatják el a térrész centrumában változókat. 

 
Ha azonban a külső elszigetelődés növekedése, vagy a bezártság érzete miatt nem tudják 
leadni a feszültség és hőtöbbletüket, vagy a külső környezet lehűlése és nyomás 
csökkenése mellett az életteret adó külső nagyobb életbuborék is lehűl és összehúzódik, a 
tér egyre kisebbé válik, és az átjárhatóság egyre jobban lecsökken. Amikor az 
életbuborékok falai egymásnak nyomódnak, mint a szappanbuborékok a zárt térben 
egyre jobban kitöltik a rendelkezésre álló életteret, egy egymásnak nyomódva 
valamilyen egymást kiegészítő alakzatot, pl., hatsejt alakzatot vesznek fel. A tér 
átjárhatósága leromlik, a szállító részecskék már nem férnek el, ami miatt a belső térrész 
feszültsége és hőmérséklete, életnyomása egyre nagyobbra nő. Ez még jobban lezárja az 
élettér hézagait, és elkezdődik egy nemlineáris feszültség és hőmérsékletnövekedés, a 
belső fúziós megszaladása, amelyben egyre több impulzus és kaotikus körülmények 
alakulnak ki. 



 
 

50 

nyomású életbuborékok esetén, a szűkké váló térbe bezáródott életbuborékok az egymás 
közötti tereket maradéktalanul kitöltik, és síklapokkal határolt kristályos ionos térszerkezeti 
alakzatba épülnek. Az ilyen téren átáramlás a hő és a belső feszültség leadása megnehezül.  
A semleges erőhatást jelentő határoló felületek eredetileg legkisebb felületet eredményező 
gömbalakja torzul, és az azonos felületnyomással egymásnak feszülő buborékok közötti 
elválasztó felületet, réteghatárt képez. E felületek, kristályhibák mentén a nyíró irányú 
erőhatás a szerkezet szétszakadása nélküli deformációt, alakíthatóságot eredményez. Az 
élőlények a változó mezők és a növények belsejében is hasonló szerkezetű szelepelni képes, 
az életnyomást az egyik irányból belülről kifelé jobban áteresztő sejteket képezhetnek. 
8. ábra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a változás az életbuborék mezőt a gyorsan változó környezetből kiemeli, a szerkezet 
változása lecsökken, amely közben a mező, a szerkezeti struktúrát megőrizve szilárd 
kristályként sokáig megmaradhat. A kristályszerkezet elrendeződését, az egy mezőbe 
kapcsolódott legnagyobb méretű buborékok egymáshoz viszonyított térhelyzete és száma, a 
rendelkezésre álló tér tömeggel, közeggel kitöltöttsége határozza meg, amely az atommag és a 
molekula modelleknél megismerhető. Az azonosság itt jut fontos szerephez, mert a térbeli 
azonosság esetén, a szerkezet kristályai közötti hatásfelületek hatáshézagai a lehető 
legkisebbek, amely a gravitációs hatáskülönbözetből fakadó, az információt, és a mező 
homogenitását csökkentő, az alkotóit szétválasztó, tördelő, kisebb, idegen, vagy 
dezinformációnak tekinthető buborékok bejutását, az elválasztó erő kialakulását csökkenti. 
 

Ha csak az életre jellemző frekvenciákban és bonyolultságban gondolkodunk, könnyen azt 
hisszük, hogy a Világegyetemben változó, értelmes lények csak mi vagyunk. Ez azonban 
súlyos tévedés, az érzés, a tudat és az értelem lehetőségével valamilyen szinten minden 
részecske, szervezet rendelkezik. 
A nagyfrekvenciás jelrendszerbe szerveződött, kapcsolódó hatásmezőknek a gyors 
változásában feltételezhetően olyan rövid a rendszerideje, hogy ez és az egyediségük miatt túl 
gyorsan változó hatáskapcsolatok nem épülhetnek nagyobb, anyagszerű és differenciáltan 
viselkedő bonyolult mezőkbe. Ez azonban nem törvényszerű, és messze nem egyértelmű. A 
rövid idő alatti nagyon sok változás lehet, hogy azonos mennyiségű eseményt, élményt jelent 
a gyors változás alatt, mint az emberi élet során. Ez nemcsak a hangya és a mikroba életterére 
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lehet jellemző, hanem a fény sebességére gyorsult harmonikus változástól a csillagközi tér 
általunk alig észlelhető gyors változásáig. A hatássugárzótól távolodva a változást okozó 
információs energiaadagok érkezési ritmusa, a frekvencia csökken, amely analóg folyamat a 
gyors változás változású mezők hologrammikus de lassított kivetítődésével. Mivel az adott 
távoli térben történő változó eseményekben csak a felénk induló részecskék töredéke érkezik 
el a távolabbi megfigyelőhöz, ezért az érkező minta szerinti események, lényegében a távoli 
változás eseményeiből kiragadott, ritkított információk eredőjének tekinthető. A Földünkön 
változó élet olyan felvételek lassított lejátszásának tekinthetők, amelyekből keletkezett 
információs energia anyagba tömörült elektromágneses hatásai a nagysebességű változás 
felvételéből csak minden ezredik, százezredik, X-dik pillanatképet összevágva lassított 
felvételként játssza le. Ez esetben a rajtunk kívüli fejlett tudatú életet nem szükségszerűen a 
térbeli elhelyezkedésük alapján kell keresnünk, hanem a más ritmussal zajló, de másban nagy 
azonosságú analóg folyamatok bonyolultságában. A kommunikációs adás évmilliárdok óta 
keresi az értelemmel a kapcsolatot, csak az ember nem érte el még el azt a tudásszintet, amely 
a sok frekvencián zajló adás megértéséhez szükséges. Az üzenet sokféle, a tudományok által 
részben már ismert nyelveken, eltérő fraktálszinten és méretben állandóan és folyamatosan 
érkezik, ha megértjük, jelentős korszakváltás következhet be. Az atomkorszakot felválthatja a 
kozmikus korszak, amelynek valószínűen eljutottunk a küszöbére. A matematikai információ, 
a statisztikai azonosság, anyag-szerkezettan és biológiai bonyolultság, információs 
rendezettség, logikailag egyre teljesebb és egyre érthetőbb komplexebb rendszerré válik, 
amely csak a megértésre és a megismerésre vár. Moetrius, a közvetítő, ebben a megértésre jutó 
folyamatban lehet a környezete segítségére. 
A túl ritkán változó hatásmezők lassú percenése olyan hosszú rendszeridőt eredményezhet, 
amelynek a változási üteméről azt hisszük, hogy az nem elég az élethez szükséges 
bonyolultság kialakulásához. Igaz, hogy a csillagközi tér, látszólag lassabban változó végtelen 
harmóniájában a Földi evolúciós idő alatt a hasonló bonyolultság nem fejlődhetett volna ki, de 
évmilliárdok, vagy százmilliárd évek alatt a lassúbb változás is bonyolult rendszereket 
eredményezhet. Ez akkor is lehetséges, ha nem volt ősrobbanás, vagy a térben és időben 
korlátozott lokális jellegű ősrobbanás esetén az nem egyszerre és nem a teljes Univerzumra 
terjedt ki, és a körülöttünk lévő tér statikus végtelen életű, folyamatosan és periodikusan is 
fejlődő Univerzumot képez. A lokális erőtér pillanatnyi egyensúly kialakulásából fakadható 
nagy térre és időre kiterjedő impulzus azonban lehetséges de ritka következménye, a 
Világegyetemünk kialakulása, amely a térségében lévő mezőkben újrarendezte a változást. 
Bár a lokális változás változássűrűsége végtelen magas is lehetett, de a térségtől távolabb 
sokkal kevesebb hatás gerjesztette az időben ezért csak lassabban lejátszódó, de a statisztikai 
eredőjében analóg módon, lassítva és megérthetőbben változó térrészeket. 
 
 
A legnagyobb paradoxona a térnek, hogy a legstabilabb állandója a változás. 
 
 
Az általunk anyagként ismert szerveződésére alkalmas frekvenciasávon rezgő, változó 
jelrendszer gravitációs kapcsolódása még megfelelő, és elég hosszú rendszeridőt eredményez 
a változatos élethez szükséges bonyolultság kialakulásához, annak további szerveződéséhez.  
A fraktálszintekbe elkülönülés a változók azonos frekvenciasávba elkülönülése szerint 
történik és a feltételek a dimenziók növekedése a bonyolultság kiteljesedésével jár. A sávok 
azonban a magasabb és az alacsonyabb frekvenciák felé is nyitottak, más sávokkal átfedettek, 
egymásba átérők, ezzel kellő folytonosságúak. 
Megfogalmazható felismerés, hogy az energia a körforgásában a nagyon magas változás 
sűrűség felől a csökkenés irányába fejlődő, és az alacsonyabb változás felől a nagyobb 
frekvencia felé fejlődő élet is, felülről vagy alulról fejlődve szükségszerűen eljut az anyagra 
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ható változási ritmus, épülési és szerveződési frekvencia tartományba. Az általunk kellően 
ismert ritmussávban változó, a nekünk átlagosnál nagyobb sűrűségű anyagba szerveződés a 
tér energia változásából fakadó, mind a két irányba, sőt egyszerre akár több irányba is fejlődni 
képes körforgásának csak töredék részét jelenti. A hatótávolság a megismert fizikai szabályok 
szerint működik, az origóktól távolodva a hosszabb hullámok nagyobb hatótávolsága 
érvényesül. A hullámhossz növekedését az adott szerveződési szinten uralkodó feszültség, a 
változási ütem és az amplitúdó csökkenése okozza. A változási központokból, az információs 
energiát és a közös tudatba épülő összefüggéseket apróra tördelő malom mezőktől a térben és 
időben a végtelenség felé kiterjedő változás egységnyi térrészre és időre jutó mennyisége, a 
távolról indult térenergia és információ hordozók száma és halmozott analóg hatása csökken. 
Ez azonban csak a helyi sugárzó monopóliumának, a hatósugarának a csökkenésével jár, mert 
az Univerzumban lévő nagyobb sugárzók részesedése a hatóképességük csökkenéssel, 5 
tizedes számjegyet elérő nagy pontossággal az Einstein által fellelt Univerzális állandóra 
kiegészül. Ez a nagy pontosságú háttérsugárzás Moetrius szerint nemcsak a keresett 
univerzális állandó, hanem az azonosságunk eredője és kulcsa. Bár ez az azonosság nem 
szükségszerűen az egymással való nagyon nagy részazonosságot, hanem az átfedési, 
összeérési rokonsági, azonossági eredőt határozza meg, amely a tér és az idő azonosságán 
kívül sokféle részazonosságban is megnyilvánulhat, de nem szükségszerűen elégséges az 
egymással közvetítő nélkül a fraktálláncon keresztül való kommunikáció kialakulásához. 
 

A mezőkben folyó változások a mezők jellemző saját rendszeridejével analóg kapcsolatban 
állnak, amelyek e rendszeridőnek, a közvetlen kölcsönhatóképes frekvencia tartománynak 
megfelelő ritmusú hatásváltozásokat eredményeznek. A mezők változásai csak a 
kölcsönhatóképes mezőket, szervezeteket gerjesztik kellő eredővel, amelyek hatásátvételei 
öngerjesztően visszahatnak a környezeti, velük kölcsönhatásra képes, de az eredeti 
gerjesztővel nem szükségszerűen kölcsönható képes mezőkre, és serkentik a nagyfokú 
analógiával rendelkező, de nem teljes azonosságú más mezők változását. A nagy változási 
sűrűségű, aktív csillagokban a nagyfrekvencián változó hatások hatnak vissza és percentik a 
csillagban és a hatóképes környezetükben zajló gyors rendszeridejű változást. Az általunk 
matériaként ismert mezőkre ható, azokhoz kapcsolódó hatásmodulok, hatásállapotok, 
tulajdonságok és képességek, azaz a tényleges hatásokat hordozó, némi tömeggel és leginkább 
kellő dinamikával, nyomással, perdülettel stb. hatóképességgel rendelkező részecskék a 
mezők egymásra hatása következtében állandóan cserélődnek, egyik mezőből a másikba 
változást közvetítő információs hatásként kerülnek át. E változás során az anyagmezők ismert 
dimenziós tulajdonságai, lehetőségei folyton változnak, amelyek következtében a hatásokat, 
azaz az információs modult adó és azt befogadó mezők hatáseredője is kölcsönösen módosul, 
változik. A hatásváltozás olyan valamely tulajdonságban, képességben, adottságban az 
átlagostól eltérő sokdimenziós tulajdonságú mezők hatáseredőjének a megváltozása, amely 
során a kölcsönhatás következtében valamely dimenziós értékkel meghatározott tulajdonság 
valamely dimenziós együtthatóinak az értéke, a közvetlen, vagy közvetett kontaktus során 
megváltozik. Az érintetté válástól kezdve e részeknek közük van egymáshoz, közöttük ok és 
okozati viszony, közös, de a felekre eltérően ható következmény keletkezik. A hatáshelyzetek 
legismertebb változásai a térirányban, a kiterjedésben, a hatásterjedési gyorsaságban, 
frekvenciában, elektromos, mágneses vagy gyorsulásban megnyilvánuló dimenziók 
egységének a változásai, értesülést szállító moduljai vegyi, fiziológiai, biológiai vagy és idő 
és hatás állapot módosulásokat eredményeznek. A hatásváltozás, - a változást közvetítő 
hatáshullámok, részecske hullámokban ki és szétáramló hordozók bonyolultságától és 
intenzitásától is függően - megnyilvánulhat, egyszerű, csak néhány dimenzióban változó 
jelszakaszok változásában, pl. a lendület vagy a dinamikai (kinetikai) energia 
áthelyeződésben, ezek általában fizikai változásokat okoznak. Az összetettebb, hosszabb és 
bonyolultabb jelszakaszok, hatások változása kémiai tulajdonság változást, vagy ennél is 
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bonyolultabb, a többdimenziós rezgőrendszer által képzett információs szinten közvetített, 
halmozódó hatásváltozásban nyilvánulhat meg. A ritmusváltozás, a hőmérsékletváltozásban 
nyilvánul meg, a változás mennyiségének a téridőbeli növekedése az egységnyi térhelyzet idő 
alatti növekedését, a bonyolultság növekedését eredményezi. A nagy bonyolultság, lassú de 
hosszú hatásidő alatt is kifejlődhet, amely eredőjének a kisebb egységekben de meglehetősen 
folyamatos, nagyobb törés nélküli módosulása evolúciós folyamatként értékelhető. Az 
evolúciós fejlődés a variációk, a változatok növekedésével, vagy és a képesség, adottság 
halmozódások módosulásával jár. Az állandóan változó környezetben sikeresebben 
egyensúlyi állapot környékén maradó, a fejlettségének megfelelő átlagos állapot körül, 
kellően stabil, a benne változóknak ezért kiszámítható, harmonikus mezőknek törvényszerűen 
időben tartósabb variációs lehetőségük marad a nagyobb és bonyolultabb, egymást jobban 
megértő, egymással sikeresebben kommunikáló, együttműködő tömegbe épüléshez, az 
egyensúlytalanság miatt szétforgácsolódó mezőkhöz képest, amelyek viszont rövidebb idő alatt, időben 
gyorsabb változásban, nagyobb, vagy kisebb térben nagyobb bonyolultságot, többféle 
variációt érhetnek el. Tehát az evolúció, a térben és időben nagyobb törés, szétforgácsolódás, 
vagy és a résztvevők által a tudatban követhető, megérthetően folytatódható bonyolultság 
változásáról, valamerre fejlődéséről szól, amely a megszerzett stabilitási kombinációval 
lehetővé teszi a minta meghatározóinak, a tulajdonságainak a reprodukcióját, a megértett 
folyamat szerinti továbbörökítődését. Nem lehetetlen, hogy a kisebb téridőben nagyobb 
bonyolultság csak változási reciproka a nagyobb térdimenziós kiterjedésben hasonló 
mennyiségű, de időben sokkal lassabban lezajló változásnak. Az evolúció egy tanulási, 
megértési folyamat, amely során a változás, új térhelyzetet, variációt idéz elő. Valószínűen 
ezért ragadt rá a Tao iskolája, a tudatfejlődés útja. Mivel az érzéseket és tudatot szerző 
részecskék, információ és hatáshordozók, a bármilyen állapotról a bármilyen más, de 
megértett, megszakadás nélküli, folytonos változást nemcsak a korábbi érzéseik és 
alapállapotuk megváltozásaként, hanem az előző érzéseik és állapotuk más érzések és 
állapotok felé fejlődéseként élik át, értik meg. Ehhez nem szükségszerű a töretlen rend, de 
szükséges feltétel a folytonosság és a megértés megtartása. 
Ha a lehetséges térhelyzetek variációit, a fraktálméretüktől függetlenül egy információs 
jelrendszernek, hatáskombinációnak tekintjük, akkor az azonosságokat jelentő eltérő 
energiaszintű variációk azonos információként, azonos hatásokként legalizálhatók. Az azonos 
térhelyzetek, információk egyesülése, a hatás és a tulajdonságok, vagy képességek, akaratok 
térbeli halmozódása nagyobb nyomatékot ad az információs hatás érvényesülésére. A 
halmozódás az azonos hatásokat megerősíti, az információs ranglétrán az emlékezetben 
előtérbe helyezi. Az azonossági erősítés nagyobb, hangsúlyosabb, de egyező tartalmat jelentő 
információ, magasabb nyomatékú kifejezéseként azonosítható. Míg azonban egy gyengéd 
érintést eredményező benyomás, csak éppen észlelhető kellemes simogatást és örömérzést 
kelthet egy szervezetben, addig ugyanez sokkal nagyobb energiaszinten eltérő, ütésnek, vagy 
agyonnyomást hozhat létre. Tehát a minőség, az energia, információ és hatásközlés 
energiaszintbeli eltérése jelentős hatásmódosító tényezőt eredményez. Valószínűen ezért nem 
szerencsés a nagyobb energiaszintű támogatók közvetlen, csak kellően gyengített, az időben 
vagy és a térben elhúzódó, elnyúló segítése. Tipikus példája, hogy nem tudunk megsimogatni 
egy muslincát anélkül, hogy agyon ne nyomnánk. Ahhoz, hogy a muslincával, vagy a kis 
herceg rókájával megértessük, hogy nem ellenségek, hanem barátok vagyunk, hogy neki nem 
rosszat, hanem jót akarunk, meg kell tanulni lassan és kíméletesen közeledni, megismerni, 
megbarátkozásra kellő időt biztosítani, és olyan gyengéd hatásokkal segíteni az életét, 
amelyből egyértelműen megérti, hogy az őt segítő szervezet, nem ellenség, hanem barát. 
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7. A hatásrendszer jelrendszere, az érzések, akaratok, szándékok kimutatására, vagy 
eltakarására keltődött jelrendszer, a sokféle kommunikáció: 
 
A térben lévő mezőkbe rögződött analóg változásból egy hatalmas, a kellő azonosságú, a 
szereplők által a hatáseredőjében megértett jelrendszer fejlődött ki, amelyben a térállapotok 
variációit, a mezők kialakulása során keletkezett sokdimenziós térinformációs rendszerbe 
rögzítették. A változás során, a térállapotoknak a mezők változására kifejtett hatása, mint a 
mezőben egy ideig megmaradó állapotváltozást (új állapotot) létrehozó következmény, 
beépült információs hatásként tartósan megmarad, megőrződik. Az új információt, eltérő 
állapotot jelentő új variáció, (hatás,) az állapot változás kivonódik, vagy hozzáépül a vele 
legnagyobb azonosságokat tartalmazó korábban beépült kellően azonos, vagy csak analóg 
ismeretekhez, amely a beépült eltérésnek kötődési alapot ad. Ez csak akkor lehetséges, ha a 
mezőn belül minden változáskor befogatott új információ, a korábbi azonosságokhoz eljut, 
azokkal összevetésben, összehasonlításban részesül és a meglévő azonosságtartalmú 
hatásokhoz – azokat erősítve hozzáépül. Ha ez megtörténik, a hír a korábbi hatást annak az 
azonosságában is erősítve összekapcsolódik, halmozódik. Ha az adott információ, változat a 
környezet szervezetei által már kellően ismert, nem jelent újdonságot, vagy jó hatást, akkor a 
környezetbeli azonossággal ütközve, az azonosság visszaverődik, ismert megjegyzéssel 
tovább küldődik, és csak az újdonság tartalma kerül befogadásra. Ha azonban túl sok az 
érkező információ újdonság tartalma, akkor az ismerős rész megkeresése után a már ismert 
rész tovább irányítódik, és a legjobban megérthető újdonság tartalom hozzáépül a vele 
legnagyobb azonosságú, általa megfelelően kiegészített részecskékhez. A még nem megértett, 
a helyét és az értelmét nem felismert új információs tartalom, anyag, vagy és hatás parkoló 
pályára, keringtetésre kerül, és csak akkor kerül beengedésre, a saját analóg részletéhez hozzáépülési 
lehetőségre, ha már megérkezett és rendeződött az a hatás, amely a vele együtt beilleszkedéshez 
szükséges. Tehát a túl gyorsan áramló, másokat megelőző hatás, információ, vagy anyag 
hiába érkezik jóval előbb másoknál, ha a területi rendezettségbe még nem tud a még be nem 
érkezett párjához, vagy és a kellő azonosságú kiegészítő hatáshoz kapcsolódni. Olyanná válik, 
mint a futószalaghoz idő előtt megérkező alkatrész, amely még nem kerülhet sorra, beépülésre 
a többi társához, meg kell várnia a sorát, a megfelelő rendezettségbe épüléshez. Míg a régi 
ismert hatások és szükségtelen alkatrészek elutasítódnak, továbbáramlásra kerülnek a 
fejlettebb réteghatárt, életpiramis határfelületét elérő kellő kapcsolattal, kötődési befogadó 
hellyel rendelkező részecskék bebocsátást nyerhetnek a belső, fejlettebb rétegekbe, 
(államokba), de csak a különbözet, az eltérés, az újdonság tartalom (az utód, vagy kiegészítő 
információ) megy tovább, keresve a fejlettebb mezőbe régebben beépült kapcsolatát. Az új 
térhelyzet kialakulása, a már ismert variációkhoz képest, a bonyolultság fraktáljában új 
információt képez, amely azonban csak a korábbi véges számú moduloknak új variációja, az 
információ tartalom bővülése lehet. Ez esetben az információ bővülése az is, ha valahonnan 
valakik eláramoltak, elvesztek, tehát a negatív információ is új hírré válhat, amely az adott 
dolgot még nem ismerők felé tovább áramolhat. Ha a mezőkben folyó változások 
bonyolódása új térhelyzetet, információt hoz létre, az a korábban beépült beazonosított 
hatásmodulokhoz, információs hatásokhoz, az előzményekhez, azaz az ismert kellően analóg 
rokonokhoz kapcsolódik.  Az új változat, a meglévő azonossági töredékeket egy új neuron 
kapcsolatba, kötődésbe építi, amelynek ismétlődése az emlékezeti energetikai ranglétrán az 
információs hatás halmozódásával annak a megerősödéséhez vezet. A mezőkben a 
bonyolódás során egyre tökéletesebbé fejlődő megőrzési képesség, memorizálási, emlékező 
képesség, a tanulással, az ismétléssel, vagy és az erős hatásátadással mélyebben berögzülő, 
megszerezhető emlékezetet fejlődött ki. Ezt a folyamatot már értjük, azonban az értesülést, a 
hatást körbevivő, és a meglévőkkel összehasonlító mechanizmust még nem ismerjük. A 
hatásterjedésben az impulzusok szerepét már részben tisztáztuk, azonban a részecskékre 
szakadó gömbhullám közvetítő szerepét még nem ismerjük kellőképpen. A térbeli 
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hatásazonosság információs elemei, a hatásmodulok című részben tárgyalásra kerül, 
amelyben Moetrius megkísérli a közvetítő információs energia modulok ABC-jét értelmezni. 
Ha a tér, és vagy a benne változó szervezetek, részecskefelhők, együttváltozó részecske 
közösségekből felépülő életbuborékok térbeli eloszlása kellően azonos, nagy annak a 
valószínűsége, hogy ez az azonosság fejlettségbeli eredő azonosságot, nem teljes azonosság 
esetén analógiát, eredőbeli megfelelést jelent. A majdnem azonos téridős részecske 
szervezetek egymáson keresztül áramló felhői nem kell, hogy szükségszerűen azonos 
fejlettségűek legyenek, elég, ha a statisztikai valószínűség szerint magas az egyezőség, azaz 
analóg, hozzámérhető eredőjű fejlettségűek. Ha nem egymással szemben áramolnak, akkor a 
kellő kölcsönható képesség kialakulásához az is elég, ha az áramlási irányba eső téridőbeli 
eloszlás nagy pontossággal analóg, azaz a két részecskefelhő egymáson áthaladása közben 
magas eredőjű kölcsönható arány fejlődik ki, vagyis sokan válnak érintetté, megváltoztatottá, 
megváltozóvá. Még csak az sem szükséges, hogy azonos energiaszinten álljanak a 
szervezetek. A téridős eloszlás és az arányos kölcsönhatás lehetősége jelentősen eltérő 
tömegszint esetén is kialakulhat, amikor egy sokkal kisebb tömegszámú szervezet, a laza 
szétszórtabb állapotban áthalad egy hozzá képest sokkal nagyobb tömegszámú szervezeten, 
vagy és fordítva. Ha az áthaladás magas találati, kölcsönhatással jár, és bár az energiaszint 
eltérés miatt az átadott hatás energetikailag nem jelentős, de mivel majdnem mindegyik erős 
részecskére majdnem azonos irányba hatva kelt érzetet, vagy információs gyengéd hatást, 
súgást, befolyást, ezért a nagyobb energiaszintű szervezetben változó, kellően analóg 
részecskék mindenhonnan feladják a jelzést a központba, hogy információt kaptam, azonos 
hatásokat érzékeltem. 
Az információ változásként is értelmezhető, ha valamely dimenziós együttható értékének a 
megváltozása a hatásmezők eredőjének, a hatás tartalmának, a tulajdonság változásával jár.  
Mivel a tér, amelyekben e változások zajlanak, egyensúllyal rendelkező, harmóniában változó 
mezők sokféle fraktálméretű, változási bonyolultságban áll, ezért e térben terjedő információs 
energia alapvetően két főhatást, két fő információt eredményező digitális jelet, hatásirányt 
jelenthet. A változás kölcsönhatása során, e jeleket, amely a mezőben történt változásról küld 
információt, az egyik mező kibocsátja, amely mezőkből mezőbe terjedve a mezők és 
részecskéik, mozgási hatás tartalmától és állapotától is függően relatív információt továbbít. A 
jel minden kölcsönhatás során a tartalmában egy kicsit megváltozik, de ez nem eredményez 
kezdetben eredő változást, csak valamely részletek, részek módosulnak, amely változó 
tulajdonságú stafétabot lehetőséget eredményez. Az azonos hatásinformációval és azonos 
energetikai szinten lévő teljesen analóg, azaz megegyező mezőkben az azonos staféta 
információ (hatásmodul) azonos változásokat generál, de az eltérő mezőkbe kerülő azonos 
hatások eltérő eredményt okozhatnak. Ha az egyensúly aspektusából nézzük a teret, ez 
esetben alapvetően kétféle lehetőségű térhelyzet sokféle eltérő arányú variációja teljesedik ki. 
Az adott pontnak, térrésznek tekinthető térhelyzeten, az erő és egyéb hatások egymást 
kiegyenlítő egyensúlya alakulhat ki, vagy ez az egyensúly nem teljesedik. A két lehetőség 
között számos arányú változata lehet, amelyben a változási mennyiség-lehetőség majdnem 
változatlan állandósága, és a tér malmaiban folyó végtelen gyors változás között számos 
eltérő lehetőséget eredményezhet. Az élet tehát eltérő minőségek különböző arányú 
keverékeinek a többféle változási sűrűséggel zajló megnyilvánulásai, amelyet ráadásul 
nemcsak az egymással keveredő állomány, hanem a környezeti állománnyal is befolyásolt 
módosulásai alkotnak. Tehát az élet a három térdimenzió, a hely dimenzió, a más statikus 
dimenziók, az állapot dimenziók és a dinamikusabb, az időbeli változás dimenziók 
(tulajdonságok, jellemzők) sajátos keverékeit hozza létre, amelyből sokféle dologban, 
hatásban alakulhat ki nagy azonosság, miközben más dogokban jelentős eltérés is lehet. A 
helyazonosságokban kellő megfelelőség esetén más dimenziókban eltérés alakulhat ki, de 
fordítva is lehetséges, hogy a helydimenziók nem egyezőek, de az idő és az állapotdimenziók 
nagyfokú azonossága, analógiája esetén, áthallás, együttrezgés, együtt reagálás, egyidőben 
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kifejlődő rezonancia alakulhat ki. Ha a rezonancia azonos térben egymás közelében lévő 
szervezetek, életbuborékok közös terében alakul ki, akkor a tér nemlineáris változássűrűségre 
gerjedhet, rövid idő alatt erősen kitágulhat, szétáramolhat, felrobbanhat, azaz főnixként 
megnövelheti a környezettel az elromlott keveredési dimenzióját. 
Ha változási irány aspektusából szemléljük, alapvetően az egyensúly, a szimmetria, az átlagos 
állapot irányába ható, vagy azzal ellentétes, a szélsőséges, a tűrőképesség határa felé ható 
irányú lehet. Ha a hatásváltozás ok-okozati összefüggéseinek a tisztázását leszűkítjük az 
egyensúlyban lévő, harmonikusan változó mezőkre, fel kell ismernünk, hogy az információs 
hatások befolyási lehetősége az egyensúly felé segítő (jó) vagy attól eltérítő (rossz) lehet. Ha a 
zene, vagy az ének, a ritmus és a dallam, vagy a harmónia aspektusából közelítjük meg az 
életet, akkor fel kell ismerni, hogy a nagy harmónia rövidtávon kellemes, hosszú távon 
azonban unalmas, - ha nem szakítja meg időnként, és lehetőleg nem teljesen kiszámítható 
módon, az életet élénkítő változás. Ez a változás diszharmónia, a nagyobb és a szélsőséges 
állapot irányába ható nagyobb amplitúdókban kilengés, az átlagos állapottól eltávolodás annál 
izgalmasabb élénkítőbb, minél nagyobb a kockázat, az adrenalin termelődés, de még nem éri 
el a kockázat következmény az együttváltozó képesség megbomlását, a véget, a halált. 
Ha nincs hatás, azaz nincs változás, akkor a térállapotok a világűr, pontosabban a halál 
változatlanságba merevedhetnek. Már ismerjük, hogy nincs űr a körülöttünk lévő térben, a 
csillagoktól távol az Univerzum sugárzóinak az összetett, izotróp hatásstabilitása, relatív 
szimmetriája érvényesül. 
 
Az információs ABC legfontosabb jelrendszere, a van jel és a nincs jel, van változás vagy 
nincs változás mellett, a hatásirány két főcsoportjában nyilvánul meg. A lokális pontból 
kiinduló változás mindig térirányba terjed, de a környezeti hatások deformálhatják e terjedés 
csak elvileg ekvipotenciális hullámait. A pont azonban csak durva felbontásban tekinthető 
pontnak, nagyobb felbontásban a helyi változás egy olyan térben zajló változásnak tekinthető, 
amelyben az állapotváltozás hullámai nemcsak kifelé, hanem a változó rétegtől befelé is 
terjedhetnek, sűrűsödhetnek, koncentrálódhatnak, megerősödve halmozódhatnak. E két 
főirányú terjedési lehetőség, a kifelé, vagy és a befelé, a kisebb ellenállás, vagy a nagyobb 
ellenállás irányába ható változás mellett, számos egyéb, paralel, egymást nem zavaró, vagy és 
egymáshoz képest éppen magas kölcsönható képességű, kis életszögben, tartósan egymást 
keresztező irányú, egymást erősítő, vagy és egymással ellentétes, egymást gyengítő is lehet. 
A mezők stabilitása irányába ható változás a nagyobb rendezettség felé, míg a stabilitást, a 
harmóniát csökkentő hatások, a díszharmónia nagyobb szabadságfoka, az egyensúlytalansága 
felé változtatják a mezők, szervezetek eredőit. Megismertük, hogy a mindig két egység 
viszony és arányváltozását jelentő hatás, a mezőből mezőbe vándorlása során relatív irányt 
fejthet ki, mert a mező információs energiáját ugyanaz a hatás a mezők összetételétől, 
sajátosságaitól függően más irányba, állapotba lendítheti. Míg a dinamikájában hozzámérhető, 
de alacsony energiaszintű hatás esetleg egy megerősítés, csak egy vállon veregetés, addig 
ugyanez a hatás, sokkal nagyobb dinamika esetén letaglózó, vagy és akár az életet 
megszüntető is lehet. Ez bevezeti az egyenletekbe a többlet és hiány definícióját, amelyet a 
stabilitáshoz szükséges arányok mennyiséghez viszonyíthatunk. A hatás relatív értéke azt 
jelenti, hogy a változás során helyet cserélő többlet vagy hiány rendeződik akkor, ha a hiány 
többletre talál, és feszültséget növelő zavart okoz ott, ahol a hiány a hiányt, vagy a többlet a 
többletet erősíti. Mivel azonban még a változás iránya is relatív, az előbbi megállapítás csak 
akkor igaz, ha az adott helynek, szervezetnek, térrésznek éppen az adott tendencia lassítására, 
megállítására, vagy és megfordítására volt igénye, szükséges az általa vágyott állapot 
eléréséhez. Ha ettől éppen ellenkező tendenciájú állapotra vágyott, akkor a nagyobb stabilitás 
felé ható változtatás kellemetlen lehet a nagyobb változás sűrűséghez, több változásra és több 
adrenalinra vágyó, e miljőben unatkozó, túlfejlett szervezeteknek. 
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A rendezettségnek, éppen az a lényege, amikor nemcsak az azonos irányba ható összetevőket 
erősíti, hanem az erősítéssel megnőtt feszültség levezetődéseként, a változási folyamat a 
hiányokat a többletekkel, a kínálatokat a keresletekkel, az igényekkel elrendezheti, amelynek 
a következménye a legkisebb feszültségeltérés, azaz a lehetséges legnagyobb egyensúly, a 
harmónia, az elégedettség kialakulása. 
Ha a mezők egyensúlya a mező információs és energetikai méretétől és változási sebességétől 
függetlenül a hatások egyensúlyában nyilvánul meg, akkor azok bonyolultságától nem 
teljesen függetlenül az éppen hiánnyal vagy többlettel rendelkező mezőkre eltérően hathat. Ha 
a bármilyen méretű mezőben éppen hatás, energia, információt jelentő hiány van, amely a 
mező egyensúlyi állapotát az ideális állapottól a tűrési értéken belüli alsó értéken, eredőn 
tartja, akkor a változással beérkező hiányzó hatás, információ, energia stb. beépülése a mezőt 
az egyensúlya stabilitása felé, ,,jó,, érzést keltve segíti. Ha ebben a mezőben többlet van az a 
beérkező hatásból, ugyanez a hatás dezinformációnak, vagy és a helyzetet rontónak minősül, 
amely a mező egyensúlyát az egyensúlytalanság irányába módosítja. Ha az ideális egyensúly, 
a díszharmónia, azaz a feszültség megszűnését eredményezi, akkor az egyensúlytól minden 
eltérés a díszharmónia irányába ható feszültséget generál. Ha a térben lévő mezőket, 
egyszerűsítve olyan (szappan) buborékoknak tekintjük, amelyekben a külső és a belső 
nyomásazonosság, a tereket elválasztó hártyán feszültségmentes hatásegyensúlyt eredményez, 
akkor megérthető, hogy minden változás, amely az együttváltozó buboréktérbe bejut, a 
hártyát jobban feszítő, nagyobb feszültséget eredményez. Ez azonban negatív értékű 
információ esetén a rossz hatás miatti félelmet és összehúzódást is eredményezhet, amely a 
buboréktér részecskéit a nagyobb összetartás felé fejleszti. Ha a teret, egy olyan 
szappanbuborékokkal teljesen kitöltött, véges méretű térnek, pl. feltöltődő fazéknak tekintjük, 
amelyben a buborékok tömege egyensúlyba kerülve egymásnak feszül, akkor megérthető, 
hogy ha az egyik buborék a túlzott feszültsége leadásával a többlet egy másik buborékba 
kerül, az, a leadó buborékban a feszültség csökkenéseként, az egyensúly helyreállásaként 
értelmezhető. Ha a hatott buborékban, a környezettel szükséges egyensúly helyett az adott 
hatásból éppen hiány volt, akkor a kölcsönhatás a környezetével nagyobb egyensúly irányába, 
azaz a buborék relatív aspektusából számára jót eredményezve hatott. Ha a hatott buborékot a 
beépülő hatásból éppen meglévő többlete magasabb feszültségen tartotta, akkor az átvett 
többlethatás (Pl. lendület) e feszültséget még jobban megnövelte, tehát a buborékot képező 
mezőt a nagyobb feszültségű állapotra gerjesztette, akkor a díszharmónia felé, a rossz 
irányába mozdította el. Ez esetben zárt térben az várható, hogy a hatástöbblet az egyik 
buborékból a másikba kerül, és az egyensúly körüli ideális, átlagos feszültség addig hajtja a 
többletet, amíg egy éppen egy ideális hiánnyal rendelkező buborékot, helyet és teret nem talál 
magának. Annak azonban kicsi a valószínűsége, hogy a megtalált buborékban, térrészben 
pont annyi a hiány, mint az érkező hatástöbblet. Ez miatt a befogadó szervezet, életbuborék 
csak a rendelkezésre álló, igényt képező különbözetet tudja befogadni, míg a hatás már ismert 
többlete parkoló pályára állva kering a be nem fogadó aurájában, vagy tovább vándorol, 
álmatlan tépődét okozva a buborékokat, és az általuk okozott változást befogadni nem akaró, 
ezért megnyugodni sem képes mezőnek. A hatástöbblet, vagy az átlagos állapothoz képesti 
hatáshiány addig vándorol a mezőben, amíg a felesleg vagy kikerül, vagy szétoszlik a hatott 
mezőben éppen kellő részhiánnyal rendelkező buborékjai között. Ez a befogadott többlet 
pufferolási, tartalékolási és csere lehetőséget ad a mezőknek. Ha a hatástöbblet fazékon, a 
saját téren kívülről jutott és hatáshiányos mezőbe, és ott maradéktalanul a hiányokat kitöltve 
fel tud osztódni, ez esetben, a nagyobb fazékban lévő egész mező egyensúlya, a stabilitás, a 
harmónia irányába változik. Ha nem képes maradéktalanul elnyelődni, akkor várható, hogy a 
többlete idővel a külső környezetbe visszakerül, de amíg a helyét keresve vándorol a részben 
zárt térben, addig még sok zavart, kalamajkát okozhat. Ha a fazékban kialakult 
differenciálódásban keltődött a többlet, akkor a fazékban lévő tér eredő feszültsége nem, csak 
a lokális feszültség különbsége változik.  
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Ha a fazekakat, egyre nagyobb buborékokat tartalmazó olyan fraktálrendszernek tekintjük, 
amelyeket telített kis buborékok halmaza tölt ki maradéktalanul, akkor részben megérthetjük a 
hatásrendszer egyensúly körül stabilizálódását, viszont nem érthető, hogy ez a rendszer miért 
nem nyugszik meg, felvéve egy közös eredőt. Éppen azért, mert az életbuborékok és a 
szervezetek csak részben zárt, részben nyitott, a környezettel is folyamatosan hatásokat 
cserélő képletek. Nemcsak a bejutott hatások okoznak változást, belső-belső kölcsönhatást, 
hanem a belső többletnek a környezetbe ki, vagy és a környezeti többletnek az 
életbuborékokba bejutó hatásai, részecskéi is állandóan módosítják a lokális eredőt. Az élet 
három komponensen keverék időben is változó vegyülete. A rendszerben, ha azt csak a fizikai 
aspektusból szemléljük, az információ megmaradása nem érthető, hacsak azt fel nem 
tételezzük, hogy a hatások változása a buborékok egymáshoz képesti helyzetében, az 
átalakuló térállapotban, a buborékrendszer felületi feszültségeiben és egyéb dimenziós 
jellemzőkbe nem rögzül. A hatásváltozási folyamat történéseit a változással érintett 
hatásmezők időfolyamat szerinti sorrendben, és a hatás erőssége, egyensúlyt befolyásoló 
amplitúdójának a kilengése, a változtatás erőssége és eredője szerint megőrzik, amely a 
mezők saját múltját memorizáló események, emlékezetszerű információ tárolásaként 
értelmezhető. A mezőkben kifejlődött, memorizáló rendszer nemcsak a feszültség változását 
és annak intenzitását jegyzi meg, hanem a körülményeket, a sorrendeket és a 
helyzetazonosságokat és a különbségeket is.  A változás állapotai rögzülnek a milyenről-
milyenre, a mitől és a hogyan, a mennyire, és a milyen gyorsan is, majd rögzül a kialakult 
pillanatnyi új eredő, amely a mindenkori jelen állapotként értelmezhető. A gond az, hogy egy 
kevés részecskés szervezetben a jelen állapota valóban a most állapotát jelentheti, de egy nagy 
lélekszámú, nagy tömegszámú szervezetben, a most esete, változása csak a lokális belső 
térrész egy részén jelenti a tényleges állapotot, mert idő és belső változás, információáramlás 
kell, a többi együttváltozó egység értesítéséhez, ahhoz, hogy a keletkezett hatásváltozás, a 
többség által megértett, nyugtázott eredőbe kerülhessen. Itt a jelen állapota egy statisztikai 
megértési, információ eljutási eredő, amely annál többet késik az időben, minél nagyobb és 
demokratikusabb a szervezet. Ez az oka a nagy és demokratikus rendszerű szervezetek lassú 
reagálásának, ez az oka, hogy a tömegi tehetetlenség, és az információ eljutási, megértési 
tehetetlenség miatt, a nagy rendszerek rendszerint nagyon késve, lassabban reagálnak. Ezt 
azonban a nagyobb hatóképességgel még gyakran lehet kompenzálni. 
A mezőkben lévő azonos hatások modulszerű azonosságai lényegében információt kódolnak, 
amelyek a jelet ismerőnek értelmezhető jelentéstartalmat közvetít. 
Egyszerűsítve egy kicsit más aspektusból, a térben lévő de kicsit eltérő ritmussűrűségű hatásmezők 
egymásra hatásaként a változás a kölcsönható, nagyobb azonosságú részecskéket tartalmazó terekben 
felgyorsul, amely miatt e terekből folyamatos lendület, azaz hatásáramlás, lényegében fizikai, vagy és 
információs változás indul el a tér minden irányába. A változásból fakadt szétsugárzódást közvetítő 
gömbhullám (jellegű) energiahullám elvonulása után a kiinduló térpont, (origó) állapotlehetősége, 
túltelítettsége, hatáskibocsátó képessége lecsökken, amely tulajdonság és lehetőség, a térjellemzők, és 
a hatóképesség szűkülését eredményezi. A hatástérből kisugárzódó rezgés, energia és hatáshiányt okoz 
a gyorsabban változó, kibocsátó hatásterekben, amelyet a náluk lassabb változásban álló környezetből 
pótolnak. Ez miatt állandó, a háttérsugárzásnak megfelelő hatás (energia) áramlik a sokféleségben 
mindig hatáshiányos térségként értelmezhető, egyedibb tulajdonságú, a csillagközi térnél gyorsabb 
változásban álló, nagyobb azonosságot termelő hatásterek, anyagmezők felé. E differenciált 
tulajdonságú mezőket gravitációs hatással egybeépülő anyag tömörülésekként ismerjük. Az eltávozó 
információs energiatömeg a mezőben keletkező szimmetriasíkok közös tengelye irányában Cooper 
hullámokból szupravezető kettős áramlási tölcsért képez, amelyben, a mezőben feltöredezett 
felgyorsult részecskék egy részre, a hatáskiáramlás lendületben is összegződő energiájaként 
felgyorsul. A töltéssel, kinetikai lendülettel, dinamikával is rendelkező áramlás a közös 
szimmetriatengelyen mágneses pólusokat képez, és a mágneses fluxus-szórás irányában felgyorsított 
részecskék sokasága áramlik ki (és be) a mezőből. A kiáramlási veszteség vagy többlet zömét a 
kevésbé intenzíven változó mezők a mágneses pólusaik között a külső térbe adott és fogadott 
kölcsönhatásokból pótolják. Az intenzív változásban álló mezők, dipólus (páros), vagy tripólus, 
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családos, utódos szerkezeteket alakítanak ki, amelyben a veszteséget az egyenlítő környékén pótolják. 
A változással felgyorsított hatáskiáramlásnak a kvantumméretnél kisebbre feltöredezett részecskéi a 
szökési sebességre felgyorsulva a mezőkből kikerülhetnek, áttörve e részecskékből épült sokszoros 
körgyűrű, védőréteg, határfelületek optikailag tükröző határain. E részecskék a térbeli bolyongás során 
a térben lévő lassabban változó mezőből mezőbe vándorolva fejtenek ki kölcsönhatást, amelyből a 
körforgás és téridős bolyongás során megváltozó információként később visszakerülhetnek.  
A folyamat egy tripólusként működő, utódot védő, eltartó mágneses mezőről készült képpel 
kiválóan szemléltethető.  A 10. és a 11. ábrával segítjük az anyag megértését. Nagy tömegű 
intenzív töltésáramláskor olyan nagy a mező közepén a töltéshiány, hogy a fluxussáv az 
egyenlítő környékén a részecskeáramlást szemlélteve a tömegközpont irányába szűkül. Ilyen 
mágneses terek a nap és a csillagok, az extragyors sugárzást kibocsátó fekete lyukak körül 
várható. Lásd a 11. ábrán a Tripólusos áramlásképet: A nem nagy intenzitással változó párba 
szerveződött gravitációs mezők kétpólusú mágneses teret képeznek, amelyet az erőtér 6. 
Ábrán történő áramlási képének a bemutatásával szemléltetünk.  10. Ábra: A képet Egely 
György könyvéből kölcsönöztük.  Szent kereszt (lila vonal) mutatja a kettős, de valójában 
többes szimmetriát! 
 

 
Az utódfejlődéshez szükséges        másság halmozódásának el kell érnie egy telítettségi szintet 
ahhoz, hogy a differenciálódás        az anyatérben elkezdődhessen. Ehhez tartós keveredés és 
rendszeres párosodás, az átáramlási lehetőség tartós biztosítása, tehát az előd mezők egymás mellett élése, 
rendszeres közvetlen fizikai összeérése, érintkezése szükséges. 
A tér lokalizáltsága nem enged be e hatáskizárt családi térbe idegen, harmadik, viszonyítási 
lehetőséget adó információt, tehát a belső térrész ebben az elrendezettségben poláris, a nagy 
azonosság, a genetikai kettősség lokalizált, de kellő szimmetriában változó állapotában 
fejlődik.  
Amikor a nagyobb változás sűrűségű, árnyékolóképes, nehezen áthatolható szervezeti 
központok egymás közelébe sodródnak, az auráik sokáig távol tartják a nagyobb sűrűségű 
rétegeket egymástól. Ha azonban a közeledés és a ,,vonzalom,, azaz az egymás felé 
kényszerítő hatásdifferencia, a köztes térrésznél nagyobb külső nyomás már kialakult, akkor a 
két szervezet, közel azonos sebességre fékeződve, - idegen harmadik hozzámérhető fél aktív 
segítsége nélkül - már nem tud kiszabadulni az együttáramlás kényszerétől. Az egymás 
mellett és együttáramlás során folyamatosan surlódnak egymáson, amely az aurák 
lebomlásával és a nagyobb változássűrűségű, nagyobb részecskesűrűségű rétegek, részek 
egyre közelebb kerülését eredményezi. Amikor a köztes, kevésbé sűrű, légiesebb gáz állapotú 
aurarétegek elfogynak a fizikailag nagyobb sűrűségű rétegek közül, akkor eljön az a pillanat, 
amikor az utolsó határfelületek is lebomlanak, és a közvetlen fizikai kontaktus, érintkezés és 
az eltérő saját spin miatti szikraözön, az impulzus, a párosodás megtermékenyítő anyagcseréje 
létrejön. Ez a folyamat azon párosodási szaporodási pillanatát jelenti, amikortól a két 

A dipólusos mágneses 
mezőben nincs utódképződés, 
az áramlási rendezettség 
kettős szimmetriát mutat, a 
szent életáramlás relatív 
kereszt szimmetriát mutat. Az 
apa és az anyamező közvetlen 
kontaktusban, zárt egységben 
 
 van egymással, a közöttük 
lévő közvetlen utód még 
nagyon kicsi, nem látható 
méretű, sokszorosan védett, 
árnyékolt szülői térben van.  
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félszervezet családi párba egyesül, és egymással rendszeresen érintkezve egyre több impulzus 
kíséretében, egy tartós kapcsolatba, családba épül. A két félszervezet közötti védett térben 
vegyes részecskékből közös utód keveredik ki, amely idővel széttolja, elválasztja, de egyben 
még összeköti az elődeit egymástól. A két félszervezet, mint a Földbolygó két féltekéje idővel 
közös, de egymáson és a közös szimmetriasíkon, a térfelezőn még a saját perdületi különbség 
miatt sokáig elforgó, meg-megcsúszó, elnyíródó kapcsolatban marad egymással. 
 
Ha a 11. ábrán J. N. Naudin képén bemutatott többszimmetriás tripólus szerkezetét 
megnézzük, látható, hogy két elég nagy azonosságú mágneses erőtérrel, aurával rendelkező, 

 
de lényegében az elődök benne érintkező, kölcsönható részecskéiből táplálkozik. Lényegében 
az előd szervezetek részecskéinek az egymásra is ható, az utódban más, jobb 
párkapcsolatokba épülni képes kölcsönhatása, keveredése hozza létre, a később már önálló, a 
megismertek szerint rendezett áramlási rendet megismerő, kialakító és ezt a rendezettséget 
később is sokáig megtartani képes, utód részecske állományt. A nap analóg rendszerben van a 
felmenői nagycsillaggal, amelyek közös tömegpontjában fejlődik a Föld anyja a Nap. A szülői 
részecskemezők további egymáshoz közeledése, az árnyékolt közös családi tér sűrűsödése és 
gyorsulása esetén a három rész, egy közös apa-fiú szent lélek családba, szervezetten 
együttváltozó közös tömegbe szerveződik, miközben a lamináris szimmetriasík, a közös 
életsík, idősík egyre nagyobbra nő. Az előd részecskék átkerülnek, átáramlanak a kellő 
folytonossága miatt már általuk megközelíthető utód szervezeten, a közös leány, vagy 
fiúvállalkozás korszerűbb áramlási rendszerré átépített, átalakított, kétdimenziós életfelületet, 
idősíkot létrehozó szervezetébe. A 11. ábrát J.N. Naudin munkájából kölcsönöztük.  
A korszerűség ez esetben az a szülőket összekötő közös (családi) főtengelyre merőleges új 
áramlási irány, korszerűbb cél, amelyben nemcsak együttműködésbe egyesül a két elődszervezet, 
hanem ennek az együttműködésnek az áramlási rendezettsége már megfelel a képen nem 
látható, de a környezetben nagyobb szinten domináns felmenő áramlási rendezettségével. Ez 
segíti a megmaradást azon állapotok és viszonyok között, amely a nagyobb környezeti 
szervezet érdekeivel is megegyezik, pontosabban nem rontja le annak az áramlási 
rendezettségét és terveit.  A szimmetriasíkokat, szórási síkokat, idősíkokat létrehozó felületek 
között utódok fejlődhetnek, míg a rendszer egy nála sokkal nagyobb tömegszámú, felmenői 
rendszer közös határfelületén szerveződik. A globális környezet, amely helyet és teret, + 
változtatóképes, kellő szimmetriában áramló részecskéket ad a bennük fejlődő utódoknak, 
mely nagy fraktálrendszert képez, amely analóg szabályok szerint változó lemenői, sokkal 
kisebb tömegszámú és méretű, de nagy genetikai azonosságú utód szervezeteknek ad 
lehetőséget folyamatos és szimmetriát megtartó állapotnövekedés, egyre nagyobban 
megvalósulás felé. 

analóg áramlási rendezettségű 
mező közös tengelyre és 
egymás mellé került. Ebben a 
kellően nagy azonosságú 
áramlási rendszerben szoros 
kölcsönhatás alakul ki a két 
részecske erőtér között, amely 
közös utódba szervezettséget és 
kevert állományt hoz létre az 
előd térrészek közötti védett 
térben. Az itt fejlődő utód 
állapot már kellően önálló, 
saját áramlási kereszt tengellyel 
rendelkezik, 
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A következő 12. képen bemutatásra kerül egy valamilyen szinten életáramlásban változó, áramló 
rendszer, rétegekbe szerveződött körfolyamatinak áramlási rendezettségét kirajzoló kép, 
amelyet mágneses erőtérbe helyezett kis iránytű mutatókkal szemléltetünk. 

  
 

Mágneses erőtérben az áramlási rendezettséget bemutató beálló kis iránytűk Vikipédiából másolva 
A részecske mezők minden esetben forognak a tengelyük körül, saját perdülettel, spinnel 
rendelkeznek, amely és a környezetébe is beépült információs energia spin állapota, a 
valamilyen értékkel rendelkező, de sohasem nullaértékű perdületi eredő különbsége okoz. A 
mezők tengelye olyan, az ekliptika síkra merőleges billegő kúpot ír le, amely elárulja a 
vonatkoztatási rendszerben a mezőnek a tömegközponthoz képest változó pillanatnyi 
egyensúlyi helyzetét. A mezők, bolygók pólustengelye a jellemző térpozíció közös 
szimmetriatengelyét jelenti, amely köré a pulzáló egyensúly, áramlási kúpot rajzol. A mezők 
tengelye mindig az egyik szülőre mutat, a keringés egy nagyobb energiaszintű felmenő ívelt, 
térgörbe határfelületén, élőrétegében történik, amelynél a keringő rendszer szimmetria 
tengelye, és az erre jellemzően merőleges saját szimmetriasíkja az eredőjében megegyezik az 
élőréteg lamináris térgörbe irányával. A bolyongás csak a saját élőréteg határai között 
lehetséges, hacsak idegen szervezet nem okoz akkora változást, ad át lendületet, vagy 
perdületet, hogy a kölcsönhatott szervezet kibillen az egyensúlyából, vagy akár a szökési 
sebességre gyorsulva elhagyja a saját élőrétegét. A keringés során, a mezők a testvéreihez 
közeli elhaladáskor, mindig kapnak egy kis befelé, vagy kifelé vonzó (utána taszító), tehát egy 
érzelmi befolyásnak is nevezhető energiahullám párt, ingadozást, a bolyongást növelő 
kölcsönhatást. A hozzámérhető tömegű részecskemezők közeli elhaladásakor, ha nem 
ellentétes a saját spin állapota az egymásba érő aurában, akkor a gravitációs differencia 
megnövekedése miatt a két mező között az izotrópabb környezethez képest azonossági 
vonzerőként ismert gravitációs árnyékolás egymás felé ható erőkülönbséget hoz létre, amely 
azonban csak egy felfutó majd lecsökkenő időben lefutó impulzust, kilendülést hoz létre, 
közeledést a kellő azonosságú testvérhez. Az elhaladás után azonban a vonzalomkánt ismert 
közelítés, egy az átlagos pályakoordinátákhoz képest távolabbra lendüléssel, időben 
tartósabban lecsengő pulzációt okoz. Ez a pulzáció része a bolygók bolyongásának, amely a 
belső és a külső együttállások alkalmával, vagy és hozzámérhető tömegű, azonosságú idegen 
szervezetek elhaladásakor is érvényesül. Ez megbontja a viszonylag egyhangú keringések 
unalmát, élénkséget és több információ és hatáscsere lehetőséget visz a rétegében és a 
pályasík közelében viszonylag magányosan keringő, bolyongó szervezetek életébe. Jó tudni 
azt is, hogy nemcsak a saját és a testvéri rétegekben keringő idősebb, vagy fiatalabb testvér 
szervezetek haladnak el a kezdet pontjától az eredőjében távolodó részecskemező központi 
szervezetek mellett, hanem a távolabb változó, de nagyobb energiaszintű, kellő azonosságú 
felmenők energia és információs részecskehullámai is rendszeresen metszik és befolyásolják, 
élénkítik a keringések egyhangúságát. Ráadásul nemcsak a távoli környezet, hanem ezen 
befolyások szüneteiben, a közeli belső szervezet kellően erős, nagyobb tömegszámú 
részecskéinek a lobbizása, befolyása is érvényesül. A látszólag semmittevő keringésben az 
élet nem olyan egyhangú és unalmas, mint amilyennek látszik. 

Ha egy ilyen nagyobb rendszerbe, egy ettől jelentősen eltérő 
áramlási rendezettségű, sokkal kisebb, de valamilyen szinten 
kölcsönhatóképes affinitású kisebb szervezet kerül, akkor 
vagy gyorsan lebontásra kerül, vagy felveszi a környezet 
áramlási és szervezeti rendjét, azaz alkalmazkodik. Az 
alkalmazkodásnak az idegen téren, szervezeten áthaladás ideje 
alatt, végig követnie kell a helyi rendezettségi lokális 
szokásokat, tehát akkor élheti túl az átutazást, ha mindenkor 
alkalmazkodik az éppen aktuális rendhez, a helyi 
hatalmasságokhoz. A kis iránytűket sokkal kisebb áramló 
részecskék állítják be, amelyek az iránytű közötti áramlási 
folyosókon, csatornákon áramolnak. 
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Nem véletlenül szeretik annyian a Foma 1-es és az egyéb sokkörös autóversenyeket, amelyben 
hasonló analóg folyamatok zajlanak. Az egymást utolérő autókból a hátsó rendszerint egy kis nyomást 
gyakorol az előtte haladóra, amitől Ő fékeződik, az akire nyomást gyakorol, egy kicsit jobban 
felgyorsul, tehát a hátul haladó lendülete egy kicsit segíti az elöljárót. Ha azonban sikeresen több 
energiát fejt ki a hátrább áramló, akkor, miközben utoléri a másikat és elhalad annak a közelében, a 
kettőjük viszonyában nagyobb kölcsönös árnyékolás, ezért nyomáscsökkenés alakul ki közöttük, 
amely miatt egy kicsivel közelebb lendíti őket egymáshoz a külső térből ennél nagyobb, izotrópabb 
lendületnyomás. Amikor azonban elhalad a gyorsabb, lendületesebb jármű, ettől kezdve a környezeti 
hatások viszonya megváltozik, és most-már az új elöljárót tartja vissza jobban a környezet fékezése, 
miközben ettől kezdve a kettőjük közötti árnyékolóhatás miatt maga után húzza a háttérnyomással is 
jobban segített lemaradót. A lemaradót ettől kezdve jobban segíti az izotróp háttérnyomás, de ha lassul 
a másikhoz képest, akkor ezzel az elöljárót is visszahúzza, visszatartja egy kicsit, a túl gyors 
haladásban. Ez a kompenzáció azonban csak addig tart, amíg a két szervezet kellően közel, az 
árnyékoló és gravitációs hatáskülönbség érvényesülési távolságán belül, kellő folytonosságban együtt 
áramlik. Ha az együttáramlásban túl nagy eltávolodás, leszakadás, lemaradás következik be, a 
megszokottnál nagyobb életrés kialakulásakor a segítő és a visszatartó kölcsönhatás elmúlik, és a 
következő utolérésig a két fél viszonyában nem érvényesül. Ez az egyik oka annak, hogy amikor az 
együttfejlődésben túl nagy lemaradás, leszakadás alakul ki, az elöljárók visszatartása megszűnik, és az 
együttfejlődés helyett túl gyorsan fejlődnek, míg a leszakadók egyre jobban lemaradnak. A korábban 
együtt haladó, együttfejlődő mezőny a téridőben széthúzódik, és a fékezetlenül túl gyorsan áramló 
elöljárók lekörözik a tőlük leszakadó mezőnyben lemaradókat. Ez két egymást utolérő, egymás mellett 
elhaladó, egy ideig társként, barátként vagy egymással vetélkedő ellenfélként is együttfejlődő, vagy 
elhaladva leköröző viszonyban analóg következményrendszert hoz létre. 
Nagyobb tömegű, időben tartós, egyensúlyban változó bolygók csak ott alakulhatnak ki, ahol 
a tér domináns sugárzója és a környezet az időben és a térben is változó relatív egyensúlyba 
kerül. Ez az egyensúly is csak viszonylagos, mert miként a térkoordináta pillanatnyi állapota 
és eredője, a pálya egyensúlya is folyamatosan változik.  
A mezőket alapvetően két ellentétes hatásirányba befolyásolja a környezet, amely befolyás a 
megszerzett egyensúly irányába hat, de a lendület tehetetlensége az egyensúlyon átlendíti a 
tömeggel és ezért áramlási, megállási tehetetlenséggel is rendelkező szervezeteket, amelyeket 
az ellenhatás térít vissza az egyensúlyi állapot közelébe, rendszerint azon mindig egy kicsit 
túllendítve. Az energia hatás mezőkbe behatolása változást okoz, amely a látszólag tiszta 
materialista képet módosítja egy kicsit. A változás annál erőteljesebb, minél eltérőbb, 
ismeretlenebb a bejutó információs energia új hatáskombinációja, eredője. Az új és nagyobb 
bonyolultságú kapcsolódást, a szervezet, a mező nem érti meg, ez a mező nyugtalan 
változásához vezet. A mezőkbe bejutó dezinformációs energia (idegen hatás kombináció) addig 
kering és ütközik a mezőben, amíg kellő azonosságot találva le nem fékeződik, és valamely 
térbeli elégséges azonosságú mezőhöz nem kapcsolódik, és ezzel az egyensúlytól bármely 
irányba eltérítő feszültség az áramlási különbség lecsökkenése közben kompenzálódik. Ha új 
a kombináció, hatás, vagy információ, amely csak töredékekben tartalmaz azonosságot, a 
töredékekhez épül, és a mező emlékezetként megőrzi a jövevényt, vagy és a tőle elvesző, 
elvont hatásokra, azaz a változásra is emlékezni fog, az eseményben keletkezett részecskék 
kódolják a múlt információit, és az új kombinációt, a kombináció előzményeként meglévő 
azonossági kapcsolatát. Miközben a távolodó, részecskék is egyre halványabban de még 
emlékeznek az előzményekre, ahonnan származnak, eszükbe jutnak az ízek, az illatok a 
körülmények, a helyben maradó vagy hozzáépülők szintén ismerkednek az új 
körülményekkel, eközben az eltávozókhoz hasonlóan emlékeznek a régebbi időszak, a 
származási hely és idő, állapot részleteire. A megváltozott mező a tudata alatt az érintetté vált 
részecskéin keresztül megtanult, megismert egy új hatást, az emlékhatást és az ismerkedést az 
új környezettel. A közvetlenül, nagyobb energiaszinten nem érintett részecskék, közvetve és 
időben valamivel később értesülnek az eseményekről, a változásról, a másod és a harmadik 
stb. generációs információs energiaszintű részecskék hozzámérhető saját részecskéik felé 
közvetítése alapján. 
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Minden változásban álló, valamiben hatáshiányos mezőre a befogadott részecskék 
információs energiája a kiteljesedés, az információs energianövekedés irányába hat, amely az 
egyensúlyi állapotát a csúcsértékre, vagy a megmaradás lehetősége aspektusából szélsőséges 
értékre viheti. A mezők életszerű folyamatát, a pulzáció két jellemző eltérő eredő felé fejlődő 
időszakra osztja, amely az információval való feltöltődés és a kiteljesedés aktivitása után, a 
kisugárzás, a hatáskibocsátás növekedésével az energiacsökkenés, az elfáradás, a 
lendületvesztés, azaz az öregedés irányába hat. Gyakorlatilag szinte mindegy, hogy az adott 
életciklus a kiválás, vagy és a társulás, tehát az önálló tudat és közös értelem kialakulása 
milyen állapotban, folyamatban kezdődik, a környezetváltozási tendenciája jellemzően a két 
szélsőség között, az átlagos állapot körül változik. A körfolyamatokba nyáron bekapcsolódó 
szervezetek csak abban térnek el egymástól, hogy az egyik a tavasz felé, a másik az ősz felé 
kezd el fejlődni, és miközben a nagyobb változássűrűségbe befelé haladó részecskéknek, 
egyéneknek a szervezeti ősszel folytatódik a környezet állapota, addig a kifelé haladó, kisebb 
és rendezettebb változás felé áramlóknak a tavasszal és a sikeresebb együttműködéssel 
kezdődik az önálló élet környezete. Az egymáshoz képest ellenkező irányba fejlődő áramló 
részecske szervezetek saját élete attól is befolyásolt, hogy nagyobb azonosságú, védett, vagy 
túl nagy életversenyre késztető állapotban áramlik a környezetbe befelé, vagy a nagyobb 
másságú izotrópabb külső környezetbe kifelé. 
Minden mezőben, mindkét irányba ható változás, folyamatosan és egyidejűleg is történhet, a 
hatás kiteljesedés és az anyag, azaz az információvesztés is. A mezők változási, fejlődési 
eredőjét, a rajtuk időegység alatt valamely, sőt minden irányban átáramló részecskék 
statisztikai eredője határozza meg, amelyben befelé és kifelé, sőt nagyon sok más cél felé 
áramló részecskék egyidejű keveredés, eredőváltozása adja a változási következményt. Az 
élet két szélsőséges állapotban a legnagyobb szimmetria felé haladás során is kezdődhet, 
amikor a fejlődés vagy a nagyobb életnyomás, vagy a nagyobb rendezettség tendenciája felé 
dominál. A részek vegyes fejlődésének az eredője, az adott közösség, közös tudat fejlődési 
eredője, amely a lehető legrövidebb ideig maradhat az átlagos potenciálgáton, határfelületen, 
amely felől valamelyik irányba át kell lendülnie, vagy és az átlagos állapot körül ingadoznia 
szükséges. A keletkezéskor megszerzett nagyobb lendület, az idegen hatások nagy részének a 
fogamzási, nagyobb azonosságú térrészekből kizáródásával, nagyobb eredő egyediséggel, 
később e térrész tartós feltöltődési folyamatával kezdődik, amelykor uralkodó hatásként a 
fiatalkori életszakaszban, a nagyobb lendület dominál. Az élet delén túl az uralkodó hatás 
megváltozik, és az energiasűrűségben vagy a lendületben kiteljesedés helyett, a fő tendencia, 
a hatás és információ, a lendületvesztés és a torlódás, a határozatlanság idővel megerősödik. 
Ez két meghatározó fő irányzatra bontja, az életszerűen változó folyamatokat.  E két hatás 
folyamatosan változik, évszakok és napszakok lüktetésében és ennél is nagyobb mértékben az 
emberöltők sorfordító pulzációiban. Az öregedés olyan, mint a bolygónk keringési 
ciklusokban az életsíkra merőleges tengelyének a kúpot leíró állapotának az átbillenése, csak 
nagyobb hatásidőszakra, - az embernél emberöltőre - változik, amely a gyorsabb változású 
bonyolultabb mező feltöredezése és a harmóniájának a felborulása miatt, nem mindig 
fordulhat újabb periódus felé. Az egyik fejlődési irányban a lendületes hatásbefogadó-képes 
fiatalkort, az emberöltő elmúlásával egy csökkenő lendületenergiájú, az áramlási sebességben 
negatívabb tendenciájú időszak váltja fel, amelyben az élő mezők dinamizmusa, a 
határozatlanság, és a lefékeződés, vagy a megszűnés, az egyensúlytalanság irányába csökken. 
A bonyolultság növekedésének a hatásidő, az életidő rövidülése az ára, amely az anyagi 
változási ritmus pulzálása felett hasonlóan változik, a ritmus növekedés folyamatát, az energia 
és a kölcsönhatások időbeni sűrűsödése, az időben növekvő kölcsönhatás mennyisége 
generálja. A hatásidő rövidülése, egyre nagyobb időbeli bonyolultsághoz vezet, amelynél az 
egymást egyre gyorsabban követő események, - a felgyorsuló információfeldolgozást - egy 
általunk kaotikusnak látott változásba, a csillagfénybe kergeti. 
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A mezőkből eltávozó információs energia tartós, pótlás nélküli kiáramlása a változást és az 
eseményeket csökkentő változatlanság, a rendezettség növekedése felé hat. Ez és a befelé ható 
külső lendület merőlegestől eltérő iránya miatti nagyobb visszaverődés növekedése okozza a 
napszerű sugárzók változásával táplált bolygószerű mezők alacsonyabb életnyomású 
pólusainak a lehűlését. A mezőkbe beérkező rendezetlen Pl. hő formájú változás a mezőkbe 
határozott áramlási irányokba, csatornákba osztódik, terelődik, és ezzel rendezettebbé válik. A 
rendezett irányba ható, egymást az irányban is erősítő összegződő a pólusokon felgyorsuló 
kiáramlás, helyi energiahiányt, az események ritkulását eredményezi. Ennek analógiájára 
fejlődtek ki a csillagok, a bolygók és az életszerű folyamatban és ritmusban változó nagyobb 
bonyolultságú változómezők, és a szintén szimmetriatengellyel rendelkező emberszerű 
lények. A csillagrendszeren belüli változás sokféle pulzációt okoz, amely évszakok, és 
napszakok változásában nyilvánul meg. A keringési távolodás növelésekor a közeli fő sugárzó 
csillag beáramló energiája csökken, ekkor a környező sokféleségben gazdagabb tér hatása 
megerősödik, amely a bolygót az idegen tér visszatartása napközeli állásba kényszerítve 
visszatéríti. Ez a rendezetlen, sokfelől és sokféle irányba egyszerre ható energia beáramlását 
növelheti, de a gravitációs eső egyre rendezettebb, a tömegközpont felé ható iránya a mezőbe 
beérkező entrópiát, az áramlási rendezettséget csökkentve azonos cél, a mezőközpont, az 
idegen hatásokban és a sokféleségben a legkisebb nyomású térrész irányába tereli. Ez a 
bolygóhelyzetekhez, pályákhoz, állásokhoz kötött asztrológiai spekulációkat megerősítheti, 
alapot adva a születési (fogamzási) környezet adott időben betöltött fontosságának, az 
élőlényekre a körülmények ismétlődésekor várható eseményanalógiák teóriáinak. Az 
asztrológia, olyan felismeréseket, megfigyeléseket még tudományos elismertséggel nem rendelkező, de 
rendszerező tudományág, tudásinformáció, amelynek nemcsak valóságos és objektív alapja 
van, hanem a felismeréseivel az élet lehetséges valószínűségeinek az előre jelzésével, az 
előérzeteket is részben megmagyarázva, a megmaradást segíti. 
 
Az évszakok változását is keltő pulzáció napból kiáramló foton sebességre gyorsuló 
részecskék áramlási irányára merőlegesebben beálló földrész irányba, a nyáron bejutó 
sugárzási többlettel a mezőbe áramló energia visszaverthez képesti arányát növeli, amely a 
napszakok változásával egyenletesen árasztja el a jobban megvilágított féltekét. A többlettel 
feltöltődő bolygók féltekéinek a kisugárzása kicsit késve megnövekszik, amelynek a fő 
sugárzóra és a belőle kiáramló részecskékre is visszaható kölcsönhatása, a kölcsönható 
felületeken megnövekvő nagyobb változás sűrűség miatti életnyomás növekedés, az időben 
eltolt visszahatással rendelkező szervezeteket távolabbi pályára, vagy magasabb változás 
sűrűségre kényszeríti. Az ellenhatás, a melegfront megerősödésével ismét megnő a környezet 
hatása, életnyomása, amely a bolygót újra a pályája napközeli állapota felé segíti. 
A nap-éjjel, a megvilágítás saját forgás miatti periodikus váltakozása újabb ritmus lehetőséget 
ad mezőn kifejlődött életnek, amelyet befolyásol a környezet változása és az egyéni aktivitás. 
A mikrovilág sejtpopulációjában is hasonló változás lenne megfigyelhető, ha a változás 
frekvenciáját lelassítanánk az általunk megfigyelhető sebességre. Ha a nagyobb 
fraktálrendszerek felé kitekintünk, a galaxis szint felett is hasonló poláris kialakulást 
sejthetünk, amely a térállapot áramlási, fejlődési egyensúlyát a mi vonatkoztatási 
rendszerünkben a tejútra tereli. A galaxisok és az ennél nagyobb rendszerek, hasonlóan két 
sokkal nagyobb, egy fejlődési fraktálszinttel nagyobb tömegszámú, de már sokkal 
differenciáltabb állapotban fejlődő, időben korábban keletkezett részecskerendszerek 
gravitációs terében, közös szimmetria síkjában szerveződnek. A már kialakult mezőkre ható 
változás, és a csillagokban zajló kaotikus rendezetlenség végtelenségében, a közös 
életfelületre kerülő életanyagot feltördelve apró szilánkokra őrli, és az Isten malmaiban 
elporladt részecskéket kiszórja a csillagközi izotrópabb tér felé. A statikusan rendezett 
csillagközi térben a változás lefékeződik, és a téridőben változatlan állapotú utazás 
monotóniájában hibernált állomra szenderül. 
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A gravitációt, a térbe dermedt, lassan változó hatásenergia, - anyagként ismert, tömegbe tömörült mezők 
talajszintje, a tömegközpontja felé ható, de a kaotikus tömeg által feltartóztatott, elnyelt hatás, 
hatáskülönbözete okozza. A nagyobb sűrűségű, nagyobb azonosságú tömegfelszínhez történő 
közeledéskor az ellenhatás csökkenése miatt a gravitációs hatáskülönbözet növekszik. A 
hatásdifferencia növekedése miatt a gravitációs eső áramlása folyamatosan felgyorsul, amely 
a lendületet elnyelő-képes, a hatásokat és az információkat befogadó, kellően információ-
azonos anyagnak átadja a kölcsönható mozgási lendületét, vagy és a másban, pl. információs 
hatásban is megnyilvánuló üzenetét. Ez a gravitáció, azonban a kisebb tömegbe szerveződött, 
nagy azonosságú anyagra is hatással van, amely szerepet játszhat a sokkal kisebb részecske 
szervezetek magkölcsönhatásban. (Lásd a 3. és a 4. Ábrát.) Moetriusnak jó oka van feltételezni, 
hogy a kölcsönös árnyékoló képességet és vonzerőnek ható egymás felé térítő erőt keltő 
hatásazonosságban rejlik az erős kölcsönható erő, amely miatt nemcsak sűrűbb tömegbe 
épülhet az információs anyag, hanem az ilyen térrészből kiszoruló idegen hatások taszító 
lehetősége is kevésbé érvényesül. Az erős maghatás egyúttal nagy azonossággal is jár, amely 
a folytonosságban egymást kiegészítő elődök és utódok között a legerősebb. 
A sűrűbb hatásmező, a tartalmával megegyező spektrumú, kellő azonosságú, a szervezetében 
szükséges hatásokat az átáramlás során befogja, amely miatt a nagyobb sűrűségű vagy tömegű 
hatástér, több azonosságot tartalmazó tömegközpontjának az irányába, az átlagosnál több e 
centrum felé ható lendületátadás érvényesül. Ez a többlet okozza a részecskeszámban, a 
tömegszámban növekvő részecskemezők egyre nagyobbra és bonyolultság felé fejlődését. A 
hatásazonosság- máság alapján, az elnyelődéskor a térben lévő mezők jellemzőikben és a 
tulajdonságukban elkülönülhetnek, amely miatt sokféle eltérő ritmusban változó, eltérő 
tulajdonságú mezők alakultak ki. A térben bármilyen hatásdifferencia, változási sűrűség, 
vagy/és minőségi eltérés alakul ki, az eltérést helyreállító kiegyenlítésre, a mindenhatóságra, a 
teljességre, és a nagyobb hatóképességre törekvő erőhatás, mint minden buborékba bejutó és 
annak az energiáját, feszültségét növelő részecskeesőt létrehozó gravitációként érvényesül. A 
gravitációs hatásnyomás, amely a testeket egymás felé kényszeríti, a tér energia 
kisugárzásának és ezzel az egyensúlyának a megtartására, a kellő azonosságú szervezetek 
közötti idegen hatások kizáródásából fakadt hatásszimmetria hiány, egyensúlytalanság, az 
egykori, kezdeti szimmetriavesztés megszűntetésére irányuló, a visszatöltődést segítő 
helyreállító hatásnak tekinthető. 
 
 
 

8. A térbeli hatásazonosság információs elemei, az egymásba 
épülő hatásmodulok: 

 
A hatásmezők feldarabolása: 
A térben található, információs energiaként meghatározható mezők mérete és összetétele 
időfolyamatok alatt állandóan változik, nagyobbra épülhet vagy erős hatáskövetkezmény 
esetén töredékekre eshet szét. A tördelés alapja a bármilyen méretű többdimenziós 
hatásmezők egymás felé ható iránnyal és lendülettel történő ütközése, és létrehozott nagyobb 
belső életnyomása, amelyet impulzusként ismerünk. A lendülettel ütköző tömeg, mezőkbe 
egybeépült részecskékből áll, amelyek az ütközés hatására differenciálódhatnak, az 
állapotuktól függően széttöredezhetnek és az ütközési feszültségből megszerzett lendülettel 
kiröpülhetnek, vagy növelhetik a nagyobb tömegűvé vált megmaradó mező energetikai, 
eredőjét. Az atomoknál kisebb, elöregedett, rugalmatlan eredőjű, (egymásban, az isteni közösség 
együttműködésében hitetlen) mezők széttöredezése jelentős változás jelent, amely során a mezők 
információs energiájának, a kvantumoknál kisebb részecskékre bomlása az összetettség és a 
bonyolultság, és a hatóképesség csökkenését eredményezi. Míg a térben és időben összegződő 
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változásokkor egyre nagyobb bonyolultság, összeépülési variáció alakulhat ki, addig a 
széttöredezést jelentő fordított folyamat során a bonyolultság és az összetettség csökken. Ez a 
szétváló, kisebb mezők csökkenő egyedibb tulajdonság állapotát eredményezi, amely a 
fraktálon az éppen kialakult legkisebb tömegméret végtelen felbontásig követhető.  A 13. 
ábra annak a megértését segítheti, hogy az impulzuskor mi és hogyan történik. 
Az aurán megszűrt, a térbe kijutott részecskeraj, még kisebb részecskékből, nagyobb részecskecsoportba, 
mezőkbe kapcsolódott együttszálló tagjainak, a pályájukat keresztező részecskefelhővel kölcsönhatásba kerülése 

Nincs kölcsönhatás, 
 a szemben érkező rajok 

 tagjai elkerülik egymást  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Impulzus, az erős kölcsönhatás, a hatásmező darabolódás, amely során a részecskék még apróbb, 
az eredő tömegközéppont körül megperdülő, a részecskéiket kiszóró spirálgömbökre töredeznek.  
A szimmetriasíkon statisztikai valószínűséggel sokkal magasabb az időegységre jutó 
impulzus események száma, gyorsabb a fejlődés. 
 

 
 
 
14. ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
háttérzajért 
felelős 
töltések, az 
apróra 
töredezett 
részecskeraj 
maradványa
i 

A lendület összegződés egymást erősítő hatása, gyorsabb áramlást okoz a lendületek irányára 
merőleges szimmetriasíkkal párhuzamos, kiterjedési síkfelületet képező körgyűrű irányába. 

A részecskék találkoznak erős kölcsönhatás, impulzus 

A torlódó térrész közepén, 
többszörösen hatáskizárt 
térrész, és a lamináris sík felé 
terelődés, áramlási 
irányváltozás, célváltozás és a 
szétáramlás miatt alacsony 
életnyomás alakul ki. A 
szimmetriasíkon, idősíkon 
egymáson torlódók, a tér 
közepén elporladók nemesgáz 
kiáramlásától is segítve kifelé 
és azonos irányba, közös 
életáramlásba terelődnek. 

A centrumban, a 
szétáramlás 

helyén, a 
környezetnél 

sokkal 
alacsonyabb 
életnyomású 

térrész alakul ki 

Az átmeneti határréteg, a szimmetriafelület közelében jelentősen megváltozik az áramlási rendezettség, amely 
középről a szimmetriasík és kifelé, egymás felé áramló, kifelé terelődő! A képen nehezen látható! 
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Az impulzuskor, a lendülettel egymás felé haladó valamely méretű és bonyolultságú, 
rugalmas gömbhalmazokba tapadt hatásbuborékok együttáramló összessége, eredő képessége 
meghatározza a csoportot képező mező hatásfeldolgozó és változási ütemét. Ha a mezőt 
képező csoport valamely tagjában a feszültség külső, vagy belső hatásra megnövekszik, a 
többlet vagy a hiány kiáramlása, vagy elnyelődése nélkül a mezőben folyó változás olyan 
csillapítatlan rezgésnek tekinthető, amely sokszorosan körbeadódik, a halmazt alkotó 
részecske összetevőkről ismert, elutasított hatásinformációként visszaverődik. Az ilyen mező 
csak akkor nyugszik meg, ha a kialakult feleslegét a környezetnek, vagy más szereplőnek, az 
adott hatással telítődött szervezetéből el tudja távolítani. Amint a felesleg, a kelleténél több, a 
belső feszültséget növelő, feleslegesé vált hatás eltávozik a szervezetből, az megnyugszik, az 
addig mindig továbbadott rezgés csillapodni fog. 
 
Ha a mezőket övező felületeken, valamely hatásban, állapotban szimmetriába került, 
egyensúlyi állapotot eredményező határrétegekről az információs hatás mindig visszaverődik, 
az, amíg csak az idegen, felesleges hatás olyan kicsi részekre nem bomlik, hogy már el tud távozni az őt be nem 
fogadó, neki ellenséges, a jó tulajdonságait fel nem ismerő, vagy és kellően meg nem becsülő szervezetből, 
szinte végtelen ideig rezgésben, információcsere állapotban tarthatja a rendszert. A 
határrétegek azonban nem átjárhatatlanok, azokon a kellően felgyorsított részecskék, közel 
merőleges irány és a legnagyobb útidő nyitottság állapota, kellő ritmus eltolódása esetén 
átszökhetnek, amely a mezőre nézve, - ha az eltávozott részecske nem áramlik vissza a 
környezetből - veszteséget jelent. Ez csillapodóvá teheti a változást, a bejutott és fel nem 
dolgozott feszültség, még meg nem értett idegen információ eltávozásával, amely esetben a 
rendszer változása a hatások pótlása, kellő gerjesztés nélkül egy idő után leállna. Miként a fák 
kérge, a sejtek, az emberi bőr és az ezen kívül lévő bizonyítható aura, és a hasonló funkciót 
betöltő bolygók szférái is, hatászóna, hatástér elválasztó, határoló rétegeket, övezeteket 
képeznek, amely a folyamat optikai tartományban is működő, visszaterelő, visszaverő 
aspektusát megerősíti. Az optikai aspektus nagyító alá kerülésekor, a lamináris felületi 
áramlásra terelődés miatt nagy felületi feszültséggel rendelkező gömböcskék, sűrűn, 
gömbszimmetrikusan elhelyezkedő részecskéinek a raja kisbolygószerű övezetet képez a 
változó hatásmezők körül. E rétegek, szférák, aurák a mezőt a környezettől elválasztó 
határfelületeket alkotnak, amelyről optikailag is visszaverődnek, megszűrődnek a külső és 
belső hatások lendülettel, de rossz ritmussal érkező, közvetítő, továbbító részecskéi. Ez a sűrű 
övezet a mezők változásának megfelelően tágul, vagy összehúzódhat, a mező és a környezet 
életnyomás és hatásarányától függően. A határoló övezet mindig az adott rétegben kialakult 
egyensúlyi állapotú helyzetet veszi fel, azaz a buboréktér mérete mindig alkalmazkodik a 
belső és a külső nyomás különbségéhez, a kialakult különbség esetén ennek a megszűnése 
felé hat. Ha a mező belső változása csökken a környezethez képest, akkor a környezet 
nagyobb hatásnyomása kisebb térfogatba, de nagyobb életnyomásra kényszeríti. Ez a nagyobb 
belső életnyomás, változás sűrűség a mező határfelületétől befelé eső térrész gyorsabb 
változását eredményezi, amelyben ezzel a változás és az életnyomás ismét megnövekszik, 
amely az átlagos tér és nyomásegyensúlyt helyreállítja. Természetes, hogy a hatásváltozás 
lendülete, tehetetlensége mindig túllő egy kicsit a célon, amely a mező aurájának, harmonikus 
állapotának az egyensúlyi zóna körüli pulzálását eredményezi. Ezt az övezetet a változással 
túltöltött külső környezet befelé, a belső változásból kifelé tartó részecskék lendülete azonos 
erővel kifelé kényszeríti. A társadalmi fraktál szerveződésben a tudományos világ képviseli az 
általa el nem ismert aurát, a szűrőréteget, amely a túl sok, vagy túl nagy változást okozó 
hatások lendületét megszűrve, kirostálva, csak fékezetten engedi érvényesülni. 
 
Az Univerzumban működő hatásrendszerben az erők egyensúlyra törekvő hatása befolyásolja a 

változó mezőket, a méretüktől, a tömegüktől és a hatásfrekvenciájuktól függetlenül. 
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A hatásváltozásnak tekinthető impulzus kialakulásakor, a tömeggel rendelkező információs 
energiával jellemezhető részecskék raja, egy nem teljesen gömbszimmetrikus felhőben egy 
növekvő buborék felületet képezve távozik. Amennyiben az impulzus rétegben, térben 
következett be, ez esetben nemcsak kifelé haladó, növekvő méretű, hanem befelé a változó 
térrész közepe felé haladó, a részecskéiben és a változtató képességében sűrűsödő, de a 
méretében csökkenő energiahullám is elindul, amelynek a lendület nyomása az életakadályok 
után az összeéréskor tetőzik. Az ütközésben részt vevő energiatömeg jellemzői megváltoznak, 
és a torlódás helyén egy ideig helyben és relatív egyensúlyban maradó, magasabb fordulattal, 
saját spinnel forgó tömegrész, és lendülettel szétfröccsenő, kisebb perdület/lendület arányú az 
impulzus helyéről eláramló részecskék gömbszerű felhőt alkotó rajára bomlanak. A 
hatáskövetkezményeknek az ütközésnél tárgyalt lehetőségei, meghatározzák a lendülettel 
rendelkező részecskéktől megfosztott, dimenziószegényebbé, de a változtató képességben, az 
együtt és megmaradásban stabilabbá vált mezők anyagba szerveződésének lehetőségeit. Az 
impulzus jellemzően kétirányú, egymással hatáspárt, együttható változót képező 
következményt okoz, amelyben az egymással kontaktusba kerülő részecskék egy része az 
esemény színhelyéről kifelé, más része a környezet adó rendszer nagyobb változássűrűségű 
rétegei felé, befelé szóródnak. Az impulzus pillanata relatív szimmetriát, és fordulópontot, 
téridőbeli eseményt, Origót hoz létre, amely vagy az impulzus állapotához viszonyított átlagos 
előző állapottal kezdődő besűrűsödéssel, energia koncentrálódással, a hatóképesség 
téregységre jutó növekedésével, vagy dekoncentráltsággal, a korábbi állapothoz képest 
szétszóródással, a térállapothoz képest kiürüléssel, kisebb változtatóképességgel, az izotróp, 
minden lehetséges hatás redukálódásával jár. Míg a sűrűsödő állapot az átlagosnál gyorsabb 
fejlődést és centralizációt, melegfúziós következményt hoz létre, addig az utóbbi állapot 
szétszóródást, decentralizációt, energiában ritkábban kitöltött, de fenntartó részecskék 
tömegszámához viszonyított térarányában nagyobb méretű életteret hoz létre. Mind a két, 
egymással ellenkező irányultságú változás az átlagos korábbi élet jelentős nemlineáris 
megváltozásának tekinthető, amelyben életfolyamat és eltérő élettudat, más ideológia 
keletkezik. A befelé áramló, a melegfúziós végállapot felé fejlődő részecske közösségnek az 
életet az átlagostól a gyors gazdagodással, a változtató és a hatóképesség növekedésével, 
magasabb változássűrűséggel, gyorsított fejlődéssel kezdődik, amely az átlagos volt 
életritmushoz képest gyorsított, centralizált állapotfejlődést és azonosság növekedést hoz 
létre. Ez az állapot az adott térből egyre jobban kiszorítja a sokféleséget, amely miatt sajátos 
és információ hiányos, hatáskizáródásos, belterjessé váló állapot felé fejlődik. A másik 
irányba kifelé és szétáramlás, az átlagos izotróp állapotból való átalakulás, az izotróp gyors 
fejlődéstől elmaradást, a sokféleséggel sikeresebb keveredést, magasabb biodiverzitást, 
nagyobb és sikeresebb információ cserét, jobb folytonosságot hoz létre a környezet 
szereplőivel, de romlik a folytonossága és az azonossága a tőle eltávolodott, a centralizáció és 
a gyorsabb fejlődés felé fejlődő másik részecske közösséggel. Míg a kifelé áramlás az Isteni 
közösség és a teljes tudás állapota felé fejlődik, addig a centralizálódó részecskék 
életfolyama, az egyre nagyobb isteni hatásközösség kizáródásával, ehhez képest a nagyobb 
egyediség és a matéria, az anyagba sűrűsödés felé fejlődés a lehetősége. A befelé a nagyobb 
anyagsűrűség, a nagyobb energiasűrűség, a centralizáció felé fejlődés hatáskizáródásában 
növekvő materialistább élettudatot hoz létre, amelyet a mezőnek a teljes centralizációt, és 
nagy életnyomást okozó fejlődésvég, hatáskizártabb állapot követő szétszóródás előtti, 
időfolyamat alatti visszatöltődésnek is tekinthetünk. Ez a visszatöltődés, a ki és a szétáramlás 
azonban már másik életfejlődési szakasznak tekinthető, mert amíg a befelé áramlás, a 
centralizáció tart, addig a szervezetben résztvevő részecskék tere a melegfúziós nyár állapot 
felé fejlődik. A legnagyobb sűrűség és változás sűrűség elérése után, életforduló, ki és 
szétáramlás, felbomlás és szerveződési ősz, elöregedési folyamat keletkezik, amely az azonos 
irányú felmenői áramlás elérésével nagyobb áramlási rendezettségre és tél, öregember, elhaló 
ciklus állapotra fejlődik. A téli ciklusforduló ismét áramlási irányváltással folytatódik, amely 
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a meleg és a hidegfúziós, eltérő irányba áramlott részecskék ismét azonos irányba áramlását, 
és tavasz, együttműködés kifejlődését eredményezi. Ez a tavasz állapot, lendületesebb 
együttfejlődést, kisebb életnyomást, és átlagos, sikeresen keveredő vegyes, utódállapotot hoz 
létre, amelyben a korábban kifelé, majd befelé áramlók, sikeresen keverednek az előbb befelé, 
majd kifelé áramló, őket a fejlődésben megelőző, de genetikai válságba került még kellő 
azonosságú társaikkal. 
 

Szűkítsük most le a kört a gömbfelhőben szétrepülő részecskékre. 
Ha biliárdgolyók tömegéből álló halmaznak tekintjük az ütköző mezőket, akkor egyértelmű, 
hogy az impulzuskor a kialakuló rugalmas ütközésnek a beérkező sebességnél nagyobb kifelé 
ható lendülete, rugalmatlan öreg részecskék esetén meghaladhatja azt a kötőerőt, amely a 
részecskéket már kevés kötőerővel egymáshoz ragasztja. Ez esetben az összeragasztott 
golyókhoz hasonlítható, már elidegenedésbe forduló, egymás felé érdektelen, csak magukkal 
törődő materialista halmaz széteshet, amelyből kisebb nagyobb darabok, csoportok, szilánkok 
válhatnak le. A nagyobb azonossággal, vagy és a sikeres kiegészítő hatásokkal egymáshoz 
jobban kötődő, egyben maradó csoportok lepattanva egymásról némi eltérülés után együtt 
távozhatnak el, míg a magányosabb, kisebb és szabadabb egységekre lebomló, a helyét a 
korábbi társulásban meg nem lelő részecskék irányváltozása jelentősebb lehet. Ha az ütköző 
csoportokból álló tömegek támadásvonalai egybeestek, és az ütközésnél erő és lendület 
egyensúly alakulhat ki, ez a korábbi haladási irányokra merőleges szimmetriasíkot képezhet. 
Az egy vonalba eső támadáspontok azonban a szabálytalan alakú tömeget képező mezőkben 
egy idealizált állapotként nem, vagy csak ritkán lehetségesek, miként a tökéletes periodikus 
kristályok is csak idealizált termékek. Az ütköző halmaz részecskéire többnyire nem állítható 
fel közös támadásvonal, és nem állítható fel teljes szimmetriát adó egyenlet. Ez azt a 
következményt váltja ki, hogy az eltérő támadásvonalon ütköző részecskék lendülete erőkaron 
forgató nyomatékot ébreszt, és a szétváláskor e részecskék egy része egymáson megperdülve 
rugóvonalat követve, pörögve távozik. Lásd a 12. Ábrát. Ez lehet a sorsa a nem teljesen egybeeső 
iránytengellyel rendelkező valamennyi részecskének, a mérettől és a tömegszámtól 
függetlenül. A távozási lehetőségek azonban a tér határfelületei, szimmetriasíkjai és 
erővonalai által is meghatározottak, tereltek, áramlási irányokat módosítók. A merőlegesen és 
egy támadásvonalban ütköző részecskék elvileg, nagy rugalmasságú halmaz esetén, perdület nélkül 
visszapattannak egymásról, és idealizált vonalú lendületirányba, gömbszerű felhőbe 
szétfröccsennek.  Azonban az egymással ütköző részecske felhőkben nagyon sokféle 
rugalmas és már rugalmatlan állapotban lévő elöregedett ősz, vagy tél állapotú alszervezetek 
eredője határozza meg a következmény kifejlődését. Ha rugalmatlan, elöregedett, 
elidegenedett részecskék ütköznek, kellő hely és deformáció képesség esetén a térrész 
rugalmatlan alakváltozásban összegyűrődik, összekeveredőik, kisebb térbe kényszerül. 
A valóságkép, a két helyzet ütközésenként változó keveréke. Mivel az ütköző részecskék 
pályája sem egyenes, az ütközés során, az erőkaron ütközők részecskék raja a saját perdületük 
mellett közös perdületet is megszerezhet. Az idealizált helyzet szerint, amely csak kis arányban 
következhet be, két ellentétes irányú, félgömböt, vagy és domború külső felületű kúpot képező 
rajban, vagy a közös szimmetriasík vékony, de keveredést adó kétdimenziós rétegében 
repülnek széjjel, amelyet elválaszt az ütközésnél az auraszerű határoló övezetek, rétegek 
összenyomódásából keletkező féltekehatár, a szimmetriasík. Ez a sík, azonban meghatározó a 
felhőben szálló részecskék egymástól egyre távolabb kerülő, de azért sokáig együtt egy forgó, 
egy közös mezőt képező, felhőben eltávozó rajára. Az időben egybeeső impulzusok 
lendülettöbblete, az egyensúlyt képező aura felületeit a lendület többlettel megszerzett 
hatással torzítja, amely benyomódik. (Lásd az 14. ábrát) Az összeépült mezőkben 
benyomódott rugalmas szimmetriasík állandó erőt fejt ki a részecskegolyók, az életbuborékok 
szétválasztására, amelyeket egymástól eltávolítani igyekvő erőhatást tart fenn. Ezzel szemben 
áll a környezet gravitációs hatásnyomásának a különbsége, a kisebb részecskékből érkező 
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lendület folyamatos átadódása, amely a gravitációnál tárgyaltak szerint nagyobb erővel hat a 
mezőkre a külső oldalról, mint az egymásnak feszülés miatt egymástól árnyékolt oldalon. A 
részecskékből összeépült mezőre ekkor már nemcsak a belső, a keveredésből, vagy és a 
vegyülésből származó kötőerő, hanem a külső egyensúly is hat, amely a közös halmazba 
épülést a részecskék egyensúlya mellett a halmaz közös egyensúlyával, az együtt maradás 
megértett összetartozás, megmaradási effektusával is segíti. 
A térben folyó sokmilliárd változás, lehetővé teszi, hogy egyes mezőkben a változás azonos 
pillanatokban teljesedjen ki. Az időben egybeeső impulzusos szétsugárzódáskor, a párokba 
kapcsolódó szülő mezők, táguló gömbhullám félgömböt képező karélyain szálló egyes 
részecske felhők, az impulzushelyeket összekötő (elvi) egyenes, de akár térgörbe (bolyongási 
vonala) felezőpontja, összeérési pontja körül, azonos támadásvonalon ütköznek egymással, 
mely állapot változásban újabb más egyensúlyt, a korábbi áramlási irányra merőleges 
elterelődést, és újabb szimmetria síkot létrehozó kialakító impulzust hoznak létre. Ez 
reprodukálja a folyamatot, és eltérő energiaszinten biztosítja a feleződő mintát és a korábbi  
állapotot, folyamatot lemásoló életprogramot. A két félgömbszerű, elvileg ekvipotenciális, 
(azonos lendület értékű) hatásfelületen ütköző részecskefelhők ellentétes iránydimenzióban 
találkozó részecskéi annihilálódva kiolthatják egymást, összeolvadhatnak egy sűrűbb álló 
csomót képező neutrális mezőbe, vagy-és önállósodhatnak lepattanva egymásról a másolást 
más impulzushelyen folytatva kicsiben. A folyamatot ábrázolva a közös, egybeeső 
támadáspontban, az origóban, a lendület dimenzióban, hatásban kioltás, annihiláció és a 
rugalmas visszapattanás is törvényszerűen kialakul (az erőtől és a lendülettől, és az ütközők 
rugalmasságától is függően). A folyamatot a 2. és a 15. Ábra segít megérteni, amely a Sík és a 
Térből lett ki és átemelve.   
 

A szerveződés változási sűrűségét két lényeges dolog határozza meg:  
A hatáskörzeten belül lévő analóg hatásmodulok relatív távolsága, és azonossága, és egymás 
felé, (azonos cél) felé tartó iránya, amely jelen-idejű hatásátadást tesz lehetővé. A rezonancia 
következtében a relatív távolságra lévő hatásmodulok között kétdimenziós idősík alakul ki, 
amelyet az alábbi 15. ábrán mutatunk be. Az életszerveződés kezdete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az idősík növekedési iránya: 
Az azonos információ és hatástartalmú összegződések 
közömbösítik egymást, amely dimenzió redukciót jelent. 
Az összegződő hatásgömb-hullám párokban lévő 
maradékhatás, egy része szóródik, míg a jelentősebb 
része kétdimenziós idősíkot képez, amelynek hatóiránya a 
hatáskvantumokat összekötő egyenes középpontján lévő 
origótól kiinduló, növekvő körsík sugarait képezi. A 
szóródó sugárkomponensek többdimenziós 
visszaverődés, (szóródás) után érnek vissza a kiindulási 
mezőbe, a környezet változásáról tudósító, idegen 
információval kibővülő visszacsatoló jelként. 

Az impulzuskor merőlegesen ütköző 
részecskék, egy új, közös 
tulajdonságú részecskében 
egyesülnek, amelyre ható változásból 
új gömbhullám-sorozat keletkezik.  

Az impulzus pillanata, a jelen-idejű 
információcsere, a fogantatás 

15. ábra 
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Az idősíkot képező körgyűrű rendszer, időspirált is alkotó, violinkulcsszerű áramlási rendszerében egy 
kétdimenziós, végtelen hullámhosszúságú síkhullám halad, amely majdnem az áthaladása 
helyszínén majdnem jelen-idejű tudósítást közvetít a térre görbülő, kölcsönhatási kapcsolatba 
kerülő hatásmezőkkel, majd onnan visszaverődve, szóródva időkéséssel visszacsatoló 
információt hoz a távoli környezet változásáról, reakciójáról. Ez a hatásátadásában, a 
lendületében csillapított rezgés, amelynek a környezetből pótlódik az ott elnyelődő energiája! 
 

A (z idealizált síknak tekintett) szimmetriasíkon az origótól távolodva, az ütközési szögtől függően a 
nem teljesen elvesző lendület, a szimmetriasík irányába érvényesülő és egyesülő új iránydimenzió 
megerősödéséhez vezet. Az egyre kisebb szögben találkozó részecskék egyre később de egyre nagyobb 
eséllyel segítik egymás haladását, amely miatt a térben és időben egyre távolabb összegződhetnek. Az 
összegződés a hatás adott helyen megerősödését eredményezheti, amely térben és időben valószínűen 
bekövetkező lendületváltozást a szimmetriasíkhoz képest bezáró egyesülési irányszög állása határozza 
meg. A szimmetriasíkkal majdnem párhuzamosan haladó, egymást erősítő részecske-pár, 
óriáshullámot képezve, a segítő környezetben szupravezetést eredményezhet. Valójában az életáramlás 
violinkulcsszerű szimbólum rendszere azt ábrázolja, hogy az idősíkon áramló élet időnként nagy 
amplitúdóban elhagyja a saját síkját, hogy magasabban vagy mélyebben lévő más szimmetriákon is 
megkísérel életben maradni, de a környezet mindig visszakényszeríti az által egyre nagyobb 
felbontásban megismerendő életspirálra, az életáramlás végtelen idő felé haladópályájára. 
 

A fényt, miként a többi elektromágneses sugárzást is a jellemző ritmusban, frekvencián 
érkező részecskék folyamatos retinán kölcsönhatása, ritmusa kelti. Ha az origón egyesülő x 
tömegű mezők lendületi annihilációjakor, a foton sebességével távolodó részecskéje 
lendületváltozását követő nagyenergiájú felvillanása a fény sebességével eltávolodik, a 
távolodási sebességből kiszámítható, hogy a felvillanást közvetítő részecske a 
szimmetriasíkkal milyen szöget zárt be. Okunk van azt feltételezni, hogy a kicsi de valós 
tömeggel rendelkező foton, (amely a felbontási képességünk határán hol tömeggel bíró 
részecskeként, hol szétsugárzódó, iránnyal bíró majd ismét egyesülő áramló hullámként 
haladó kis görbületi (relatív egyenes) pályája, a térakadályok elkerülése után, menet közben a 
szimmetriasík összegződésén alakul ki, amelyen az egymást erősítő hatásként a 
megfigyelőhöz érése előtt a szétvált részével ismét közös tömegbe egyesül. Mivel a látható 
fény egy széles skálát képez, feltételezhető, hogy az elektromágneses hullámokat is ilyen 
eltérő tömegű részecske erősítések képezik, amelyek a szimmetriasíkon történő 
összegződések szögfüggő, és tömegfüggő következményei. A fény rezgési tartományát, az 
infravörös és az UV sugarakat más szögben érkező lendület és tömegösszegződések keltik, 
amelyeket Moetrius szerint az 55- 60 fok körül kell keresni. Ezen szögtartományban tud 
egyesülni az életakadály, vagy veszélyes fogyasztó előtt szétvált részecske közösség, időben 
tartósan is együtt maradni képes, általunk már részecskeként definiálható anyaggá. 
Mivel egyértelmű, hogy a foton az elektronok 35-60 fokos szögtartományon belüli 
ütközésekor kialakuló impulzushelyről eltávozik, ezért nem sorolható be abba a belső 
információs energiába, amely az impulzushelyen neutrális anyagmezőben maradva változik. 
A fénynél alacsonyabb impulzus frekvenciát képező, nagyobb maradvány tömegbe beépülni 
nem képes, folyton áramló hidegfúziós részecske összegződések, 30-15 fok, vagy még ennél 
is kisebb csatlakozási, egyesülési szöget zárnak be, amellyel egyre nagyobb téridő bejárása 
után összegződhetnek. Ez a megoldás a tagadott hidegfúzió, a kis herceg féle lassú és 
bizalmat adó megközelítés, amelynél a találkozást és a közvetlen, kis energiaszintű 
érintkezést, hosszú ideig megfigyelést, megismerést és megbarátkozást lehetővé tevő tartós 
együttáramlás előz meg. Az ilyen egyesülés nem jár drasztikus egymás megváltoztatásával, 
viszont nem eredményez nagyobb mélységű keveredést, csak információs energiaszintű 
részecske cserét tesz lehetővé, a kovalens, felületi kötődést és barátságot kialakító, 
könnyebben egymástól elszakítható kapcsolat. A kis szögben megközelítő tartós 
együttáramlások gravitációs kötődése kovalens kapcsolatot és összecsiszolódást eredményez, 
de nem hoz létre mély kötődést. 
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A szimmetriasíkhoz képest nagyon kicsi szögben, a keletkezési helytől távol egyesülő frontok 
viszonylag ritkuló összegződései egyre nagyobb térközöket jelentenek a téren átvonuló 
hatásgömb-rajok között, amelyet egyre nagyobb hullámként észlelünk. Ha az impulzusok 
olyan folyamatosan sugárzó mezőkből rendszeresen eltávozó hatáshullámokból származnak, 
amelyekből szétfröccsenő részecskék gömbhullámot képező csoportja rendszeresen ütközik, 
ezekből az adott egyesülő pontokban rendszeresen energiát adó szülő párok alakulhatnak ki, 
amely a változást és a távoli forrásminőséget analóg módon reprodukálhatja. A nagyobb 
energiájú támogatójától energiát, részecskéket kapó új mező a folyamatos tartós 
gondoskodástól, táplálástól a hatásaiban megerősödhet, és lehetőséget kaphat arra, hogy egyre 
nagyobb analóg szervezetet létrehozva idővel maga is sugárzó csillaggá váljon. 
 

Egy korábbi elképzelés szerint az impulzus kialakulásakor, a lendületváltozáskor keletkező 
pertubációban a részecskék apró golyókra töredeznek, amely töredékrészek viszik magukkal a 
keletkezésük és a fejlődésük sokdimenziós hatáskapcsolatba épített történetét. A Moetrius 
által közvetített, átírt térelméletnek a legnehezebben megérthető része, az információ relatív 
pontos osztódása és átörökítése. A sugárzópár egyesülő impulzusában összegződő 
egyensúlyba került hatáshullámok információtartalmú energiát szállítanak meghatározott 
lendülettel. A raj impulzusból szétvált darabjai, lendület és impulzus testvéreknek, közeli 
rokonoknak tekinthetők, amelyek a jellemzőikben némileg különböznek egymástól. Bár közös 
szülőtől származnak, azonban nem teljesen egyforma lendülettel, perdülettel és főleg eltérő 
iránydimenzióval rendelkeznek.  Az eltérő áramlási irány eltérő cél felé törekvést hoz létre. 
A 16. Ábra segíti megérteni, hogy az elvileg ekvipotenciális gömbfelhőben szétrajzó 
hatástöredékek még tökéletes, egyenes vonalú, egyenlő tömegek és lendületekkel történő 
ütközés esetén is legalább az iránydimenzióikban különböznek, és a támadásirányuk origóhoz 
viszonyított erőkarjának a távolságától függően perdületi jellemzőkkel rendelkező spinhatás 
különféleképpen pergeti meg őket.  
 
16. ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az ,,A,, részecskének az ,,E,, az anti (szimmetria) párja, a ,,B,,-nek az ,,F,, stb. E részecskék az 

impulzus során sok alrészecskét cseréltek, nagy azonosságúra keveredtek, de az egymással a nagy 
azonosságban kialakult hatáscserében ellenkező cél felé terelődtek. 
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Az impulzuskor szétfröccsenő raj, eredő perdülete, az origó körüli imbolygást, forgást ad az 
egymástól távolodó, de saját perdülettel is rendelkező részecskékből kialakuló új mezőnek, 
amelyek egymástól eltérő jellemzőkkel, a részecskék némi különbségeként határozható meg. 
Ez a különbözőség, egyediséget ad a töredező mező részecskéinek, és bár a részecskék induló 
tulajdonságát, a szülői információs minta, és az egyesülésből szerzett lendület a részecskébe 
vési, a későbbi hatásváltozások az induló tulajdonságokat kiegészíthetik, vagy a meglévőket 
megerősítve dominánsabbá tehetik. Moetrius feltételezi, hogy az Aspektus első részében 
leírtaknak megfelelően, minden impulzuskor, bármilyen méretben és tömegek között 
következik be, az egyesülés távol áll a szélsőséges és ritka csak rugalmas és a teljesen 
rugalmatlan ütközésről tanultaknál, és az idealizált helyzet helyett a kettő sokféle de eltérő 
keveréke alakulhat ki. Az azonos iránydimenzióban, azonos támadásvonalban (ez ívelt is 
lehet) ütköző részecskék impulzust kialakító forgatagában, mindig kell lennie egy sűrűbbé 
váló, részben befogadó, tehát rugalmatlan alakváltozással is rendelkező, de nagyobb belső 
nyomást tároló, rugalmassággal is bíró hatásmag maradéknak, egy nagyobb térsűrűségbe 
épült téridőbeli mintának, amely a részecskéiben és a kapcsolataiban őrzi a korábbi előélet 
történetét, amely az elődök, a szülők szülőinek és az ő elődeiknek a keverékéből származik. 
Az impulzuskor a nagyfokú azonossággal rendelkező mezők szülői összegződései a 
lendülettel találkozó és mikrogömbökbe záródott információjuk kicsi genetikai mintákban, 
egységekben akár több fraktálmélységben is összekeveredik. A keveredés során mindhárom 
ütközési lehetőség megvalósulhat, amely a tulajdonságok, jellemzők és információk egy 
részének az elvesztését, a csökkenő hatások gyengülését, más jellemzők megerősödését 
eredményezi. A szétrepülő rajban a hozott örökség a dimenzió redukció során az emlékezettel 
bíró részecskékben, a DNS egységekben genetikai töredékekre bomlik, és a hatáspárt képező 
két mező minden részecskékben meglévő genetikai anyaga, információja keveredik.  
Balázs Béla, Az Univerzumok családfája c. írásában a négy alapfeltételt kielégítő lehetőséget, 
az élet kifejlődés elvárásának  tekinti, amelyből az ellenőrt (ez lehet az azonosság) még nem 
tudjuk megnevezni. Gustaf Arrhenius, Az élet a káoszból, című írásában hasonló 
követelményekről ír, amelyben az élet keletkezéséhez az időkésést elengedhetetlen feltételnek 
tartja. A természet megvalósította e feltételt, mert az impulzus és abból kifejlődhető élet 
keletkezési forrása gyorsabb, mint a lebomlási üteme, de a téridőben eltolt. Ez csak akkor 
lehetséges, ha a gyakori keletkezést időben elnyúló egyesülési folyamat követi, amely után a 
megszűnés ritmusa a keletkezéssel a versenyt felveheti. A tér másológépe a 
hatásösszegződéskor kialakuló egyensúly időbeni tartósításával életszerű folyamatban változó 
állómezőket fejlesztett ki, amelyek évmilliárdok alatt történő keveredése, bonyolódása 
evolúcióhoz vezetett. Ha feltételezzük, hogy a további összegződés során egyre nagyobb, 
bonyolultabb belső összetételű összegződések keletkezhetnek, ez szükség és törvényszerűen 
elvezet az időfolyam alatt bonyolult egyensúlyban történő változás, általunk életfolyamatnak 
nevezett kialakulásához, az emberi változási ritmuson is észlelhető és követhető, már 
megérthető evolúcióval szelektált változásokhoz. Az információ továbbörökítésének a 
bemutatása azonban még mindig nem kielégítő. Ez a töredékekben is továbbadódhat, és ha 
azonos helyre kerül, az egymáshoz illő, együtt teljesebbé, összetettebbé váló részek 
tartósabban együtt maradhatnak, nagyobb bonyolultságba, nagyobb mindenhatósági töredékbe 
épülhetnek. Az élet az örökkévalóságtól próbálja ismét létrehozni az egykor elveszett, azóta 
idealizált néhai paradicsomi állapotokat, de a régi rekonstruálása közben nem veszi észre, 
hogy minden megújhodása paradicsomi állapottal kezdődik, de az ideális állapotra törekvése 
közben maga rontja el a kezdetben jó ígéret lehetőségeit. 
 
E sorok írója korábban azt feltételezte, hogy az ekvipotenciális felületet képező kiterjedő 
gömbhullámok, felületi feszültséggel rendelkező hártyát alakítanak ki, amely folyamatosan 
vékonyodik, és egyre kisebb egységekre bomlik a tágulást követő szétszakadás során. A 
feltételezés része, hogy amikor a felületi feszültség, a kötőerő a lendület kiterjedését nem bírja 
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ellensúlyozni, vagy /és a kölcsönhatásba kerülő akadályhoz érkezik, a hártya 
szétszakadásakor olyan szegmenstöredékekre bomlik, amelyek megőrzik a szülőktől örökölt 
dimenziós jellemzőiket, a mozgási állapotukat, az irányukat, a tömegüket, és sok egyéb 
előzményi információs emléket, amely után még sokáig együtt maradó rajban repülnek 
tovább. E részecskék az életakadályok előtt még kisebb egységekre, csoportokra válhatnak 
szét, amelyek azonban az életakadályok és a rosszá váló feltételek elmúlása után ismét 
egyesülhetnek, megerősíthetik hatásaikban, a számbeli tömegben és a hatóképességben is 
egymást. A terjedésük útjába eső akadályokon, - mint a hullámok a zátonyokon - keletkező 
kölcsönhatásokkor ezek tovább töredeznek, és kagylószerű íves miniatűr örvényekként, 
gömbsüvegekként viszik az információjukat a belőlük összeálló új mezőbe. Mint azonban a 
Cunami, az útjába eső sziget után, a sziget által elválasztott, az akadályt megkerülő 
részecskehullámok a sziget másik oldalán nagyobb energiaszintre hozva egymást ismét 
egyesítik a lendületüket, és bár néha egymás ellen fordulnak, alapvetően a kiegyezések után 
tovább segítik egymás haladását, áramlását, az életélmények szerzési, átélési lehetőségeit. Ha 
az azonosság a kötőerő, amely e töredékeket összekapcsolja, akkor a 12. Ábrán bemutatott 
lehetőségek szerint sokféleképpen összeépülhetnek, amely során z egymást jól kiegészítő 
felületazonossági feltételek arányosak lehetnek a kötőerővel.  Egyszerűsített, szimbolikus 
azonosságot mutattunk be, amely sokkal bonyolultabb téridő dimenziós azonosságokban is 
analóg összeépülést, de még nagyobb kötőerőt képes kialakítani. 
 
 
 
17. ábra.  A hatásmodulok legkisebb egységeinek, a töltések lehetséges kapcsolódásai: 
A hideg, rideg körülmények között feltöredező részecske buborékok, pikkelyszerű alakzatokban maradhatnak. 
Ha azonban az impulzus meleg, megolvadt, képlékeny állapotban és nagyobb külső nyomású környezetben 
történik, a sokkal kisebb egységekre lebomló életbuborékok is apró a szüleikhez hasonló alakú gömböcskékké 
álnak össze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a keveredésre elég tér és idő áll a rendelkezésre, a véges  
jellemzőkből álló homorú-domború felületdarabkák kezdetben véges számú összeépülési 
lehetősége a végtelen variációba fejlődhet. E felületek homorú domború darabjai kielégíthetik 
a differenciáltan áteresztő optikai tükrözési igényeket, de fennakadtak az áthatolási 
problémán, amely az információs energia azonosság nélküli terjedésének a feltétele. Ez miatt 
azt kell feltételeznünk, hogy e részeknek tekintett hatáspikkelyek sokkal kisebb életbuborékok 
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felhőiből állnak, szerveződnek, és sokkal többféle alakzatba szerveződhetnek. Az ilyen 
részecskékre töredező gömbhullám felület igényli a fizikai ütközést, amely nagy sűrűség 
esetén lehetetlenné tenné a más frekvenciájú ellenállásmentes terjedést. Bár a végtelen 
lehetőségekben ez sem lehetetlen, más megoldást kellett találni, amit kevésbé lehet cáfolni. 
A gondolat fejlődése alternatívát keresett, amit a gondolkodó, a kis gömböket képező, nagyon 
apró részekből álló rendszerben meglelt. Kiderült, hogy a fontos tükrözési feltételeket, a kis 
gömbökre töredező, nagy, de nem végtelen belső és felületi feszültségű, részben rugalmas 
gömbök rendszere is teljesíteni képes, amely a súrlódást csökkentő grafittal analóg olajozzák, 
segítik az energia, pontosabban egymás áramlását. 
A kis gömbhalmazok a molekuláris szervezetépítést bemutató fizikai tankönyvekben is 
ábrázolt módon, a Sindelyék által az atommagmodelleknél leírtak szerinti, laporientált, vagy 
térorientált, vagy lineáris soros, azaz egy, kettő, három, vagy - az időben is változó egységeik -
négydimenziós halmazokat képezhetnek, amelyeknek a tömör testeket kitöltő geometriái 
zártabb vagy nyitottabb, stabil vagy kevésbé stabil halmazokba rendeződhetnek. Az 
impulzuskor kisebb gömböcskékre, életbuborékokra széteső és eltávozó részecskék rajai 
relatív ekvipotenciális gömbfelhőben terjedhetnek, amelyről a visszaverődés, a tükrözés és a 
fókuszálás is a térben megismertek szerint differenciáltan megvalósulhat. Ezzel lehetővé 
válik, hogy az impulzusban sűrűbbé vált origó központtal (hatásmaggal) rendelkező, és 
önállóvá vált új (kis) sugárzó mezőkről a környezetből lendülettel érkező részecskék 
lepattanjanak, vagy rabságba esve, némi körözés után az egységhez tapadjanak, növelve a 
mezőbe épült, érzésekkel és megérzéssel is bíró részecske közösség információs tömegét. Az 
origó környéke, a bejutott nagyobb felületi feszültségű (kisebb méretű), információt kódoló 
energia gömböcskékből habosodni kezd, a környezethez hasonló belülről habosodó, sűrűsödő, 
e reaktortérbe bejutó kelően rugalmas részecskéket már elterelő habszerkezet alakul ki. A 
habosodva felfúvódó mező időben később keletkező buborékai a korábban keletkezett 
buborékokat belülről feszítve tágítják, amely a külső hatásnyomással tart egyensúlyt. Az 
ozmózis tulajdonság megengedi, hogy a nagyobb felületi feszültséggel rendelkező kisebb utód 
részecskék a nagyobb átmérőjű, de kisebb felületi feszültségű tereket szabadabban átjárják. Ez 
egyirányú, - a fiatal, nagyobb feszültségű kis buborékoknak a nagyobb, idősebbek felé - 
szűrővel fékezett átjárási lehetőséget enged, amely meghatározza az egységnyi változás 
lehetőségeit és a feszültség csökkenési lehetőségnek, az idő irányát. Ha e központi habosodott 
tömegbe, nagyobb kinetikai tehetetlenségű, elöregedett, már nem kellő életrugalmasságú 
részecskeszervezet nem verődik vissza, vagy beágyazódik e lélekközösségbe, vagy azon át, az 
ellenkező, vagy más irányból érkező analóg rideg, rugalmatlan, túl nagytömegű szervezettel 
ütközik, és a két merev, az irány és a célváltozásra már alkalmatlan szervezet egymáson 
elporlik, sokkal kisebb méretű, de nagyobb felületi feszültséggel rendelkező, sokkal nagyobb 
életrugalmassággal bíró életbuborékokra esik szét. 
Az ozmózisról annyit fontos megérteni, hogy a tágulás során nagyobb méretre táguló hatásbuborékot 
övező részecskék rajának a tagjai között a távolság a tágulással, az időmúlással arányosan növekszik. 
A hatásegyensúlyt képező mikro-gömb övezet tágulásával a részecskék közötti hatáshézag is növekszik, 
amely az idő múlásával, az egyre nagyobb méretű hatásmezőket rejtő (Mátyuska babáknak), 
hatásgömbök között az átjárást lehetővé teszi. Ez a folyamat egyirányú, amely azonos állapotban 
fordítva nem lehetséges. Lehetséges azonban sokkal kisebb egységre bomlott, kisebb egységekben, 
tehát a látszólagos egyirányú időút, más tömegméretben kétirányú, visszefelé is ad áramlási, 
visszatérési lehetőséget. 
A szimmetrikus rendszerként megismert tér, a terjedési irányban, az időirányban nem 
alkalmazza következetesen a szimmetriát, bár mint együttható a dimenziók közé 
beilleszkedik. A hatásterjedés, mint a lendület térbeli szétterjedésnek az iránya, látszólag csak 
egy irányba működik, azonban ez is megcáfolható, mert a körfolyamat visszatérő részén, a 
hatásmezők belső, vagy a még régebbi változások által keletkezett külső környezet konkáv 
(homorú) felületeiről visszaverődve, sok cikk-cakk megtétele után az origói központba érve, a 
kisebb egységekben újra egyesül. Az asszimetriát az okozza, hogy a visszatérő, és az adott 
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térpontokban egyesülő részecskék rokonsági foka, az egységeik tömegszáma nem ugyanaz, 
mint a szimmetrikusan szétröpülő részecskéké, amelyek sokkal nagyobb azonosságúak, 
egymás testvérei. A nagyobb azonosságú részecskék ez miatt sokkal jobban érzik, értik 
egymást, míg a beáramló, centralizáló egymásnak is idegenek, legfeljebb ismerősi baráti 
kapcsolatban, de még inkább azonos célikra törekvő vetélytársi, konkurens kapcsolatban 
lehetnek. Ez teszi lehetővé a nagyfokú változatosságot, az egyediséget, és valószínűen ez 
tartja fenn a tér folyamatos hullámzását. 
Az idősíkot metsző, időben későbben találkozó hatásirányok különböző szögállásai az 
időfolyamatot, a nem teljes szimmetriában változó tér időbeni kiterjedését, és egyre későbben 
összegződő tulajdonságok egymás utáni lehetőségét, a kezdet Origójától távolodó 
szervezeteknek a genetikai programot jelenti. A téridő, a távolodás növekedésével egyre 
nagyobb, (hosszabb) hatásidőt, lassabban változó, öregedő folyamatot jelent. A hatásidő 
megnyúlásának, az öregedésnek az oka az idősík irányába kiterjedő hatások egyre később 
történő erősítése, amelyet a síkkal bezárt metszési szög határoz meg. A kezdetet a 180 fok, az 
impulzusban összegződő jelenbeli hatáskeveredés jelenti. A szög párhuzamos felé haladása az 
életfolyamat kiterjedése, amely alatt az életre kelt hatás a térben vagy a környezetet adó 
mezőben bukdácsol, míg a szülői támogatókból kiáramló hatások egyre későbbi, egyre kisebb 
szögben egyesülése, a párhuzamos állapot felé fejlődése a mező rezgésének a befejeződését, a 
létezés állapotnak a végét jelenti. Amíg a szülői, vagy és a rokoni szervezetekből a támogatás 
érkezik és ez hatásokat, információs energiát ad át az eredet terétől távolodó utódokra, az 
bennük impulzusokat keltve fenntartja a szívben lévő nagyérzékenységű, erre fogékony 
szinuszcsomó és a szív ritmusának a vezérlését. 18. ábra: A mezőszerelem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A térben és időben távolodó azonban egyre közelebb kerül az őt támogató hatások 
párhuzamos állapotba, irányba kerüléséhez, amelytől kezdve a szülői hatások már nem segítik 
egymást. Mivel egyre kisebb irányszögben érkeznek az elődök támogató információs 
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részecskéi a már nagyon eltávolodott utódokhoz, lényegében az átadott hatásuk egyre 
gyorsabban átvonul. Miután az előd szervezetek már együtt nem tudják támogatni a messze 
került utódjukat, a támogatást a velük együtt távolodó testvérek, és a kellő azonosságú 
rokonok veszik át, akiknek a hatásai nagyobb dominanciát, teret és lehetőséget kapnak a már 
általuk jobban befolyásolt rokonokban. Ha a fogadó mező, a szervezetébe bejutott 
részecskéket nem tudja az eredeti terv szerint összehangolt ritmusos együttműködésre bírni, 
és nem tudja a szükséges időben aktiválandó tulajdonságokat bekapcsolni, felerősíteni, akkor 
a mezőben folyó változás megszokott rendezettsége megszakad, a mező káoszba fordulása az 
élete végét a szétesését eredményezi. A mező által korábban kibocsátott hatásfelületeken, a 
belső részecskék kölcsönhatásának, a tulajdonságok megerősítési lehetőségét az idő múlása 
közben csökkenti. A támogatói hatásirányok párhuzamba kerülése a mező saját 
tulajdonságoknak a hatáserősítési lehetőségét kizárja, a környezeti hatás uralkodóvá válik, és 
a mező belső saját ritmusát tönkretéve, a korábbi harmóniában folytatott változás 
megszűnését eredményezheti. Az életfolyamat támogatott, segített része, a fogantatástól a 
hatásirányok párhuzamba kerüléséig tart. Amikor a külső támogatók hatásai elmaradnak, 
elkövetkezik a nagykorúvá válás, a védett térből, fészekből kikerülés, a függetlenség keserves 
és egyben örömteli pillanata. Azok a mezők, amelyek korábban túl nagy függőségben álltak a 
támogatók védelmétől, feladásától, ettől kezdve rosszabb élethelyzetbe kerülve támogatás 
nélkül maradnak, maguknak kell gondoskodniuk az életfolyamatok fenntartásáról, a rájuk 
bízott részecskevagyon, jószág gondviseléséről, etetéséről. A mezőben megerősödő szervezett 
rezgések időben elnyújtják a változást, de ennek a lecsengése után, kellő önállóság el nem 
érése esetén a belső változás leáll, az élet elmúlik. 
A hatásgömb-hullámokon kisugárzott részecskeszegmensek csak akkor érkezhetnek egyszerre 
vissza a szimmetriasíkra, ha a síkhoz képest azonos szöget zárnak be. A párhuzamost elérő 
irányú szegmensek nem kereszteződnek, ezért ezekről közvetlen visszavert információ sem 
érkezhet, amely miatt az ilyen iránydimenziójú szegmensek hatása nem erősítheti egymást, 
csak többszöri szóródással, idegen hatásokkal kevertebb információként érkezhetnek vissza a 
kibocsátó mezőkbe. Ez a bemutatott idősík szétválásával magyarázható meg. Ehhez az 
életfordulóhoz, csomóponthoz érő szervezeteknek ettől kezdve vagy jobbra, vagy balra, 
valamelyik megmaradt éket még mindig támogató szervezet térrésze felé el kell hajlaniuk, 
csak akkor áramolhatnak tovább, a korábbi irányba, ha nagyobb energiaszintű külső, vagy sok 
belső támogató ezt az egyenes továbbáramlást továbbra is kellő energiával segíti. 
 

Bármilyen méretbe és tömegbe épültek a részecskék, a külső auraszerű határoló mezőhéj, 
felület mindig relatív időegyensúlyba kerül, mert ha nő a környezet nyomása, a belső változás 
fokozódásával az ellennyomás időben késve megerősödik. Ez lehetővé teszi a nagyobb 
változást okozható információs buborékok távol tartását, az idegeneknek a mezőbe be, és 
onnan a már uralt kihasznált kisebbség kijutásának a megakadályozását. Az elválasztó, szűrő 
övezetek, mint a hagymahéjak rétegei veszik körül a mezőket, amelyek a hatástér folyamatos 
újraképződését eredményezik. Az egyensúlyt, a rezgés fennmaradását bármilyen méretű és 
fraktálszinten lévő mezőnél a mezőből ki és beáramló változás (időeredőben nagy 
pontosságú) egyensúlya biztosítja. A belső impulzusok túlnyomása által feltöredezett mezők 
gyermekeinek, az utódoknak a kifelé irányuló lendülete a külső, (idegen) információkat szállító 
nagyobb hatásgömböket, mint tolakodókat a változó mezőtől távol tarthatja. Ez megtörténhet 
rugalmas, vagy és rugalmatlan ütközéssel, vagy a védőövezethez tolakodó mezőkbe épülve a 
lendületét átadva, kompenzálhatja azok határfelületet támadó iránydimenzióját. Bármilyen 
nagy mozgási energiával rendelkezik egy a centrális térrészben nagyobb azonosságúvá fejlődött mezőt 
támadó nagyobb tömeg, a sok, ellenirányból támadó, kellően koncentrált melegfúziós kis 
kiáramló részecske buborék ezt kellő lendülettel kompenzálhatja. A nem azonos képességgel, 
eltérő mérettel és nem azonos koncentráltsággal rendelkező, viszont egymással nagy 
azonosságú (testvéri) melegfúziós, nagy rugalmasságú, tágulásra és felfúvódásra is képes 



 
 

78 

részecskék felhőibe épülő életbuborékok, Orgon szervezetek, - mint a halász a hálójába – 
beengedik, befogadják és befogják, a bennük egymásnak áramlás közben differenciálódó 
hidegfúziós részecskéket. A minden hatás lehetséges izotróp környezetnél védettebb térrészt 
kínáló és kellően tágas Orgon életbuborékba minden irányból beáramló hidegfúziós részecske 
tömeg, a kezdetben szabadabb térrészben telítetté teszi a teret, majd ezt követően a még 
mindig beáramlóktól túltelítődővé és felfúvódóvá válnak az Orgon életbuborékok. 
A beérkező adottságként ismert lendület lefékeződése közben, az Orgonokban kialakuló belső 
differenciálódásban, az elöregedett szervezetekből a kisebb egységméretre visszabomló, már 
vegyes utód részecskék kiáramlanak a felületen lamináris áramlásba terelődő, ezért egyre 
nagyobb felületi feszültséggel, a környezetnél rendezett irányban, kétdimenziós rétegben 
áramló, buborékhéjat képező felületére. A buboréktérbe beáramló lendületes részecskék, a 
zártabb, és a rendezett áramlási iránytól eltérítő életpályára kényszerítő térben ütköznek és 
differenciálódnak egymáson. A differenciálódásban, a szétszóródó, kisebb egységekre 
lebomlókat (a tömegméretben és a hatóképességben visszafejlődőket, elszegényedőket) sikeresen 
koncentráló, maguk köré, vagy és magukba gyűjtő, ezzel az általuk elfoglalt, kitöltött térrészre nagyobb 
tömeget koncentrálni és befolyásolni képes, tehetősebbé, nagyobb tömegszámúvá, a birtokolt térrészhez képest a 
hatóképességben gazdagabbá fejlődők, az egymáshoz jobban kötődők, a vegyülés és az alrészecskéik 
keveredése miatt egymástól és a közös szervezettségtől függőségbe kerülők, már nem tudnak 
kiáramolni az egyre zártabbá váló buboréktérből. Az átlagos, lamináris felületet, szimmetriahéjat, 
tömegfelezőt képező életbuborék felületének a belsején – mint a megtermékenyült tojásba 
záródott és a beindulás után egymást gerjesztő részecskék – életváltozást létrehozó, attól 
kezdve együtt változó anyagi minőség szövevényébe épülő, kölcsönös függőséget létrehozó 
körfolyamatokba terelődnek. Az élet fraktálrendszere nagyobb energiaszinten, nagyobb 
tömegszámban analóg életszerveződésé fejlődik. 
Az energiában koncentráltabb, nagyobb változtató képességre fejlődő, tehetősebb, kisebb de 
koncentráltabb alrészecskékkel feldúsuló Orgon életbuborékok belseje feltelik a térrészre jutó 
tömegben egyre nagyobb sűrűségbe épülő, analóg kis szervezetekkel, amely miatt e részben 
zárt életbuborékok lakóival megegyező minőségű, fejlettségű részecskék kölcsönhatás nélküli 
áthatolása egyre nehezebbé válik. Mivel azonban a tágulásra és telítődésre is képes Orgon 
életbuborékokat kibocsátó nagyobb tömegszámú szervezetek felől, azon hidegfúziós 
részecskékből, amelyek bemenekülnek e kisebb méretű, de némi védelmet adó szervezetekbe árnyékoltabb, 
takartabb a tér, ezért az Orgonokban lévő kisebb, kecsesebb, nőiesebb részecskék csábítása, valamint a 
környezeti tér gravitációs differenciáltsága miatt, a szabad tér felől, a kibocsátó, árnyékoló 
képesebb térrészek középpontja felé ható irányú lendület többlet, gravitációs áramlásként 
ismert, a nagyobb térerő különbséget létrehozó kibocsátó szervezet felé ható, a telítődő 
buborékban elnyelődő lendület többletet, különbséget hoz létre. A gravitációs differencia a 
sűrített, koncentrált részecske energiával egyre telítettebbé váló Orgon életbuborékokat a 
nagyobb mezők legárnyékoltabb tömegközéppontja felé lendíti. Minél nagyobb a gravitációs 
lendület (és minőség) differencia, azaz a kintről a tömegközpontok irányába ható lendület eredőjű 
részecskék beépülés-kori lendület átadása a kifelé ható irányú energia átadáshoz viszonyítva a 
buborék terekbe, annál erőteljesebb a nagyobb anyagi sűrűség felé fejlődési irányba ható 
lendületátadás a részecskeenergiában besűrűsödő buborékokra. A környezetnél kisebb 
hidegfúziós részecske sűrűségű buborékok addig emelkednek a külső rétegek, környezet felé, 
amíg a térméretükhöz képest a belső sűrűségük, hatóképességük kisebb, de az együttes 
lendületük és az áthatolóképességük nagyobb, mint a környezeti közeget képző részecskéké. 
Az Orgonok kifelé áramlása közben el fog jönni az az egyenlőség, telitettség és szimmetria, 
amikor a bentről kifelé ható lendület elvi, eredő szimmetriába kerül a kintről befelé ható 
lendülettel, de mivel a kifelé áramló részecskefelhőnek is van tömegi és tudati tehetetlensége, 
ezért mindig túláramlás történik, azaz a szimmetriarétegnél tovább áramlik kifelé hidegfúziós 
részecskékkel telítődő Orgonok többsége. Ennek a túllendülésnek az a következménye, hogy 
az átlagos térrészben és állapotban megállni, megállapodni nem képes részecsketömeg 
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ilyenkor már lendületben van, ezért a kelleténél mélyebben beáramlik a külső, hozzá képest 
hidegebb, hidegfúziósabb rétegbe, amely környezetben túltelítődik hidegfúziós részecskékkel. 
Mivel az életbuborékokba beáramló hidegfúziós részecskék, az egyre zártabb és ezzel a 
környezetétől elszigetelődő buborékteret, és a benne lévő melegfúziós, illetve a felületen 
áramló átlagos részecskéket is lehűtik, a volt melegfúziós részecskék is összehúzódnak, 
kisebbé válnak. A térfogat változás következtében a buboréktérben fogant részecskék egy 
kisebbé, vagy és impulzusban felbomló, szabaddá váló utód részecskéi, és az impulzusokba 
nem keveredő, és ez miatt nagyobb áthatoló képesen maradók, ki tudnak áramolni a  
határfelületeket építő már vegyes részecskék lamináris határfelületén. A hidegfúziós 
környezetben folyamatosabb utánpótlással rendelkező, beáramló hidegfúziós részecskék 
nemsokára tartós többségbe kerülnek, és túltelítődnek a lamináris határfelületre terelődők által 
egyre zártabbá váló térben. A folyamat következményeként a buboréktér időkéséssel lehűl, 
összehúzódik, eközben kipréseli magából az egyre hidegfúziósabb eredőjű térrészt már nem 
jól elviselő, még mindig melegfúziósabb eredőjű, de ilyenként az idegen környezetben 
lebomló részecskéket, amelyeket részben lead a környezetbe, más részben pedig az eltérő, hidegebb, 
energia elvonóképes környezetbe lehűlő, a hazájukat elhagyó részecskék megnyugodnak, összébb húzzák 
magukat. Mivel az Orgontér hideg és koncentrált, egyre nehezebb, nagyobb részecskesűrűségű 
tehetősebb egységekkel telítődik a külső szabad izotróp tér felől, statisztikai valószínűség 
szerint idővel később több befelé és az árnyékoló mező felé ható hatólendület átadódás fog 
keletkezni, mint amennyi az árnyékoló képesebb kibocsátó mező felől érkezik. A hidegfúziós 
környezetbe a szimmetriánál jobban belemerülő buboréktérben hidegfúziós többség és 
dominancia fejlődik ki. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a környezettől elszigetelődő 
részben zárt térben a fejlődési irány a kialakult többségi vágy felé fog érvényesülni. Ha a 
többség a saját azonosságában már túl nagy, a minőségével már túltelített, ezért őt és a 
minőségét leértékelő térrésztől – a kozmikus legfőbb szabályok egyike – értelmében távolodni 
akar, akkor a hidegfúziós többséggel telített, melegedni, gazdagodni, vagy a túl nagy 
lendületéből csak lefékeződni vágyó, nagyobb koncentráltságú hatóképesség felé fejlődni 
akarók, a domináns többségi akaratának, érzéseinek, vágyainak engedve, a zártabb térrészben 
lévő közösség, a környezeti differenciáltságot, anizotróp állapotot létrehozó nagyobb, 
árnyékoló képesebb, a már hazavágyó Orgonokat kibocsátó tér felé áramlásra, közeledésre 
fognak voksolni. A népszavazás, a közvélemény kutatás, vagy és a közakarat, vagy és a 
gravitációs térdifferencia miatt, a hidegfúziós környezetbe a kelleténél jobban belemerülő, 
már hidegfúziós többséggel rendelkező térrész, már idegen állománnyal állapotos életbuborék 
a melegfúziós, őt korábban kibocsátó térrész felé veszi az útját. Az átlagos állapoton, a saját 
áramlási lehetőségeit meghatározó átlagos rétegnek a szimmetria felületén befelé már 
lendületesen, a belsőbb melegfúziós, időben rendezetlenebbül és másképpen változó 
környezetbe már hidegfúziós eredővel beáramló, már a kiáramlásához képest eltérőbb, 
vegyesebb, és egyre határozatlanabbá váló sokféleséggel rendelkező életbuborék 
visszaáramlik a melegfúziós részecskéknek az eredethez, a szülői réteghez közelebbi élettér 
részébe. Mivel a lehűlt, megnyugodott életbuborék eredője ekkor már férfias, hidegfúziós, 
koncentráltság felé és befelé fejlődő, a neki idegen, egyre melegebb, nagyobb változás 
sűrűségű környezetben megismétlődik a szimmetria felületen áthaladás után az, ami a kifelé 
áramláskor bekövetkezett. Ha túlságosan a neki idegen, melegfúziós eredőjű élőréteg részbe, 
új környezetbe belemerülő, addigra már hidegfúziós eredőjű, a neki idegen, ismeretlen, izgalmasabb 
térrészbe befelé tartó életbuborék, a nagyobb változás sűrűségű, idegenebb térrészbe befelé 
haladása közben is átkerül a szimmetria felületen, a tömegfelezői állapoton, rétegen, a 
melegfúziós térbe érve leadja a túl nagy impulzus sűrűséget követni már nem képes, haza és 
az eredet teréhez visszavágyó részecskéit. A visszavágyók és a hazatérők vegyessé váló 
differenciálódásában azonban egyre nagyobb részecske sűrűségű, egyre hatóképesebb, 
nehezebb, tömörebb részecskemező egységek, a tömegben és a változtató képességben 
gazdagabb szervezetek is kifejlődnek, amelyek azonossága a belső térrészekben élőkhöz 
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közeledik, azaz az eredet állapotától távolodik. Mire az átlagos határfelületen, a szimmetria 
felületen ismét befelé áthaladó, a távolabbi hidegfúziós rétegben lehűlt szervezet a belső 
holtpontra ér, addigra már az átlagoshoz képest sokkal nagyobb változás sűrűségű, 
kaotikusabb környezetben, közegben találja magát. A belső holtpont felé közeledő szervezet 
leadja a hozott hidegét és nyugalmát, de eközben felveszi a belső tér egyre kaotikusabb 
gyorsabb életritmusát, amelyet sok hidegfúziós, e környezet és életmódot még nem ismerő 
részecske nem tud megérteni, nem tud alkalmazkodó képességgel követni. Az ilyen 
elöregedett, lemaradó, a fejlődéstől leszakadó részecskék a neki túl kaotikus, gyorsan 
differenciálódó környezetben lebomlanak, de az egymással differenciálódásban a kellő 
azonosságúak egy része eltérő irány, állapot felé fejlődik. A hármas élőrétegi viszonyban, 
lényegében hol a befelé áramlók, a kifelé áramlók vagy és az átlagos állapotban áramlók, a 
szimmetria felület, állapot közelében maradók kerülnek dominanciába, az életet meghatározó 
többségbe és ekkor a sikeresebb tendenciába fejlődőkhöz a más irányokat választók fele 
visszatér, csatlakozik, társul. A győztes közakaratot képviselőkhöz társulókkal, többnyire 
kétharmados többséget szerző fél uralkodóvá válik a saját élőrétegben, miközben a más 
fejlődési irányt választók, két 1/6-tömegnyi részre osztódó, egymástól elszigetelődő 
elnyomható, kihasználható, a fejlődéshez életenergiát adó kisebbségbe, receszív állapotba 
kerülnek. Az egyértelmű állapot kialakulását, a határozatlanság időszakának a végeként, a 
megújulás időszakának, a tavasz pontjának tekinthetjük. Ma 2010-04-25, a Magyar 
választások egyértelmű Fideszes győzelmével a közakarat és a közérzés határozott 
megnyilvánulásaként éppen átéljük. Rontja a helyzet kibontakozási lehetőségét, hogy a 
nagyobb környezet még mindig ellenkező irány felé fejlődik, és nem biztos, hogy a volt 
MSZP által eddig sikeresen megvalósított tőkediktatúra – jelentős energiaszintű támogatókkal 
és nagy elharácsolt tőkével a hátterében - ilyen könnyen feladja. Ne feledjük, nemcsak a 
média van a volt domináns rendszer irányítása és befolyása alatt, hanem rengeteg még fel nem 
használt információt és még nem érvényesített befolyást is megszerzett a volt melegfúziós 
hatalom, amelyekkel még nagyon sokáig fékezheti a kibontakozást, az egyértelmű fejlődést. 
 
Ha az átlagos életfelületen, a nagyobb szimmetria közelében áramlók aránya, a térrész 
belsejében, a belső rétegben változók arányához, és a külső környezetben változók arányához, 
azaz a szent három egymás mellett lévő réteg aránya egymáshoz képest elromlik, valamelyiké 
nagyon a másikak értéke alá csökken, akkor az életáramlásként ismert együttfejlődés 
lehetősége labilissá válik, de a többséget szerző valódi többség fejlődése ezzel tartós és 
lineáris, kiszámítható irányt kaphat. Ezek a hatalom és fejlődési célváltozások, az áramlási 
irányváltozások azonban csak látszólag egyformák, valójában ciklusonként is egymástól 
különbözők. A nem teljesen azonosan megismétlődő analóg folyamatokban, a másik 
élőrétegbe kellő, vagy túl nagy lendülettel áthatolók hol akkor kerülnek át, amikor a központi 
tömeg a közelben áramlik, és a figyelme kellően éber, ezért hamarabb kényszerülnek 
visszaterelődésre, néha pedig éppen akkor, amikor a megcélzott rétegben a központi tömeg 
figyelme másra terelődik, vagy és a saját élőrétegi bolyongásában éppen távolabb tartózkodik. 
Amikor egy szervezet éppen hatalmi és dominancia, előd-utódváltásba kerül, akkor egy ideig 
határozatlanabbá, cselekvőképtelenebbé, kettős, vagy és többes befolyás alá kerül. Ilyenkor 
kihasználhatóbb, és az agresszorok, vagy és az inváziós térakarat megosztók, a saját 
hatásaikat kiterjeszteni akarók sokkal mélyebben beáramolhatnak a szomszédos közegbe. 
 
Lényeges, hogy a nem kellő azonosságú, kölcsönhatásként létrejött impulzusok, fizikai hatásátadások, 
pontosabban eltérő tömeg és egységméretű szervezetek között kialakuló ilyen hatások nem okoznak 
vegyes utódokba épülést. Ha például egy almafa ága rendszeresen nekicsapódik egy másik, pl. egy 
körte, vagy másféle fa ágának, akkor a koncentrált helyen a fizikai szabályok jelenbeli értelmezése 
szerint átlagos vegyes utód részecskéket létrehozó impulzusoknak kellene keletkezni. Ez esetben a 
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kellően analóg részecskefelhők összekeveredéséből helyileg átlagos, vegyes utód minőségbe kellene 
fejlődnie a két eltérő fajhoz, alfajhoz tartozó fa rendszeresen összeérő, párosodó ágánál.  
Az a tény, hogy ez mégsem következik be, bizonyítja, hogy az impulzusként kialakuló szerelem csak 
kellő azonosságú, egymással analóg, elég nagy azonosságú téridős eloszlású közösség között 
lehetséges. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor, az eltérő térbeli elosztású, eltérő tömegarányú, eltérő 
életprogrammal, életiránnyal, szakosodással rendelkező, de nem elég nagy azonosságú szervezetek 
érintkező felületén csak a gerjesztés növekszik meg, amely bomlást, differenciálódást, a fejlődésben 
egymás felé közeledést és távolodást okoz. Bár a differenciálódásban egyesek távolodnak a 
kölcsönható részecskék minőségének a koncentrációjától, de a felületi, vagy térbeli keveredésben 
mások - akár visszafejlődés árán - közelednek ahhoz a kölcsönható minőséghez, amelyek gerjesztik 
őket. A folyamatban az a szükségszerű következmény fejlődik ki, hogy a gerjesztőknél a tömegben és 
a hatóképességben növekvő, a másságuk miatt csak gerjesztetteknél ugyanezen képességekben vissza 
fejlődő, egymással az eredetitől eltérő, de ellentétes állapot irányba, egymással nagyobb azonosság 
felé fejlődő részecskék azonossága egyszer egymással analóggá, megfelelővé, közel egyenlő 
eredőjűvé, és ezzel kölcsönható képesebbé, kommunikációban egymást jobban megértővé válik. 
Amikor e két egymás felé fejlődő részecske közösség eléri a kellő azonosság mértékét, a keveredésük 
és a gerjesztésük egymásra erősebben kölcsönhatóvá, egymást elporlasztóbbá, szaporítóvá, 
differenciálóvá fejlődik. Amikor téridő és ritmus azonosság, térbeli részecske azonosság fejlődik ki, a 
két addig külön rétegben élő részecske közösség között az addig az eltérő felületi áramlási ritmus 
miatt kialakuló határfelületek értelmetlenné válnak, lebomlanak. Mivel az egymás mellett azonos 
ritmusban keringő részecskék a határfelületek felé áramláskor, a megfelelő útidő (ritmus, időzítés) 
megválasztásával már át tudnak hatolni egymásrétegeibe, az áthatoláskor a behatoló fél központi 
intézkedései miatt lamináris és közös felületi irányba terelődnek a másik szervezeti rétegből áthatoló, 
azonos irányba terelődő, és most-már tartósan együtt és azonos irányba áramló részecskékkel. A tartós 
egymás mellett áramlás, a lassú, megismerkedésre és a másság megértésére is időt adó közeledés, az 
azonosságra koncentrálás esetén, lehetővé teszi a párkapcsolatokba szerveződő közös életáramlást, a 
családokba fejlődést. Mivel a párban és azonos irányban, füzérsorba szervezett áramlás esetén, 
koncentráltabb, azonos irányba ható lendület keletkezik, az a közeg, amely eddig fékezte e pár külön 
élő, eltérő irányba áramló részecskéit, ettől kezdve segítővé válik. A két egymásba keveredő, vegyülő 
részecske közösség a koncentrált közös kinetikai lendülettel, sokkal dinamikusabban, kevesebb 
energia felhasználása árán tud haladni, ezért megtakarítási és befektetési, a tömegben, vagy és a 
lendület energiában, hatóképességben koncentráltabb gyarapodási lehetőségeik keletkeznek. Az 
együttes és lendületesebb, dinamikusabb áramlás nagyobb távolságra eljutást hoz létre a választott 
szakosodás irányába, a mélyebb bemerülést, a fejlődést gátló környezeti közegbe. 
Ez az azonossági, kellően vegyes állapot megfelelő keveredése hozza létre az átlagos, vegyes utód 
állományt, amely már nem szélsőséges, amely összekötő kapcsolatot, kommunikációs hidat és 
elválasztó felületet képes építeni, az egymással közvetlenül nem, de néha pedig éppen túlságosan is 
kölcsönhatóképes elődeik közé.  
Bonyolítja a dolgot, hogy az egymás felé és a nagyobb azonosság és a nagyobb szimmetria, a 
kölcsönható képesség felé fejlődő rész mellett, a differenciálódásban más irányba, vissza, vagy és 
előre, a koncentráltság felé fejlődők az azonosságukban távolodnak a korábbi állapotuktól, és az 
átlagosabbá váló utódaik azonosságától, de a kifejlődő új minőségükben közelednek a fejlődési 
irányuknak megfelelő szomszédos rétegben feléjük és egy közös átlagos állapot felé fejlődőkhöz.  
Ez a differenciált fejlődés hozza létre az életterek élőrétegekké, élethálókká differenciáltságát, 
gyűrűszerű elrendeződését, amelyeket a határfelületeken, a két ellentétes irányba fejlődő radikális, 
elődi rétegre egyaránt merőlegesen áramló vegyes utódok felületi feszültséggel rendelkező 
vékonyrétegei választanak el egymástól. Az előd rétegben élők egy részének a nagyobb koncentráció, 
a nagyobb felbontó képesség, a melegfúziós állapot irány felé fejlődése, a differenciálódásban a 
másfelé, kifelé a ritkulás, a szétszórtság és az univerzális irányba fejlődő hidegfúziós résszel válik 
teljessé. Az egymás mellett egymással párhuzamos valóságban, de eltérő életfrekvencián élő 
rétegekben, az élet egy része, bentről kifelé a külső és a térben gazdagabb rétegek felé, az eltérő 
minőség, a biodiverzitásban, és az érzékenységben gazdagodó állapot felé, más része a részecskében 
sűrűsödés, ezek számához és arányához képest az áramlásra alkalmas térben csökkenő, de az 
érzéketlenség, a neutralitás, a felbontó és koncentráló képesség, a hatóképességben növekvő állapot, 
tehát az előbbivel szembeni állapotirány, tendencia felé fejlődik. 
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Egyértelművé vált, hogy az origó, a leggyorsabban változó tömegközpont körül 
differenciálódó, párkapcsolatokba szerveződő részecskékből, a nagyobb lendülettel 
kiáramlók, többszörös kisbolygó övezetet biztosító határfelületekkel, védőrétegekkel, 
védőgáttal, potenciál gátakkal veszi körül az őket az izotrópabb valóságba, a környezeti közeg 
felé kibocsátó változó mezőket, amely a külső idegen információt eltérő lendülettel beszállító, 
a belső ritmust nem megfelelően ismerő lendület-aktív behatolókat visszavetheti.  
A folyamat ilyen aspektusú megközelítése, a Világegyetemben megismert érzésekkel 
rendelkező életanyag szerveződését, elrendeződését érthetővé teheti. Még mindig nem 
egyértelmű az információ szállítása és megőrződése, ezért annak érdekében, hogy ezt is 
jobban megértsük, szőjük a megkezdett gondolatokat egy kicsit tovább.  
 

Tény, hogy a sokváltozós térben az emberi értelemmel átláthatónál, megérthetőnél nagyobb 
bonyolultság fejlődött ki, amelyben ha kellő tér és idő áll a rendelkezésre, ami lehetséges, 
minden megtörténhet. Az értelem korlátozását az is meghatározza, hogy már a szülőkben sem 
teljes, a részben hatásoktól és információktól elszigetelt, védett térben az izotróp valósághoz 
képest hatáshiányos jellemzők, képességek összessége az utódban nem dominálhat, csak a két 
résztudással rendelkező előd fél-mező, genetikai anyag utódokban egyesülő újszerű keveréke. 
Ez a többszörös védettségből származó hatáskizáródás információs és hatáshiányos állapotot, 
tudáshiányos állapotot hoz létre azon túlságosan elszigetelődő élőrétegekben, amelyekbe nem 
jut el minden lehetséges hatás híre és az állapotokat a jelenben megváltoztató következménye. 
Mivel a hatások egy részét megszűrő, kizáró családi terekben fejlődő utódok, nem ismernek 
meg minden lehetséges érzést, állapotot és következményt, ezért ők a jelenben máshol változó 
és kifejlődött minden lehetséges állapothoz, az elvi teljességhez viszonyítva, hatás és 
képesség, tapasztalat hiányos utódoknak számítanak. Minél jobban szakosodott, koncentrált 
valamelyik szervezet, vagy pár egy speciális szakosodás, fejlődési irány felé, annál több lett a 
részismerete, de annál jobban romlott az Univerzitása, a minden és az általános tudása. Ez azt 
jelzi, hogy a tudás lehetősége a mennyiségben és az időben is korlátozott, véges, a képességek 
egy részének az erősebbé, jobbá kifejlődése csak más képességek elvesztése, meggyengülése 
esetén lehetséges. A szervezetekből kiáramló eltávozó részecskék, viszik magukkal a saját 
tudásaikat és ismereteiket, és bár más tudással és képességgel, hatással rendelkező részecskék 
befogadható, nagyon soknak a befogadása a szervezeteket melegfúzióssá, túl gyorsan 
fejlődővé, az együttfejlődésben a leszakadó társaikat elhagyóvá, túl differenciálttá fejlődik. 
Tehát nincs a nélkül a koncentráltságban, a résztudásban és a hatóképességben előre fejlődés, 
hogy ezzel párhuzamosan ne alakuljon ki másban visszafejlődés. Csak a teljes tér és az összes 
szerveződés közös, mindenható szervezett együttműködése esetén alakulhat ki végtelen nagy 
tudás és hatóképesség.  Ha a nagyon koncentrált tudás és a hatóképesség valahol kifejlődik, a 
környezet nagyon visszafejlődik, és ez mindig lerontja a közös eredő állapotát. Hiába lesz 
látszólag jó az élet kis helyen, ahol a kialakult jó sikeresen el tud válni a hozzá tartozó 
rossztól, a környezetben kifejlődő szegénység, az életben maradása érdekében mindent 
lepusztít, tönkre tesz, és a rossz részétől elvált jó rész fejlődési eredője is elromlik. Az isteni 
állapot, azonban az egymás felé fejlődő részekkel párhuzamosan az eltérés és a másság felé 
fejlődő részek miatt csak idea. A lehető legjobb állapot az a sikeres, időben eltolt 
együttfejlődés, amely életspirálba szervezi az életfolyamatként ismert szervezettséget. A gond 
azonban az, hogy az életspirálba fejlődés esetén viszonylag rendszeresen kialakul az a 
helyzet, hogy az elöljárók a korábbi jó irányokat túl sokáig megtartva, túl sokáig azonos 
irányba áramolnak, és közben nem veszik észre, hogy a régi jó irány, később rossz iránnyá 
válik. A természet rendje, a kialakult csillagos, folyton változó mindenség nem teszi lehetővé 
a tartósan azonos irányba haladást, mert a mások érdekei ellen haladás szükségszerű 
visszafejlesztő konfliktushoz vezet. Amikor egy szervezet elöljárósága, az elkényelmesedett, 
lelassuló, megszokott fejlődési irány mellett túlságosan kitart, és nem figyel az előjelzéseket 
megfogalmazó kisebb szintű szervezetek érzéseire, akkor rendszerint túl későn veszi észre, 
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hogy az áramlásában egy nagyobb energiaszintű szervezet szimmetriafelületeként ismert 
potenciálgátja felé halad. Ha az általuk vezetett szervezet tovább azonos irányba áramolva 
megkísérel áthatolni az idő állította potenciálgát, határfelület szimmetria rétegén, felületén, - 
lásd 94. oldalon a 20-24 ábrákat, - akkor a túl gyors fejlődés felé haladásban egyre többen 
maradnak, szakadnak le, és végül a már rossz irány felé haladó vezetés magára marad. Hiába 
tudja úgy, hogy amerre megy az hosszú távon a jó irány, ha ez az irány most többeknek nem 
jó, ha a vezetett részecskék és a közös tudat még nem érett meg a túl gyors fejlődésre. E rossz 
vezetés gyakran elfelejti, hogy az erőltetett és túl gyors haladás nem cél, hanem csak egy 
lehetőség, egy eszköz, amely a változatos élményekre és jó életre vágyó angyalsereg 
figyelmét leköti, érdeke és változatos eseményekkel a hiábavalóság tudatától eltereli. 
A túl fejlett részecskefelületnek, potenciálgátnak vezetett, de az életakadály áthatolására még 
nem felkészült, még a tudatban nem elég fejlett részecsketömeg visszahőkölését, a fejlődés 
megtorpanását, majd leállását és visszafordulását eredményezi. Ha az elöljárók által vezetett 
tömeg nem tud tovább áramolni, a fejlettségi csúcs, amely létrehozza a téridőben eltolt 
életpiramisba fejlődést, visszalapul, a szervezet elakad, majd a 20-24. ábrákon bemutatottak 
szerint visszaterelődik. Az ilyen zsákutcába, szűkülő spirálba fejlődő szervezettség eléri a 
saját fejlettségének megfelelő határát, amikor is a saját hangja által keltett hangsebességgel 
terjedő repülőnél megismert hangrobbanás, fejlődési robbanásra van szükség annak 
érdekében, hogy a továbbhaladás megtörténhessen. 
A túl differenciált fejlődésnek a tovább erőltetése, a zsákutcába, befelé, szűkülő spirálba, 
hurokba haladó szervezeteknél, a túl gyorsan haladó fejlődés eléri a saját határait, a felbontó 
képességét, és miként a repülőknél, a hangsebességgel terjedő hangfalat átlépő repülőgép is 
elpukkasztja a hangfal felületét létrehozó, fenntartó, a hang sebességével terjedő részecske 
buborékot. A hangfal buborékot, felületet elpukkasztó túl gyors fejlődés, a hangrobbanással 
olyan nagyobb differenciáltságot hoz létre, amelyben az ismert méretű, a hangot továbbító 
részecskék – mivel nem képesek az elvárt sebességnél nagyobb fejlődési sebességgel 
áramlani, - a folyamatos gerjesztés, ösztönzés miatt felbomlanak, és sokkal kisebb 
egységméretű, nagyobb áthatolóképességű részecskékre, utódokra bomlanak. Ezzel e 
részecskék a velük együtt áramló, őket a nagyobb tömeg állapotában utolérő közös tömegnél 
jobban előre tudnak haladni, át tudnak áramolni, és a repülőgép, - mint szervezett egység – 
vakrepülése véget ér. A kisebb és minden irányba szétáramló, nagyobb áthatolóképességű, a 
hang egységeinél kisebb tömegszámú, a lendületben gyorsabban fejlődő részecskék mezőnye 
ezzel a téridőben széthúzódik, megritkul, kisebb sűrűségűvé fejlődik, amely lehetővé tesz a 
hang részecskék által kellően előre nem látott dolgok, események előre észlelését és jelzését. 
A kisebb és gyorsabb részecskék, fotonokként, vagy és elektron egységekként nemcsak 
gyorsabban áramlanak előre, hanem részben elnyelődnek, vagy visszaverődnek az áramlási 
irányban lévő idegen szervezetekről, ezzel, vagy és az információjuk elapadásával jelezve, 
hogy arra veszélyes áramlani. 
A továbbfejlődés nem lehetséges, ha egy tartósan túl gyorsan fejlődő szervezet utoléri a 
keringésben lemaradt saját, túl leszakadt részecskéit. Minél nagyobb a leszakadó, lemaradó 
tömeg, annál nagyobb ellenállásba ütközik a körfolyamatokban keringve a szimmetriatengely 
körüli előre áramlásban, a közös fejlődésben megtorpanó, potenciálgátnak, fejlettebb 
szimmetria felületnek, vagy és ellenirányú, hozzámérhető szervezetnek áramló közösség. A z 
ideális esetben 50-55 fokos fejlődési kúpba, ilyen csúcsszögű életspirálból helyben keringő 
állapotba terelődve, a saját lemaradt közösségét utolérő szervezet zárt hurokba kerül, 
amelyben rezonancia alakul ki. A rezonancia azért alakul ki a visszacsatolt gyűrűbe 
kényszerülő szervezeteknél, mert az előre vagy a hátrafelé kiadott jelzések minden esetben 
körbeadódnak, és visszafelé is más információt hoznak, ezért határozatlanság és 
döntésképtelen, cselekvőképtelen állapot, ellenvélemény és szervezeti ellenhatás fejlődik ki. 
Bármerre indulnak el az életakadályt megkerülni igyekvő saját részecskék, mindig az 
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ellenirányba elindult más saját részecskéik akadályába botlanak, és mint a szigeteket 
megkerülő Cunami, egymás ellen hatnak, egekig csapnak a nézet és a céleltérés hullámai. 
Ilyen körülmények között nem lehet tovább fejlődni, a továbbhaladás csak akkor lehetséges, 
ha az indulatok helyett a részecskék valamelyik, a többség által vágyott haladási, fejlődési 
irányban megegyeznek. Ha a többség a gyorsabb és erőltetett fejlődés, az 5. dimenzió 
irányába akar fejlődni, akkor a melegfúziós irányban a szervezet tovább halad az eredeti 
irányt megtartva, úgy jár, mint Magyarország 2006-ban, amikor a már rossz irányt 
felismerőknek, az új utat megmutatóknak még nem hitt a tömeg. A rossz választás 
következménye további négy év a mocsárba, a gazdasági erő és lendület teljes szétzilálása. A 
négy év során már nemcsak a lemaradt kisebbségek szakadtak le a túlerőltetett, túl gyors 
fejlődében az átlagos szervezetek többsége is lemaradt, leszakadt, és nagy árat fizet 
Magyarország a korábbi 2006-os rossz választás irányáért, a volt posztkommunista, 
vadkapitalista fejlődési irány megtartásáért. Ha a folyamatos, de mérsékelt előrehaladást 
igénylő kúpszöget megtartó életspirálban haladás helyett, az élet előre áramlása megfeneklik, 
az előremenetben nem haladó életcsavar helyben kezd el forogni, és haladás helyett a 
gazdagokkal megszaladó ló helyett maga húz és megszakad az isteni Nép. 
Annyi haszna volt a manipulált 2006-os választásnak, hogy ma már a teljes többség érzi a 
saját bőrén, hogy az elmúlt időszakban rossz irányba haladtunk, hogy a széllel szemben 
áramlásban, a 2010-ben kialakult fordulat végre megszűnteti a határozatlanságot, és talán 
elkerüli a Magyarország és a benne élő Nép, hogy nagyon sokáig tartó határozatlansága és 
cselekvő képtelensége miatt, fejletlenül egy nála sokkal nagyobb energiaszintű fogyasztó 
terítékén végezze. 
 
Térjünk vissza a gondolat fejlődésével a szervezeti differenciálódásban az azonosságok 
halmozódási és növekedési, egymást erősítő lehetőségéhez. Amennyiben egy szervezet, - 
figyelembe nem véve a nagyobb energiaszintű szimmetriát, tovább áramlik a határozatlanság 
és a cselekvő képtelenség állapotát eredményező potenciálgát felé, kellően tartalékolt lendület 
maradvány esetén azon átlendülhet, és véve az akadályt ettől kezdve a vágyott irányú 
fejlődésében felerősödhet. Ha ez az irány a nagyobb energiaszint, a nagyobb hatóképesség 
felé, egy másik sokkal nagyobb részecske tömegszámú szervezet belső, ötödik dimenziója felé 
vezet, lényegében egy nagyfogyasztó bekebelezi a kisebbet, és bár megszűnik önállónak 
lenni, annak a részévé és együttműködőjévé válik. 
Az ilyen továbbfejlődésben már nem a nemzeti érdekek, hanem a nagyobb szintű isteni 
közösség érdeke válik fontosabbá, és bár kevesen megerősíthetik a domináns rendet, a 
többség harmad, vagy negyedrangú állampolgárrá, a statisztikai arányokat módosító 
információvá degradálódik. Ez az új összetétel lehetősége mellett, domináns rendet, rangsort 
állapít meg az új elvárások szerint fontos információknak, azok ismétlődése, energetikai vagy 
dimenziós nyomatéka, elfogadottsága, elismertsége szerint. Az utódokban csak az egymás 
felé ható iránydimenziójú hatásfrontok, részecskék kellő azonosságú jellemzői, egymást 
erősítő tulajdonságai összegződhetnek, amelyekkel telítődő térrészek, szervezetek esetén, más 
kevésbé elismert, vagy receszív kisebbségben maradó, szükségtelenné váló, és leértékelődő, 
ezért a rendszerből eltávozó hatások később képesség hiányként is meghatározhatók. Bár ezek 
a kisebbségben maradó és elnyomott információk és hatások is folyamatosan jelen vannak 
minden szervezetben, de mivel szétszórtak, nem szervezettek nem tudtak megerősödni, 
közelfogadottá válni, ezért a hivatalosan elismert tudásba nem kerülhetnek mindaddig be, 
amíg a közös tudatokban, vagy és a szervezetek értelmében el nem érik a legálissá emelő 
energetikai, elfogadási szintet. A változáskor, a lendület, vagy és a perdület változáskor eltérő 
impulzusok fejlődnek ki. Míg a radikális és merőleges, szemben áramlásban szinte azonnali 
hatásátadás és fordulatváltozás történik, a perdület változással járó eseményekben, sokkal 
tovább tartó, az időben elhúzódó hatásátadás történik. A perdülettel járó haladáson a fejlődés 
ékpályája egy szimmetriatengelyként ismert haladási irány felé felcsavarodik, életspirálba 
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fejlődik, és ezzel viszonylag kiszámíthatóvá, állandóan, de nem túl gyorsan fejlődővé válik. 
Ez a fejlődési irány azonban csak addig tartható, amíg a sokkal nagyobb biodiverzitású, a 
sokféleségre sokkal érzékenyebb részecskéi felé kellő érzékenységgel és együttfejlődéssel 
bíró szervezet nem észleli, hogy a haladási irányon változtatni kell, mert rossz irányba halad. 
A viszonylag jól együttfejlődő harmóniában változó szervezetek ezért idejében megérzik a 
környezeti szél és áramlási rendezettség változását, kellő idő áll rendelkezésre a kormány 
megváltoztatására. A túl gyorsan fejlődő, a leszakadóit elhagyó, fejlődési résből szakadékká 
növelő szervezetek azonban nem kapják meg idejében és elég energiaszinten e jelzéseket, 
vagy ha mégis azokat a túl materialistává vált vezetőik nem értik meg, és nem változtatnak 
idejében, amíg még könnyű a már sokak által rossznak felismert haladási, fejlődési irányon. 
 
 
9.  Adottságok, képességek és lehetőségek. 
 
A születéskori hatáskizáródások, a hatásredukció miatt az egyes örökölt tulajdonságok a 
dominanciája lecsökkenhet, másoké, megerősödhet. A más mezőkről visszaverődés, a 
környezet azonban szállíthat olyan információs töredékeket, amelyek a meglévőkhöz 
kapcsolódva azok hatásait mandinerből megerősíti, vagy és kiegészítheti. Ezt az öröklött 
genetikai készlet kiegészítéseként és az ismereteket módosító tanulásként megszerzett 
információt, beépülő tapasztalatként ismerjük.  
A hatásmintára szerveződött élet csak hatáshiányos utódokat nemzhet, amelyekben csak a 
lehetséges elődi domináns hatások, tulajdonságok töredékei lehetnek. Furcsa és még a szerző 
által sem teljesen értett az, az utódokban megjelenő, előző, nagyszülői hatás és tudás, öröklött 
információ, amely a szülőkben a telítődést követően már zavarják a jelen fejlődését, ezért 
kisebbségként kiszorulnak a szülőkből, beépülnek a környezeten át az utódokba, megerősítve 
azoknak a szülőkhöz viszonyított másságát. 
Az élet és az ember, az Univerzum szabályait követi, csak azzal analóg rendszerként tud 
fennmaradni. Ilyenné fejlődnek a részecske mezőkből képződő nagyobb szerveződések, akár 
gombatelepet, hangyabolyt vagy emberi társadalmat képeznek. A szinteket eredményező 
fejlemény kialakulása minden szerveződésben, a Világegyetemben is ezt a bevált analóg 
rendet követi, csak ez esetben, a szimmetria időbeli megtartásakor tud tartósan, egyensúlyban 
változva fennmaradni. Az együttfejlődés elleni vétség, a centrális vezetések túl gyors 
fejlődése, a lemaradók leszakadásával, és az átlagos szervezetek súlyos visszafejlődésével, 
lebomlással jár. 
Csak félig megválaszolt kérdés, az áthatolás problémája, a szupravezetés lehetősége, 
amelyben a tér hatalmas sűrűsége ellenére, az egymást a térben, vagy az időben elkerülni 
képes hatások elvileg akadálytalanul terjedhetnek. Mint minden ez is relatív, amelyben a 
teljesen akadálytalan feltétel nem teljesülhet. A lehetőség csak nagyon akadályozott, kevésbé, 
vagy majdnem teljesen akadálytalan lehet. Ha feltételezzük, hogy az információk, esetleg a 
belsejükben lévő még apróbb gömbök felületi feszültségbe épülve hordozó mikro-gömböcskék, az 
ütközésekkor apróbb buborékokra, habszerkezetre töredezve a csillagok malmában sűrű, 
kemény habmasszává keverednek, akkor, ha a keveredés folyamatosan történik, számos 
egymástól különböző feszültségű és eltérő méretű gömbök egymásba épített, a mátyuska 
babákhoz hasonló ősi információkat is őrző, közvetítő buborék a nagyobb buborékokban 
rendszerek halmaza alakulhat ki. Tudjuk, hogy a hatásváltozás buborékokat termel, amelyek 
nagyobb felületi feszültsége miatt, a náluk idősebb, már nagyobb méretű, és kisebb felületi 
feszültséggel egyben tartott, elszigetelt, már meglévő nagyobb buborékcsoportokba szinte 
akadálytalanul, csoportosan vagy egyenként behatolhatnak, belülről tölthetik fel a számukra 
kellően tágas életteret. Amikor a túltelítettség kialakul, a már rugalmatlanná váló túl merev, 
elmeszesedett falú, elöregedett életbuborékok határfelületei, héjai feltöredeznek, amely során 
az összes mennyiség nem változik, csak a korábbi soros rendezett mennyiség aprózódva 
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feldarabolódik és szétszóródhat, kisebb egységekké és rendezetlenebbé fejlődik. A 
hatásváltozás következménye a buborékszerkezetű tér belülről való felszakadása, feltördelése. 
Ez esetben a szétterjedő változás táguló buborékhalmazait képező gömbhullámai a korábban 
nagyobb feszültséggel az impulzusokba rögzült kisebb, alszervezeti, esetleg receszív, az 
együttélés érdekében elnyomott szabadságú buborékok kiszabadulását eredményezi. A kisebb 
buborékokban még kisebbek vannak, amelyekben az őseik információja van felületi 
feszültségbe, erőhatásokba, emlékezetbe csomagolva. A maradó probléma az egységekben 
tárolt információ, örökségi, vagy más módon történő átadása lehet: A térben tapasztalt 
hatásközvetítést, elektromágneses tulajdonságú, erővonalakon áramló kisebb részecskéket 
tartalmazó rendezett hullámok időegység alatt érkező hatásán észleljük. A hagyományos 
fizika ezt, sinusos hullámot leíró energia különbséget hajtó hullám változásként határozta 
meg, amelyből a különbség, vagy lendületváltozást a legsikeresebben szemléltető 
sinushullámban gondolkodás vált uralkodóvá. Ha a hatásváltozást olyan energiaváltozásként 
határozzuk meg, amelyben valamilyen méretű, a térben relatív egyensúlyban álló, 
buborékokba zárt információs energia különféle méretű kisebb csoportjai áthatolnak bennünk, 
akkor az áthatoló mezőkben lévő kisebb részecske mezők segítő, vagy rontó hatású eredőjétől 
és a környezeti harmóniájától is függően, az emberi mezők egyensúlyát, az átlagos állapothoz 
való viszonyban, a telítettségtől és a fejlődési tendenciától is függően, pozitívan vagy 
negatívan befolyásolhatják. Ebből az következik, hogy a mezők egyensúlyát a bennük lévő és 
a rajtuk áthaladó mezők egyensúlya, harmóniát fokozó vagy csökkentő lehetősége, azaz a 
kialakuló kölcsönhatási viszony következménye okozza, amelyet a külső és belső feszültség 
viszonya, erősödése vagy gyengülése, a változása, és a változásnak a személyi tendenciához 
képesti módosítása határozza meg.  
Ha a térben változás történik, a külső környezet nyomása megváltozik, ez gerjesztően hat a 
kisebb mezőkre, amelyekben a környezet nyomásnövekedése megnöveli a különbséget, majd 
a belső feszültséget. A feszültség növekedése a mező környezethez viszonyított nyomás és 
térfogat arányváltozással eltolódó egyensúlyát a behatoló hatás rendezésével helyreállíthatja, 
amely a harmónia visszaállásaként értelmezhető. Ugyanez a folyamat fordítva is működhet, 
amelyben a környezeti feszültség csökkenése a belső kisebb mezők energiájának, és a 
térméretének a kiterjedését eredményezheti. A környezethez viszonyított nagyobb belső 
nyomás miatt, a nagyobb körzetben érvényesülő új egyensúly a mező energetikai határát, 
vonatkoztatási térméretét, a látszólagos hatóképességét kiterjeszti, amely valószínűen az 
Univerzumban lévő élőmezők legnagyobb tudatalatti célja. Naggyá növekedni, mindenek 
felett Gondviselővé, meghatározóvá, mindenhatóvá válni talán a legfőbb életcél és hajtóerő. 
A kiteljesedés, az Istenné válás, a végtelen tudás megszerzési vágya ősi hajtóerő, amely a 
csillagnyi méretet elérő mezők részben megvalósult lehetősége. Az ennél is hosszabb idő alatt 
megszerezhető végtelen tömeg és tudás, nagyobb, Világegyetemnyi méretű mezőkbe 
szervezheti az azonos gondolatot, és nagy térre, hosszú időre kiterjedő, azonos szabályokkal 
koordinált együttfejlődést eredményezhet, amelyek lehetősége, tudása és információ kezelése 
a saját fennhatósági térrészen, (vonatkoztatási rendszerben) mindenre kiterjedhet. Ez időben 
régebben keletkezett, nagy és tartósan kiszámítható egyensúlyban változva kiteljesedő, 
nagyon nagy tömegben együttváltozó mezőket eredményezhet, amelyeknek a felső 
fraktálszintjét, az emberi jelenlegi technikai lehetőségekkel nem tudjuk átlátni, de a 
folyamatnak a megismert minta szerint történése, kifejlődése Univerzális törvényszerűség. 
 

A rezgésszám azt a periodikusan történő, idő alatti változássűrűséget, esetleg generációváltást 
jelenti, amely a változást közvetítő hatáshullámoknak, a keltődéstől a megfigyelőhöz érkezése 
között a saját ritmusához képest eltelik. A rezgésszámnak azonban közvetlen kapcsolata van 
az adott mezőben változó részecskék tömegéhez, amely minden érintett esetén rezdül egyet, 
amely a keletkezett változás észlelését visszajelző utóddal, hatást továbbítani képes 
részecskével reagál a helyzet megváltozására, azaz szinte népszavazásként, a tömegnek az 



 
 

87 

egyetértő visszajelzéseként is értelmezhető. Egységnyi idő alatt érkező kölcsönhatások számát 
az apró hatásbuborékok érvényesülési száma, a hatás befogás és a visszajelzés fémjelzi.  
A gyors változású hatássugárzókban, a napokban, a csillagokban és a fekete lyukakban, az 
időegységre jutóan történő nagyszámú változás látszólag végtelen frekvenciasűrűséget 
gerjeszt, ha a mezőben kettőnél több, egymástól eltérő ritmussal változó almező rejtőzik. A 
nagy sugárzókban milliárd különböző méretű és fraktálszinten lévő, kicsit más frekvencián 
változó almező lehetséges, amelyek felőrlődése az eltérő tömegszámú egységek, és az eltérő 
méretű részecske piramis szintek csökkenésével az eltérő ritmus lehetőségét, a folyamatok 
időben elnyúló lehetőségét a mezőkben csökkenti. Amikor a biodiverzitás, vagy és a jelzési 
energiaszint, a nagyobbakhoz képest egy adott érték alá csökken, akkor a sokféle időben eltolt 
ritmus redukálódik, és az egyszerre és túl gyorsan változás rezonanciás lehetősége 
felerősödik. A részecskék csillagok, melegfúziós szervezetek közötti áramlása azonban 
kacskaringós lehetőség, amelyben az áramlást vezetőknek folyamatosan gondoskodni kell az 
áramlási irány, életpálya felderítéséről, és a szükséges időben a megfelelő irányváltásról. Ha 
ez az irányváltás nem történik meg idejében, a rossz útra vezetett hidegfúziós részecskék 
könnyen egy útbaeső falánk szervezetben találhatják magukat. A nagy energiaszintű 
együttváltozó szervezetekbe beáramlás csökkenti az izotróp környezet sokféleségét, a befelé 
haladásban a beáramlók egyre nagyobb azonosságú, ellenük gyakran összefogó, 
együttműködő szervezetek hálójában találhatják magukat. A befelé áramlásban nő a változás 
sűrűség, az irányváltási és a ritmusváltoztatási kényszerűség, és az egyre nagyobb azonosság, 
a közös ritmus miatt, folyamatosan de nemlineárisan nő az időt is léptető ritmus, a változás 
időegységre jutó sűrűsége. 19. ábra: A változás ábrázolása a kiteljesedés során: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origó, a neutrontér és mag, állómező kialakulása. A 
környezettől függő tartós egyensúly. A kevésbé 
változó környezetben a belső változás általunk is 
megfigyelhető. Időegység alatt nagyon változó 
környezetben a változás felgyorsul. A tér korábbi 
összetettsége a hatáskizáródással, a mezőben zajló 
változás egyediségére, jellemző tulajdonságokra 
csökken. 

Sok neutronból felépülő nagy tömegszámú, 
hosszú felezési idejű, látszólag lassan 
változó hosszú életű stabil atomok, 
amelyekben gyors változás történik 

Bonyolult fehérjék, élő szerveződések általunk is 
megfigyelhető változási ritmusa. A változás 
lendülete a mezőben eloszlik 

Bolygók, csillagok, galaxis és halmaz méretű 
szerveződések évmilliárdokig tartó harmonikus 
változása 

A szabad csillagközi tér, látszólag 
végtelenül lelassult változás, amelyet már 
változásként sem érzékelünk, mert a 
lendület eloszlik a térben: 

Az idősík, a 
szimmetriasík 

szétnyílása 

A 
Hatásfelület-pár 
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A csillagközi térben a kis egységekre szétoszlott lendület lassú változása a gravitációval begyűjtött 
anyagban a csillagterekbe terelődik, vándorol, amelyben a változási ritmus a részecskék egyre kisebb 
térrészbe sűrűsödése miatt felgyorsul és sokféle különböző hatásidejű erőegyensúly, 
dimenziószimmetrikus állapot alakulhat ki. A gyorsan változó térben a neutrális helyzet, az 
erőegyensúly kialakulása előtt rövid életű műónok, gluonok, leptonok stb. pillanatnyi szimmetriák 
alakulhatnak ki, de a többdimenziós örvénylő, túl gyors változás miatt ezek tartósan nem maradhatnak 
meg. A mezőkben keletkező, stabilabb egyensúlyba kerülő kisebb hatásterek, pl. a hidrogénatomok 
egy része kikerül az örvénylő változásból és a csillagközi térben lehetőséget kap más hatásmezőkkel 
egyesülve a differenciálódásra, a nagyobb tömegsűrűség, vagy az összetettebb tudás, a nagyobb 
értelem, megértés felé visszatöltődésre. A belső aktívabb terekben maradó hidrogénatomok egy része 
nem tudja feldolgozni a gyors változást, és felbomlik, visszafejlődik, más része befogadva a változási 
információt egyensúlyban maradva nagyobb tömegszámú (rendszámú), bonyolultabb atomokká 
alakul, amelyek bekerülve a változás forgatagába egyre nagyobb tömegszámú szervezetek felé 
fejlődhetnek, vagy kikerülve a többszörösen védett anizotróp térből folytathatják a visszatöltődésüket. 
 

Nagy biztonsággal állítható, hogy a nagyobb részecske mezőkben lévő almezők, más felületi 
feszültséggel és mérettel rendelkező buborékai egy kicsit eltérő ütemben változnak, amely 
azonban egy frekvencia tartományon belül még lehetővé teszi az együttműködést, a 
megértést. A több alritmussal rendelkező összetettebb részecskemező rendszerekben, az egyre 
bonyolultabb szervezetekben, a közös szervezettség egy közös főrritmust alakít ki. Ha a 
többség elfogadja e nyelvezetet, közös frekvenciának, akkor ez a nyelvhasználat, ritmus lesz a 
közösséget összetartó kommunikációba használt főritmus, és információs cserét segítő nyelv. 
Az időkésés, a változás rugalmassága, a némileg egymástól eltérő mezők pufferoló képessége 
lehetővé teheti, hogy a mezőkben végigmenő változás ne egyszerre, ne robbanásszerűen 
terjedjen ki. A mezőbe bejutó, vagy érvényesülő kölcsönhatás, alfrekvenciákon, és más 
ritmusokon további hatásokat kelt, amely a mezőben lévő almezőkben stafétabotként 
továbbadott hatásként végiggyűrűzik.  Míg a kifelé haladó hatások egyre kisebb 
energiaszinten ismétlődnek, adódnak tovább, a befelé haladó információs hatások sűrítődnek, 
egyre nagyobb energiaszintre halmozódnak, a haladásokban és a változtató képességükben 
növekednek. Ez okozza a mezők szinte végtelen belső frekvenciáját, amely a mezőbe 
szerveződött részecskék között informálódási csatornákat és nem mindig értelmezhető 
áramlási rendet alakít ki. A legjobban informáltak, a változásokról előbb értesülőknél 
kialakult forrásokból a közreadott információk addig terjednek a szervezetek részecskéi, 
szereplői között, amíg mindenkihez el nem jut a lényeges, általuk még nem ismert, vagy nem 
megértett hatásközlés, amíg nem telítődik az adott hatással, információval a tér. Ezt követően 
a már ismert hatások (szervezetek) befogadása, az ismert információ és hatás elnyelése 
lecsökken, egyre többen utasítják el az általuk már ismert hatásokat, és a régi elavult 
információkat ismerő részecskéket, mely következtében a feleslegessé és korszerűtlenné 
válók kiszorulnak a minőségükkel telítődő, őket elavulttá és itt feleslegessé tevő térrészekből. 
Mivel minden információhordozó, egyben hatóképes részecske is, amely a hatása, a saját 
tudása fontosságának az elismerésére törekszik, ezért azok a hír és hatáshordozók, akik már 
túl nagyon ismertek, kiszorulnak az őket már nem igénylő térrészekből, vagy és megváltozó 
retróként, az őket még nem eléggé ismerő fiatalok értékítéletében bízva néha vissza-
visszatérnek. 
A változás változása visszaható impulzusokat kelt, amelyek időbeni gyakorisága a mezők 
méretével és sűrűségével növekszik. A végtelen frekvenciasűrűség állandó változásában 
keltődő lendület a térben telítődve feleslegessé váló hatásbuborékok milliárdjait irányítja a 
forrásoktól a mező külső felülete, és a még az adott minőségű információval, vagy hatással 
telítetlen külső térrész felé felé, állandóan megújuló védőövezetet, határfelületet biztosítva az 
időben változó mezőknek. A mezők belsejében egymással ütköző, kölcsönható részecskék 
nem okoznak az őket befogadó nagyobb mezőnek veszteséget, csak folyamatos változásukról 
nagy sebességgel belső információt cserélnek, hogy számos ütközésük után a szimmetriasíkra 
kerülve a változatot és az általuk szállított hatást a környezetben még nem ismert hatást 



 
 

89 

erősítő folyamat részeseivé válhassanak. A nagy ritmusban változó mezőkben, az ütem 
rendezetlensége kaotikusnak látszó változást eredményez. A magas hőmérséklet rendezetlen, 
szervezetlen hőmozgásra utal, amelyben a nem megfelelően szervezett forgalomban túl 
gyakorivá váló összeütközésekben a helyszíni egyesülés azonnali tördelés, keveredés 
differenciálódás az idő martalékává válik. Az is lehetséges, hogy a gyors változás többsége 
csak nekünk átláthatatlan kaotikus jellegű, amely sokkal gyorsabb ütemben élőknek átlátható, 
megérthető magas rendezettségben történik.  
Energiát és információt felhalmozó, nagyobb térsűrűségű anyagként ismert hatás akkor 
keletkezik, ha a térben koncentrálódó beáramló információ és hatáshordozók üteme, a 
téridőben változó mezőkben a környezetbe távozónál tartósan nagyobb ütemű. E mezők 
környezetében kialakult árnyékoló képesség miatt kialakult differenciált áramlásban a 
nagyobb tömegszámú mezőkben megjelenő térerő különbség, az infravörös tömegméretű 
részecskék eltávozását lehetetlenné tevő gravitációs esője csak növeli az üvegházhatást, amely 
a magas hőmérséklet kialakulásához hozzájárul. Az akár fekete lyukaknak is tekinthető 
mezőkből a beáramlással azonos állapotban nem lehet eltávozni, ezért az előbb nagyobbakba 
szerveződés után kisebb tömegre lebomló részecskéknek, olyan azonos irányba együttáramló, 
azonos célok felé tartó más egyedekhez kell társulni, csoportokba kell egyesülni, és más kellő 
rugalmasságú analóg csoportokkal kell differenciálódni annak érdekében, hogy elhagyhassák 
a számukra már pokolivá váló környezetet, életteret. 
E megközelítésben örökös nemzés és átörökítés folyik a nagy impulzus sűrűségű 
csillagokban, amely gyorsan változó életek, nekünk pillanatnyi rendszeridő alatt játszódnak 
le. A tulajdonságok itt is örökítődnek, de ez csak kis tömegszámú és gyorsan változó mezőket 
eredményezhet, amelyek valószínűleg csak a bonyolultság alacsony, vagy csak más ritmussal 
élő fokát képviselik. Komoly okunk lehet feltételezni, hogy a végtelen forgatagban a nagyobb 
és szilárd mezők tördelése, az anyagi állapot felőrlődése során olyan apró nagy felületi 
feszültségű buborékok keletkezhetnek, amelyek az adott állapotú mezőkben egy méretnél nem 
törhetők, oszthatók tovább. A beáramlási pályahossz, a gyorsulás és a tömeg lehetősége 
meghatározhatja a mezőkben lehetséges tördelés, az információ és hatás hordozók keletkező 
apróságát és ezzel a parányi buborékokba adott kezdeti lendületét, a belső feszültségét, és a 
változási ritmus sűrűségét. Minden mező, csak olyan hatásokra kölcsönható képes, amely 
ellen megfelelő ellenhatásokat tud létrehozni. Az ellenhatás lehetősége azonban nemcsak a 
mezőben keletkező részecskékre vonatkozik, hanem a beáramlók irányának a 
megváltoztatására, azaz legalább némi kölcsönhatóképes befolyásolásra. Még ez nélkül is 
folyamatosan keletkeznek olyan impulzusok, amely a rendezetlen, áthatolhatatlan, vagy 
átláthatatlan térrészben, a részecskék kellő óvatossága, vagy és elégtelen előre látása folytán 
balesettel, vagy és szerelemmel végződik. Ez nem azt jelenti, hogy nagyobb tömegű, 
gyorsabban változó mezőkben, nem szakadhatnak, bomolhatnak ennél kisebb buborékokra az 
elöregedett nagyobb életbuborékok, sőt a távolról nagyobb sebességgel érkezők, az 
ellenhatásban csökkenő, együttáramló közegben még tovább gyorsulhatnak, amíg elérik a 
kellő azonosságú, a továbbáramlást megakadályozó, antiszervezetet képző ellenáramú 
részecskefelhőt, amely végül lefékezi a távol és esetleg nagyon régen keletkezett ámokfutást. 
Az impulzusokban kialakuló jellemző részecskeméret valószínűleg csak a mezők tömegével, 
ridegségükkel, (merevségükkel) az árnyékoló képességével és a gyorsító pálya hosszával 
korlátozott. Az egymás felé x vagy fénysebességgel áramló részecskék azonban éppen 
egymás felé (közös támadáspont felé) kétszeres sebességgel közelednek, ütközhetnek. A 
mezők belső változási üteme is meghatározza a jellemző legkisebb hatásegységre tördelési 
lehetőséget, amely méret és lendületi, gyorsulási lehetőség is lehatárolja a környezetből kijutó 
információt, és a mezőnek a környezetével folytatott anyagcsere folyamatainak ritmusát. 
 
A régebben keletkezett, magas szimmetriában változó, a lendületét és a hatóképességét sokáig 
megőrző, nagy és durva eseményekbe nem bocsátkozó, nagy életrugalmasságú buborékok 



 
 

90 

olyan őssejteknek tekinthetők, amelyek az eredeti, ősi alapítási információt közvetítik, 
amelyek az általuk létrehozott, nemzett hatásmagokban, mint elődi információ átörökítődhet. 
Emberi megközelítéssel ez lehet a harmóniára felügyelő belső Isten, az adott szervezet 
vezetője, irányítója, a helyi Gondviselő lélek, azaz egy olyan nagy tömegsűrűségű, nagy 
érzékenységű, de apró, arany ion, isteni részecske, vagy és ennek közvetlen 
leszármazottként még minden szervezetben jelen lévő utóda. 
 
Ha a buborék, az impulzuskor megszerzett lendülettel a környezeti nyomást biztosító nagy 
tolongásából kijut, kisebb nyomású térbe kerül, az egyensúlyi állapota nagyobb térbeli 
kiterjeszkedésre ad lehetőséget. Ha a pályája során kölcsönhatásokat eredményező, hasonló 
méretű buborékokba ütközik, az ütközési szögtől, a lendületiránytól és a sebesség 
különbözőségétől függően eltérő lehetőségekben részesül. Kellő jellemzői azonosság (tömeg, 
lendület, perdület, irány, információ) esetén, egyesülhet, vagy egymástól eltérülve változhat. 
Jelentős azonossági hiány esetén Pl méret, lendület a kisebb méretű de nagyobb belső és 
felületi feszültségű hatásbuborékok részecske felhői úgy is áthatolhatnak a nagyobbakon, 
hogy azokban több ezer km/sec sebességgel áramló, keringő kisebb és kölcsönhatásképes 
buborékokat a térben és időben is elkerülik. Ezzel lehetővé vált a szuperpozíciós helyzet 
kialakulásának az értelmezése. Az áthatolást olyan eltérő méretarányú, azonos időben más 
térbeli eloszlású, és azonos térben más időbeli eltolású atomi részecskemezőkön történő 
áthatolásnak kell tekintenünk, amelyben az arányok és a részecskék sebessége valószínűtlenné 
teszik a magas számú, lényeges kölcsönhatást jelentő ütközés gyakoriságát. 
A gyors változású csillagterekben és a szexuális egyesüléskor a részecskeenergia felgyorsulása, és 
téridőbeli sűrűsödése, az impulzus esélyt megnöveli, amellyel e mezők egymásnak 
kölcsönhatást eredményező valószínűsége ugrásszerűen megnövekszik. A nagyobb mezők 
mérete, a részecskéik mérete, tömegszáma, és téridőbeli eloszlása, és a bennük folyó változás 
ritmusa meghatározza azt a lehetőséget, hogy a gömbhalmazokba szerveződött kisebb mezők 
mekkora méretekre, kisebb tömegszámú egységekre tördelhetők, differenciálhatók vissza. Ez 
megfordítva azt jelenti, hogy a mezőkben folyó változás ritmusa és lendülete, a téridőbeli 
szerkezeti fejlettség meghatározza a mezőkben a habosodás és az aprózódás lehetőségét és 
ezzel az impulzuskor átörökítő aktív egységek csoport vagy tömegszámát, az 
áthatolóképesség, a lendület fejlettségét és az összetettségét. 
 
 
 
10. A változásból fakadó lokalizálás, elkülönülés és struktúraképződés: 
 
Minden méretű változó mezőben, mezőrendszerben, függetlenül attól, hogy milyen 
fraktálszinten helyezkedik el, a változás változása folyik, pillanatok alatt generációk 
milliárdjai öröklik a környezetre is jellemző szülői alapinformációt. A részecskéket a szökési 
sebességre felőrlő, felgyorsító változó terek körül, a térben felgyorsuló, de a szökési 
sebességet el nem érő hatásbuborékok kifelé tartó garmadái, többszörös védő és szűrőréteget 
alkotnak a hazai szervezet, a védett nagy azonosságú térrész körül. A kiáramlás, vagy és a 
határfelületen lamináris áramlás lendületével, - ha a kelleténél, vagy és a feldolgozó 
képességnél gyorsabb ütemben érkeznek - visszaverik, visszatartják a környezetből származó 
információs energia, gravitációs esőt keltő részecske behatolóit. A kifelé áramlásban 
lendületet vesztő, Orgon részecskék, idegen hatásokkal, érintettséggel, és a létrejött 
impulzusban fogant, a környezeti magas impulzus sűrű térből, a beléjük menekülő kis utód 
részecskékkel egyre terhesebben, az elfolyósodó, nagy azonosságú részecskékkel együtt a leeső 
esőhöz csatlakozva állandóan visszahullnak, és elvégzi a behatoló ridegebb szervezetek 
felőrlését, a molnár tevékenységét. A kiáramló részecskékből állandóan megújuló, kijutó 
védőréteg a befelé haladó idegen hatásmezőkkel ütközik, amelyekben lévő, kellő téridős 
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azonossággal, analóg fejlettséggel bíró részecskéknek, lefékezve egymást átadja a lendületét, 
felkészítve őket a napfürdőben dús de később kaotikussá váló kirándulásra. A nagy 
változásból elakadás, párkapcsolat nélkül, csak kalandba bocsátkozva kijutó, információt 
szállító óvatosabb mikro-gömbök jutalma időutazás lehet, a Világegyetem beutazásához 
kaphatnak lehetőséget. A folyamatosan kijutó, a szimmetria felületen megsemmisülés, 
visszaterelődés nélkül átjutó információs energiatömeg, egy környezeti utazás, és sok 
kacskaringó után, a csillagtérben történő vándorlása közben, az azonos ritmusban keltődött, 
felismert kellő azonosságú társaival összeépülhet, hogy aztán a szülői mezőbe, vagy valamely 
másik gyors változású mezőbe visszatérve még nagyobb tömegbe épülhessen, vagy és újra 
feleződhessen, feldarabolódhasson. A körforgás a teljes fraktálrendszerben adott, analóg 
folyamatok szerint teljesül, a feldarabolódás, az osztódás az idegen mássággal összeépüléssel, 
a párba, nagyobb energiaszintű utódba egyesüléskor mindig kiegészül. Ezt az összeépülést az 
ellenkező lendület, az egymáson torlódás, és a differenciált sűrűségű szervezetek 
sűrűséghatárokat képező határrétegek mentén a legerősebben érvényesülő gravitáció segíti. 
(lásd a 3. ábrán). A minden irányból tolongó, de a részecskék ,,nagyobb,, mezőbe épülése miatt 
lendületkompenzált, térben, az egymáshoz képest szinte helyben maradó buborékokat, a már 
leírt árnyékolóhatás térerő differenciája egymáshoz kényszeríti.  Az egymáson és más 
szervezeteken torlódó szervezeteket a sűrűséghatároknál a gravitációs következmény 
fogságba tarthatja, vagy és tovább besűrítheti. A soros lineáris rendezettségben, nagyon kis 
pontra, térrészre koncentrált jelentős lendülettel a már ritkább részecskemezőkhöz érkező 
hidegfúziós csoport, könnyebben behatolhat a hozzá képest melegfúziós, kevésbé koncentrált 
részecskeszervezetek felhőibe, amelyekben lefékeződve, elnyelődve belülről töltik fel, töltik 
ki egyre nagyobb sűrűségűre e szervezetek élettereit. Az ideális térállapoton és a legnagyobb 
szimmetriánál megállni nem képes részecskék, mindig túllendülnek a célon, és a 
határfelületek előtt lelassulás helyett, csak a szervezetek belsejébe érve, az ott élőkön, vagy 
más minősége setén az ellenkező irányból beáramló nagy azonosságú antiszervezeteikkel 
torlódnak, és ezzel akár az anyagi jellemzős állapotra is besűrítik az életteret. A gyorsan 
változó mezőkben, periódusonként és rétegenként kisebb, vagy éppen a behatoló idegenektől 
következményként rendszeresen megnövekvő nagyobb életnyomás váltakozás feltételezhető, 
amely az eredetileg nagy felületi feszültségű, de gömbfelületbe záródott buborékokat, 
síklapokkal határolt kristály alakzatokba kényszerítheti. Lásd a 7. és a 8. ábrán.   
 
Ha a térbe kijutó kisebb mezőkben, a változás utánpótlás hiánya miatt a hőmérséklet hirtelen 
lecsökken, ez a meglévő, a tömegszámhoz képest beszűkülő tér teljes kitöltésére kényszerített 
lapított gömböcskék térállapotát, megfagyó, ledermedő szilárd kristályokba fagyaszthatja, 
amelyek összeépülése a díszlokáció, a zárványok lehetőségét adja. A térben kialakult ionos 
határok ezt követően a lelassuló, állófrontokká merevedő evolúcióban sokáig megőrzik a 
dermedéskori megszilárdulást, de miként az ametiszt, vagy más kristályos gumók metszetein 
jól látható, a differenciálódás a megszilárdult állapotban tovább folyik, csak a változás, az idő 
lassul le általunk már nem észlelhető esemény sűrűségűre. Az élő és élettelennek tekintett 
szervezetek között az ionos fejlődési ágban a Klatkin kristály, (lásd az Aspektus 4-ben) 
szabályos dinasztikus elrendeződése valószínűsíthető az evolúciós elágazás ionos irányba 
kezdő állapotának. Ez a kristály, ez az anyagsűrűség, szabályos térbeli elrendeződés a 
melegfúziós, nagy életnyomású állapotának a rendelkezésre álló teret teljesen és egymáshoz 
képest szabályosan kitöltő, laporientált családi szervezetekkel, síklapokkal határolt térorientált 
állapotba megmaradó nagyobb bonyolultságú szervezettsége. 
 
 
 
 
 



 
 

92 

11. A lendület és a dinamika megmaradási lehetősége: 
 

Az impulzusokba kerülő felek sokféle lehetőségű viszonyában, energia, lendület és 
dinamikavesztés, megmaradás, és lendület, energianyerés is kialakulhat. A dinamika 
átalakulhat más fizikai vagy kémiai tulajdonsággá, jellemzővé, hatásenergiává, összegződhet, 
helyileg sűrűsödhet, de ritkulhat is, - vagy és elveszhet, - szétaprózódhat, eloszolhat a 
környezetben. 
 

Gondoljuk át a tudat felbontásával, hogy miképpen őrizhető meg a lendületenergia annak 
ellenére, hogy a térben áramló szervezetek szétszóródást és helyi lokális veszteséget is okozó 
impulzus eseményekben vesznek részt. 
Ha kisebb sűrűségű, de kölcsönhatás átvételére alkalmas részecske közegbe csapódik, vagy 
ilyenen áthalad egy ennél nagyobb sűrűségű részecske szervezet, akkor a haladása a 
kerülgetés, a bolyongás, az összetűzés elkerülése, vagy és, a szabályok megtartása miatt 
fékeződik, vagy és ellenállásban részesül, és a lendületenergiája elfogyasztódik, az 
életakadályoknál átvágásra, kikerülésre, vagy elkanyarodásra kényszerül. Miközben a 
lendületesebb, koncentráltabb szervezet az áthaladó életáramlásában lefékeződik, az őt 
fékező, sokkal kisebb egységnyi tömegű részecskék, - nagyobb sűrűségű fékező közege 
esetén, az őket lefékező kisebb tehetetlenségűek nagyobb lendületre jutnak, lendület energiát 
kapnak és más irány felé elterelődés közben a korábbi céljaiktól eltérő életáramlásra 
segítődnek. Minél kisebb tömegű a nagyobbhoz képest a kölcsönhatott, elterelődő, vagy és 
visszarugaszkodó részecske (szervezet) csoport, kellő rugalmasságuk esetén annál kisebb a 
hatásátvételi tehetetlensége, annál nagyobb gyorsításban, lendületnövekedésben részesülhet. 
A korábbi lendülete kiegészülhet, és kellő koncentrálóképesség megmaradásakor is nagyobb 
lendületenergiára tehet szert. Tehát ha már nagyon lassan áramlott, vagy és tehetetlenül, 
cselekvőképtelenül sodródott, az eseményben azonnal megszűnik és lebomlik a korábbi 
határozatlansága, és megfiatalodhat, visszafejlődhet, sok kicsi részecskére bomolhat vissza, 
miközben keveredhet, és genetikailag frissülhet az impulzusban résztvevő társ érintetté, 
kölcsönhatottá, és átpártolóvá vált részecskéivel. Az impulzusban nyereséget és fiatalodást 
könyvelhet el, amely során, igaz megváltozó résztulajdonságokkal, a kisebb részecskéi egy 
részének a kicserélődése közben új életáramlásra, nagyobb lendületre, és fiatalos dinamikára 
tehet szert. Az energia nem vész el, csak helyet cserél, a minőségében változhat, 
darabolódhat, vagy összeépülhet, de átadódik, vagy átalakul, más típusú energiává. A már túl 
sokat áramlott, már megfáradt, a kicsik által megfékeződött szervezet tehát lelassul, az 
áramlási dinamikájában lecsendesül, határozatlanná, majd cselekvő képtelenné válik. A 
lendületmódosulás, változás átadás után, az elöregedett részecske szervezet szétaprózódhat, 
szétszóródhat, dekoncentrálttá válhat, vagy beágyazódhat az áramlását megfékező, vele 
esetleg ettől kezdve legalább részben együttáramló, öt megfékező, vagy új életre keltő 
közegbe. A megtalált helyébe részben beilleszkedve sokáig rezeghet, a megtartott élettere 
auráján belüli fizikai elszigeteltségben, de az információs szinten továbbra is hatásokat és 
kisebb energiaszintű részecskéket cserélhet a környezetével. Ha azonban egy átlagos, a 
környezeti közegnél nagyobb sűrűségű részecske szervezet, egy nála sokkal nagyobb tömegű, 
sokrészecskés, sűrűbb, már túldifferenciálódott, a lendületet fékező aurájától elvált, nagy 
részecskesűrűségű szervezetnek ütközik, akkor a kölcsönhatás során lényegében a közös 
tömeghez képest még gyorsan áramló, kisebb tömegű részecske közösség becsapódik a nála 
sokkal nagyobb és sűrűbb, vagy és sűrűbben változó, ellenállóképesebb szervezetbe. Amíg a 
kisebb szervezet általában több kisebb méretű életbuborék részecskéje miatt sokkal több lélek 
részecskével, és ezért sokkal nagyobb életrugalmassággal rendelkezik, az auráját vesztett, már 
túldifferenciált nagy szervezet rugalmassága rendszerint a másikéhoz képest nagyon kevés. Ez 
azzal a következménnyel járhat, hogy a kettőjük impulzusában a becsapódó részecske 
közösség a beérkezési energiájánál kisebb energiával tud csak eltávozni, a becsapódás során 
elporlad, és veszteséget szenved. Az ilyen felek között nem alakulhat ki lendületszimmetria, a 
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szimmetriának másban, más dimenzióban kell megvalósulni. Míg a becsapódó kisebb 
tömegű, és rugalmasabb szervezetnél, az impulzus során, a tömeg közepén sokkal nagyobb hő 
és feszültség felhalmozódás alakul ki, amely nemcsak az érkezési irányban visszalökődést hoz 
létre. A középen kialakuló nagyobb életnyomás és feszültség miatt, az impulzus közben 
szétáramlás és a nagyobb tömeg felületéhez közeli lamináris áramlás is kialakul. Ez az 
áramlás nemcsak 90 fokos irányváltozást, és elterelődést hoz létre a beérkezett tömeg ifjú, az 
elporlódáskor foganó részecskéinek a cél és lendület változása során, hanem a nagyobb 
életrugalmasságú szervezetnek pillanatnyi, időbeli és tömegbeli veszteséget. A beérkező 
közösség oldalirányba eltávozó, az impulzusba hozó fél részecskéiről is lesikló, megperdülő, 
érintetté váló részecskéi már nem áramlanak vissza a beérkező térfélbe. Míg a közvetlen és 
ellenirányú, a 180 fokos irányban éppen szemben áramló részecske csere statisztikai aránya 
közel egyelőre alakul, addig a lamináris áramlásba, vegyes utódokba átszerveződő, átterelődő, a 
közösségből kiváló, saját életáramlásra és párokba kerülő, (a korábbi együttváltozás kényszeréből 
már felszabaduló) részecskék az idősebb, az életáramlást korábban kezdő, de az impulzusban 
elporladó, felbomló szervezetek számára tömeg és lendület veszteségként könyvelhetők el. 
 
Amikor egy addig határozott irányba tartó életáramlás lendülete lefékeződik, az áramló csoport 
határozatlanná és cselekvőképtelenné válik. Ha a lefékeződés teljes, akkor a blokkolási helyen 
kialakuló rugalmas torlódásban a holtpont után megkezdődik a visszafejlődés, a visszaáramlás. Ha a 
részecskecsoport kis tömegű, akkor az utánpótlás elfogyása esetén egyértelmű visszavonulás, 
visszafejlődés keletkezhet, azaz hátra arc menetben a rossz helyre rosszkor beáramlott szervezet, - ha 
tud - kimenekül a zsákutcából. Ilyenkor a visszaáramlás ideje alatt, az addig elsők, az élenjárók 
lehetnek az utolsók, és az utolsókból a lemaradók lehetnek az új élen járók, az elöljárók, tehát élre 
kerülhetnek és megfordul a trend. Ha azonban nagy a zsákutcába kerülő tömeg, és az információs, 
vagy a tömegi tehetetlenség miatt az utánpótlás még akkor is folyamatosan érkezik, amikor az 
elöljáróság már visszafelé áramlik, akkor az azonos haladási irányt az átlagosokra rákényszerítő 
lemaradók tehetetlensége miatt nem tud az egész részecske csoport visszafelé áramlani. Hiába ismerik 
fel az életjárók, hogy rossz irányt, utat, célt választottak, a nagy részecske tömeg esetén, a hatalmas 
utánpótlás, kellő információ és tömegi tehetetlenség miatt továbbra is a megszokott irányba áramlik, 
ezért nem engedi a már rossz trend megfordulását. Ez azzal a következménnyel jár, hogy az átlagos, 
középső, vegyes utód rétegre, továbbra is a megszokott irányba ható túl nagy teher, lendület és 
életnyomás hárul, mert a már visszafelé áramló elöljárók, és a még a hagyományos irányba áramló 
lemaradtak valamennyien a középső, a még eltartó-képes réteg felé áramlanak, amellyel két tűz és két 
nyomóréteg közé, présbe fogják a még termelő képes átlagos réteget. Ilyenkor a legnagyobb 
életnyomás, az életáramlást megakasztó torlódó térrészből áttevődik az átlagos szervezeteket 
tartalmazó átlagos élőrétegekre, és mindaddig erősödik, amíg a lendületben lefékezett, de a 
találékonyságban a legerősebb, legnagyobb életnyomás alá helyezett, a fiatalokat és az idősebbeket, a 
nem termelőket eltartó átlagos, középkorú réteg meg nem találja a kiutat. Amikor az átlagos rétegben 
olyan nagy lesz az életnyomás, hogy a rétegben torlódó lendület, a pokolivá váló térrészben olyan 
magas impulzus sűrűséget hoz létre, hogy a felszökő differenciálódásban életnyomás és indulat dagad 
a nagynyomású rétegben, akkor az élettérben valahol kialakuló nagyobb energiaszintű impulzus, a 
részecskékben nagyobb sűrűségű rétegek közvetlen összeéréséből elindítja az élet robbanási, majd 
terjeszkedési fázisát. A centrálisan kialakuló nagy nyomás ilyenkor egy ideig jelentősen meghaladja a 
környezet nyomását, és addig emelkedik, amíg valahol a térradián szerinti 360 fokos környezetben 
nem keletkezik egy kitörési lehetőséget biztosító fekete lyuk, amíg össze nem omlik egy olyan eddig 
erős bástya, amely mint szervezett nem bírja már a ráerőltetett változást, és a szervezett halmaz, lyukat 
hozva létre a térben összeomlik. Ha a nagyobb életnyomás valahol megtalálja a kiutat, a nagynyomású 
térből azonnal megindul az életáramlás a meglelt jó irányba. Ha a magasnyomású (ostromlott) térbe 
beszorult részecsketömeg meginduló kiáramlása miatt egyre gyorsabban áramlik ki a lyukon a 
változtatóképes, és már együtt azonos irányba áramló tömeg, miként a gátszakadásnál is kimosódik az 
átszakadt gát, a meginduló ár azonnal bővíteni kezdi a kiútra talált menekülési lehetőséget, és a 
kezdetben szűk keresztmetszetet egyre nagyobb átjárható nyílássá bővíti. A korábban megrekedt 
életáramlás életnyomása ezzel túlkerül a tetőzésen, a kiútra talált életnyomás egyre jobban a 
lendületében gyorsuló, új életáramlássá alakul. A korábban leszakadt, de már az átlagos rétegen 
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torlódó utánpótlás és a visszafelé áramló volt elöljárók tömege ezzel a meglelt jó út (új cél) felé 
elterelődik, a már lendületesen fejlődő átlagos utód réteg után ered, és az életnyomás a normalizáció, 
az áramlás a rendeződése után, és az egyre nagyobb lendületbe fejlődik. A lendületbe jövő 
részecskeszervezet ezt követően már nem csak addig áramlik az életakadályon és a beszorult helyzeten 
a kiút lehetőségét biztosító kitágított lyukon, amíg a fejlődési zsákutcába került szervezetnek a 
környezethez képest túl nagy az életnyomása. A lendületes áramlás sikeresen megtartható 
folytonossága esetén, a kiáramló új elöljáró, példamutató részecskéket a társaik is követik, szinte 
húzzák egymást. Az azonos irányba áramlókkal már sikeresebben keveredő, vegyes közösség új életre 
kel, és a már lendületesen együtt áramlók közé a környezeti nagyobb életnyomású térrészekből 
benyomódókkal együtt nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú szervezetségre épül. Az élet 
ismét átlépett egy fejlődési periódust, és a Halogén elemek lebomló állapotát követő nemesgáz állapot 
után új, elektronban és lendületben dús alkáli állapotba, új tavasz életállapotba került. 
 
Ha ábrákon mutatjuk be az élet e fordulatos, nemlineáris időszakát, akkor az alábbiak talán 
segítenek megérteni az életáramlásban kialakuló célváltozás, irányváltozás egy lehetőségét. 
20. ábra a nemlineáris időszakot keltő, az áramlási irányra erősen kölcsönhatóképes, esemény 
közeledtét kiváltó cél és áramlási irányváltozás. 

 
 
A két szélsőséges eltartott réteg nyomása alá kerülő átlagos eltartó réteg egyre nagyobb életnyomás és 
két tűz alá kerül. A visszafelé fejlődő áramló melegfúziós elöljáró réteg, és a leszakadtak, a 
lemaradtak, a hidegfúziós kisebbségek addig növelik a nyomást az átlagos, még kellő, sőt túl nagy 
életnyomással rendelkező eltartó szervezetekre, amíg azok életnyomása nagyobbá nem válik, mint az 
izotróp környezet átlagos nyomása. Ehhez a gyorsan és kiszámíthatatlanul változó térrészben élő, 
rendhez és rendezettséghez szokott átlagos szervezetek jelentős részének el kell porladni, kisebb és 
kevésbé tehetetlen, egydimenziós, áramlásra képesebb életállapotú, áthatolóképes lendület méretre kell 
lebomlani a melegfúziós fő tömeghez még nem teljesen lekötődött átlagos részecskéknek. Csak ez a 
lebomlás teszi lehetővé a rendezettség, lendület és irányváltozást, a korábbi áramlási irányhoz képest 
90 fokos irány és célváltozást, elterelődést. Az átlagos szervezet hidegfúziós, e túl nagy életnyomást 
nem megfelelően viselő részecskéi elporladnak, apróbb és áramló-képesebb kisebb tömegszámú, a 
szorult élethelyzetből megszökni képes részecske csoportokra, kisebb hatóképességű egyedekre 
bomlanak. Az átlagos, de hirtelen melegfúzióssá fejlődő térrész előbb felfúvódik, ezt követően tojás, 
majd lepény, (UFÓ) alakzatba szerveződik át, és az összenyomó erőnek engedve, ellapulva, saját 

A nem kellő előrefigyeléssel áramló, 
de a felmerülő életakadály, 
potenciálgát, keresztirányban lévő 
életspirál legyőzéséhez, átjárásához 
még nem elég fejlett szervezet, amely 
nem vette figyelembe a sokkal kisebb 
energiaszintű részecskéinek az 
idejében közölt megérzéseit, jelzéseit, 
a már nem jó irányba áramló 
elöljárókat követve torlódásba és nagy 
energiaszintű impulzusba kerül a nála 
sokkal nagyobb szervezet spirálján a 
továbbhaladását akadályozó 
részecskékkel. Az elöljárók, akik már 
észlelték az életakadályt, ugyan 
visszafordulnak, de a már nem kellően 
jó kapcsolattal, információs cserével, 
tudati és tömegi tehetetlenséggel 
utánuk áramló lemaradtak és 
leszakadtak nem engedik visszafelé 
áramlani, ezért a 2. és a 3. ábrarészen 
bemutatott torlódás és irány, 
(célváltozás), rendezettség változás 
fejlődik ki. 
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forgás közben szimmetria spirálba, vegyes, de koncentrált kétdimenziós vékonyrétegbe szerveződik át. 
A már vegyes rétegben lebomló, nemesgázzá fejlődő részecskék sokdimenziós, jellemző 
tulajdonságban visszafejlődnek, de javuk az áramlási dimenziójuk, azaz kisebbé és kevésbé 
tehetetlenné válva a lendületben megerősödnek. Mivel az átlagos de felgyorsult, jobban koncentrált 
részecskék a kisebb nyomású tér felé hamarosan megtalálják a kiutat, ezért a szimmetriasíkon már 
kifelé áramló, az ekliptikai síkon, az egyenlítőn kiszóródó, kiáramló részecskék csökkenő 
tömegsűrűsége miatt a térrész nyomása is csökken. A visszafelé áramló melegfúziósok, volt elöljárók, 
és a még a megszokott irányba áramló, még a tudatban tehetetlen hidegfúziós kisebbségek a 
legalacsonyabb életnyomásúvá váló térrészek felé, az átlagos részecskék által kiürített, egyre 
alacsonyabb életnyomású tércentrumok felé áramolnak. Befelé, a legalacsonyabb életnyomású átlagos 
térrész felé áramlás közben azonban a korábbi szélsőséges csoportok, szervezetek túllendülve átérnek 
egymás térfelébe, keverednek egymással, de mivel nagy közöttük a fejlődés eltérés, a feszültség, ezért 
a szenvedélyes párkapcsolatokban fogant az átlagos vegyesebb utódaik, a kisebb életnyomás felé 
áramlókhoz csatlakozva kifelé terelődnek, a jó irányra találó neutrálisabb, útmutató húzórészecskék 
után erednek. A szimmetriasíkon, a volt átlagos szervezetekből kifejlődők vezetésével új DNS keverék 
fejlődik ki és létrehozza és felépíti az utódszervezetet. A DNS húzószálait képező, nemesgáz állapotú, 
már lendületes kis tömegű egységekre és lineáris rendezettségre, a kétdimenziós elfolyósodott 
állapotból egydimenziós áramló állapotra visszabomló részecskék vezetésével, irányításával a vegyes 
párokba szerveződő meleg és hidegfúziós részecskék, a szimmetriasíkon átáramolva, hozzá keveredve 
a másik térfélben változó másfélékhez, átlagos eredőjű párokba, utód szervezetekbe vegyülnek. A 
vegyülésekben új vegyes utódrészecskék fogannak, fejlődnek, akik az apai és az anyai, Hideg és a 
melegfúziós térrészek között, elválasztó, és az előd rétegeket összekötő vékonyrétegben, időben 
gyorsabban fejlődő közös életsíkra, saját új nagyobb szimmetriában változó életsíkra terelődnek. Ezzel 
az észlelt életakadálynál 90 fokos irányváltozásra, és elpárolgásra képes UFÓ fizikai és a materialista 
szabályok szerint is értelmezési lehetőséget kapott. A szervezet áramlási tehetetlensége azért nem 
jelentkezik, mert a szervezet tömeg három részre, apa, fiú, (Utód) és szent lélekállapotra 
differenciálódik, amelyben a melegfúziósabb elődréteg, lendületet véve egy neki kellően ellenálló, de 
nagyon kicsi egységméretük miatt általunk nem látható idegen határfelületről, potenciál gátról, 
élőréteg héjról elrugaszkodva visszafelé áramlásba kezd a hidegfúziós réteg felé. A meleg és 
hidegfúziós elkanyarodók között lévő átlagos réteg erre a szélrózsa minden irányába, a szimmetriasík 
irányába terelődve új irányt ad a legsikeresebb irányt találó szervezeti rész, energiaszint, réteg által jó 
útra lelteket a sikeres irányba terelő, útmutatóknak és a követőknek. A szent lélek a kisebb 
energiaszintre, az egydimenziós életáramlásra visszabomló, az iránymutató neutrális lélek, amely 
otthagyja az életteret, kiáramlik és előkészítve az őt követőknek, a nagyobb energiaszintű 
életmagoknak a megtelepedésre alkalmas környezetet, adja az árát a nagyobb energiaszinten és 
többdimenziós állapotban továbbélők kiútjának, a továbbfejlődésének. A saját életterükből és a 
nagyobb energiaszintű állapotukból lebomlók más szervezetekbe és az izotrópabb környezetbe 
áramlanak, virágporként energiát és támogatást, információt visznek a környezetbe, miközben 
felderítve annak az ellenállóképes részecskéit, a saját szintjükön jobbra módosítják a tendenciákat, 
befolyásolják a későbbi utódok lehetőségéről a beérkezésük után, időben későbben döntéseket-
előkészítőket és a döntéshozókat. Tehát e részecskék fejlődési iránya az ötödik dimenzió, amely 
egyszerre jelent a régi miljőből kintet, és az új élettérbe beáramlással annak a szervezetnek az ötödik 
dimenzióját, a döntéshozók közelébe férkőzést, belülről és a jövőből való befolyásolását az utódaik, a 
náluk-lassabban a jövőbe érő leszármazottaiknak az élettéri környezet előkészítését. Az átlagos térben 
egyre nagyobb felbontás felé kell fejlődni, egyre erősebben kell differenciálódni, hogy mindegyik 
generáció, képes legyen az elődeinél kisebb méretű egységekben, nagyobb felbontási mélységgel az 
ötödik dimenzió felé áramolni, az életfejlődést a mikro és a nanoágakon, az élet sűrűjében tovább 
vinni. 
Amíg azonban a nagyobb rugalmasságú részecskék veszteséget szenvedő melegfúziós 
maradéka, közel 180 fokos irányváltozásban új életcélokat kitűzve visszafelé kezd el áramlani 
a korábbi irányához és céljához képest, azaz az izotrópabb nagyobb és isteni közösség felé 
visszatérül, addig a lamináris áramlási pályára, élőrétegbe kerülő átlagosabb utód részecskék 
tovább differenciálódnak. Ez a differenciálódás azonban nem egyenletes, nem teljesen 
szimmetrikus, mert a külső izotróp térrész felől, rendszerint időegységre jutóan több az 
ellenirányú lendülettől árnyékoltabb tér felé áramló, gravitáló képes részecske, hatás, mint az 
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ellenkező, a nagyobb tömeg irányából, (amely részben eltérő minőségben és frekvencián 
áramlik kifelé). A lamináris rétegáramlásba kerülő közegénél nagyobb sűrűségű részecskékre, 
feltétlenül több gravitációs lendülethatás átadás érvényesül, amely egyre közelebb kényszeríti 
a közös árnyékolóképes, szilárdabb mezőt, felületet képező tömeghez őket.  Annak 
érdekében, hogy a főtömeg átvergődjön az életutat keresztező akadályon, a tömeg egy 
jelentős részének vissza kell fejlődnie, vissza kell bomlania, és a melegfúziós, volt elöljárói 
csoport felének tovább kell fejlődnie, az életakadályt képező, nagyobb energiaszintű 
szervezetségbe át kell csoportosulnia, terelődnie. A korábbi irányba lendületben maradó 
utódcsoporthoz, a korábban lemaradókhoz az izotróp térrészből hozzákapcsolódók, az átlagos 
életállapot felé fejlődnek. Tehát egy rész mindig a mikroméret, a nagyobb felbontás és a 
melegfúziós állapot felé továbbfejlődik, egy lemaradt rész középre felzárkózik, mások, akik 
eddig nem áramoltak, várták a lehetőségez, lendületre kapnak, még kellő hittel egymásban és 
a jobb életben bekapcsolódnak az életáramlásba, és a kiutat megtaláló, megmutató, átlagosabb 
szervezetek legjobbjaiból új vezetők alakulnak, fejlődnek ki. 
 
Az előző ábrához visszatérve, szükséges egy kis kiegészítő ábra és információ annak érdekében, 
hogy a témában még kezdő olvasók is megértsék a nagy energiaszintű változást, szaporodást 
eredményező folyamatot. Ha az előző ábrán nyilakkal bemutatott három, egymás mellett, körül 
lévő réteg előzményét és a környezetet is szemügyre vesszük, a tudat objektív lehetőségével időben 
és eseményben, felbontásban nagyobb mélység és megértés felé haladunk, akkor a következő ábrán 
bemutatottak alapján érthetőbbé válik az előre áramlási rendezettség és a sorrend, a folyamat 
megfordulása. Eredetileg az életakadályt képező keresztirányú áramló rendszer, neutron sík, 
idősík, szimmetria felület valójában két sokkal nagyobb energiaszintű felmenői rendszer, élőréteg 
közös érintkező, összecsiszolódó felülete, azaz egy ekliptika, amely tömegfelezőt képez két nagy 
életbuborék, pl. csillag, nagycsillag, vagy akár galaxis szintű részecskehalmaz között. A Föld 
és a Mars között ilyen a kifelé áramlási irányra merőleges, de általunk nem látható életsík, szimmetria 
felület található, amelyen a Mars, az utolsó szaporodása és visszafejlődése árán már túlhaladt, de a 
Földnek még vissza van a fejlettségi próbának is tekinthető potenciálgáton való áthaladás. 
A részecske mezők elvileg közel körpályán keringenek, amelyet befolyásolnak a környezeti 
életszereplők, ezért a körpálya a belső és a külső holtpont miatt részben elnyújtottabbá, más 
részben pedig a bolyongás miatt cikcakkossá, hullámossá fejlődik. Mivel azonban a 
szervezetek tömege sokáig tartósan nő a kisebb részecskék beépülésével, ezért az azonos 
lendülettel keringő egyre nagyobb centripetális erővel rendelkező részecskemezők, 
gyakorlatilag az átlagos tömegfelezői határréteg belső felületén gördülnek. Ha a belső, vagy a 
külső együttállásba kerülnek egy testvéri bolygóval, akkor a külső felületen olyan nagy 
árnyékolóképes gravitációs különbség keletkezhet, amely kimozdítja a bolyongó körpályáról, 
és ha megfelelő ütemben vált életmenetet, akkor ez a pályamódosítás külsőbb rétegbe 
juttathatja a kezdet pontjától, az anyai térrésztől, az anyaföldtől távolodó részecske mezőket. 
A nagyobb tömegszámú részecskehalmazok, részecskemezők éppen úgy bolyonganak a saját 
analóg élőrétegükben, az életspiráljukon haladásban, mint a kisebbek, amely bolyongás során 
néha nagyon megközelítik, a környezetükben, vagy és az áramlási irányukba, útbaeső más 
analóg, kisebb, vagy nagyobb, esetleg hasonló méretű részecske mezőket, a fejlettségben 
közel azonos társaikat. A nagyobb rendszerek abban sem különböznek a kisebb, atomi 
modellektől, hogy a központi, általában melegfúziós szervezeti rész, részecske centrum, 
irányító központ körül, átlagos tömegű és fejlettségű, középkorú részecskékkel kitöltött 
vegyes réteg, és kívül még elporlottabb részecskékből igen széles elektronfelhő-szerű olyan 
aurával rendelkeznek, amelynek a külső felületén gyorsabb és kisebb, nagyobb szabadságfokú 
neutronok áramlanak, keringenek, tartanak fenn jól védett határfelületeket. Ezek a tömegben 
kevésbé fejlett, a tömegsűrűség felé fejlődésben lemaradt, leszakadt, de kellően nagy térrel és 
az életáramlás lendületében nagyobb szabadsággal rendelkező részecskék életterének a határai 
általában a vonatkoztatási rendszer, pl. a csillag Ort övezetének a külső határai, amelyen 
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érintkeznek és súrlódnak a környezet analóg szereplőivel. Mivel azonban az Ortszerű övezet 
külső egymásba érő határfelületén rendszerint relatív a szimmetria, gyorsabb fejlődés, de 
határozatlanság alakul ki, ezért a más csillagok, analóg részecske szervezetek felé eső 
térfelezőn, a tömegfelezőkön, változásban telített szimmetriasíkok kialakulása várható. 
Bennünket az előző ábra során az érdekel, hogy mi történik, ha az egyaránt centrális – 
melegfúziós, átlagos vegyes és hidegfúziós gyorsabban áramló határfelülettel védett 
részecskemezők egymás felé áramlanak, összekeverednek. Mivel valamennyi nagy 
rendszernek nagy tömege és nagy tehetetlensége van, ezért az egymás felé áramláskor a külső, 
gyorsan áramló részecskék aurája éri el a másik rendszer hasonló auráját, amely mivel nem 
nagy tömegű, és irányváltozásra hajlamos, könnyen alkalmazkodó részecskékkel telített, ezért 
az egymásba éréskor, a hidegfúziós részecskék könnyebben elkerülik egymást, alkalmazkodó 
képesebbek, de ez a lehetősége a másik közeledő rendszerben kialakult külső réteg áramlási irányának a 
rendezettségi viszonyától is függ. A határfelületeken ezért nem alakul ki tartósan magas és nagy 
energiaszintű impulzus sűrűség. Egyértelmű, hogy ha az összeérő felületen azonos az áramlási 
irány, vagy legalábbis egymáshoz viszonylag közeli, akkor az összeérő felületen, közös 
áramlásba terelődés, életnyomás csökkenés, gyorsulás és a rendszer fejlődési áramlási 
irányának a meghatározására van lehetőség. Az azonos irányba felgyorsuló, energiát 
megtakarító részecskék, elvileg elhagyhatják az addig őket fogva tartó vonatkoztatási 
rendszert, de mivel jó útra találtak, a sikeres fejlődési irányra találókat a többiek a 
folytonosságban sokan követik. Az ilyen rendszerek összeérő szimmetria felületén, között 
gyorsulás, rendezett irányú életáramlás, az átlagosnál alacsonyabb impulzus sűrűség, alacsony 
életnyomás és ez miatt közeledés, valamint lehűlés és tél alakul ki. Ha azonban az áramlási 
rendezettség a másik véglet felé hajló, azaz éppen ellentétes egymással, akkor a közeledést 
leállító nyomásnövekedés, magas impulzus sűrűség fejlődik ki, amely egyrészt szervezeti 
nyár állapotot, és magasabb hőmérsékletet hoz létre a köztes térrészben, másrészt a közelítő 
rendszerben nagyon megnő az impulzus sűrűség, és a növekedő tendenciájától az életnyomás, 
amely összenyomódó légpárnaként lefékezi a két nagy rendszer túlságos egymás felé 
közeledését. Ha ez a nyomás növekedés nem elég, és a túl nagy tömegű, vagy és túl nagy 
tehetetlenségű részecskemezők megfékezésére, akkor azok tovább áramlanak egymás felé, 
(erre főleg akkor kerül sor, ha, ha a szervezetek már az előző ciklusban elöregedtek, és az aurájuk, az külső 
rétegben az elektronjaik elvesztek, kiáramlottak a rendszerből), és az előbb összeérő hidegfúziós rétegek 
után az átlagos rétegek is összeérnek és egymásba keverednek. Ez esetben, e rétegek 
ellentétes célja iránya miatt még magasabbá válhat az impulzus sűrűség, amelyben annak is nagy 
szerepe van, hogy ebben az átlagos rétegben, a saját tömegfelezői rétegben élők azonossága sokkal magasabb a 
másik szervezeti átlagos rétegben élő analóg részecske szervezetekével. Ha nagyobb az egymás felé 
haladó, egymásba az összeéréskor benyomódó átlagos rétegek részecskéinek az azonossága, 
de ellentétes lehet a közeledési iránya, (mivel a saját rendszereikből általában a fele kifelé 
áramlik, fejlődik), akkor a túl nagy azonosságú egymásnak konkurens rétegek egymásba 
érésekor az impulzus sűrűség és az életnyomás nemlineárisan megugrik. Ezzel tetőzik a 
melegfúziós nyár időszak és a meleg, az impulzus sűrűség, és ez már nagyon gerjesztően hat 
az átlagos részecskékkel kölcsönhatásra képes mind a kétszer- két szomszédos, keveredő 
rétegre. A változássűrűség és a hőemelkedés ilyenkor nemlineárisan emelkedni kezd, a gleccserek, - 
ha vannak – olvadni kezdenek, a tengerek szintje növekedni kezd, és felerősödik a tektonikus 
kéregmozgás. Az addig alvó, szunnyadó vulkánok, az elfolyósodó rétegekben megnövekvő nyomás 
miatt, főleg a kéregtáblák egymásnak nyomódási törésvonalaiban egyre több helyen kitörnek, amely 
miatt a légtér, a külső aura nehezebb és agresszívabb gázokkal telítődik. A légtér telítetté válik, 
sötétebb lesz, a fény nagyobb része nem tud áthatolni, a tér alsó része a tartós folyamatban lehűl, más 
része, a fizikai érintkező résszel ellentétes irányban lévő új melegfúziós pólusra áttevődnek a 
rezonanciába kerülő hullámok, amely forró pontot alakít ki. A fotonok már a külső rétegekben 
elnyelődnek, elterelődnek, és az impulzusaikban keletkező, nagyon gyors, nagyon nagy áthatolóképes 
részecskéik egyre erősebben gerjesztik a mélyebb rétegeket, amelyeken már ők sem tudnak áthatolni. 
Ez még erősebben gerjeszti a kéreg alatti térrészt, amely kölcsönható rendszerben kétszereplős 
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öngerjesztés, rezonancia felé fejlődik. Ha még ez a nagy életnyomás sem elég a túl nagy 
tehetetlenségű, vagy túl heves közeledés megállítására, a még nagyobb részecske sűrűségű 
melegfúziós rétegek összeérésének, a melegfúziós szervezeti rétegek fizikai érintkezésnek az 
elhárítására, akkor e nagy életnyomású környezetben nagy energiaszintű összeérésben, 
szerelmi szikrának is tekinthető impulzus fejlődik ki. Az impulzus annál nagyobbá és 
hevesebbé válik, minél nagyobb az egymással közvetlen érintkezésbe kerülő melegfúziós, 
nagy részecskesűrűségű rétegek egymáshoz viszonyított áramlási irány és sebesség 
különbsége. Ráadásul a saját perdület eltérés mellett a közeledési gyorsaság is számít, illetve a 
szervezeti rendszer, mint életbuborék életrugalmassága is. Merev, rideg elöregedett rendszernél 
eltérő következmény fejlődik ki, mint nagy rugalmasságú esetleg már majdnem képlékeny állapotban 
lévő, sokkal könnyebben keveredő összeérésekor. A kéreg melegponti részén a felszínre törnek a 
vulkánok, nagy lávafolyások keletkeznek, amelyek akár százezer évekig, a közeledés és az 
összeérés időtartama alatt folyamatosan onthatják a felszínre, a melegpontnál kimenekülő, 
csoportosuló melegfúziós részecskéket. A két rendszer összeérésénél azonban hidegfúziós 
beáramlás, megtermékenyülés alakulhat ki, amely ezt a térfelet, a hidegpólust létrehozva 
lehűti, nagyobb rendezettséget hoz létre. Csak most sikerül elérni ahhoz a részhez, amelynél 
az előző ábrán bemutatott fejlődési irányváltást részletesebben is megmagyarázza.  
Míg az egymás felé közeledő rendszerek először a hidegfúziós külső, együttműködésben 
rugalmasabb rétegeikkel érnek össze, a közös szimmetriasík két oldalán az alábbi rétegállapot 
kerül egymás mellé.   21. Ábra: A magányos, áramló részecske szervezetek párosodása. 
 

 
A közeledés során ez a kialakult rendezettség, a sorrend és az áramlási, rendezettségi irány is 
hamarosan meg fog változni. Lásd a 22. ábrán. 
 

 
 

Az egymás felé tovább közeledő 
részecskemezőkben egyre nagyobb 
nyomás alakul ki a két mező közötti 
térrészben, nő a változás és impulzus 
sűrűség, a hőmérséklet és a feszültség. Míg 
a hidegfúziós rétegben vonzalom alakul ki 
egymás felé, (valójában a külső nagyobb 
izotrópabb térnyomás a közösen árnyékolt 
térrész felé nyomja az életbuborékokat). A 
nagyobb sűrűségű és az átlagos réteg 
azonban már vegyesebb érzéssel, egy kicsit 
lemaradva, óvatosabban közeledik, és a 
melegfúziós réteg a szervezetében is 
eltolódva távolabb kerül egymástól. 

Az egymás felé közeledő 
részecskeszervezetek rétegrendje 
szimmetrikus, amelyben a 
tömegfelezői, térfelezői 
szimmetriasíktól a szervezetek 
felé hidegfúziós, egymáshoz a 
közeledés elején is sikeresebben 
alkalmazkodó, majd átlagos, 
vegyes élőrétegek következnek, 
amelyeken a szervezetekbe befelé 
melegfúziósabb, nagyobb 
részecske sűrűségű rétegekben 
van a szervezeti központ, a 
melegpont, és kívül a hidegréteg. 
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A hidegfúziós rétegek, főleg azonos felületi áramlási rendezettség, azonos cél felé tartás 
esetén, jól kiegyeznek, megegyeznek egymással, és az egymás felé tartó szervezetek, 
hidegfúziós, elektron jellegű részecskéi átszerveződnek a külsőbb, kevésbé meleg és nem 
olyan túl nagy változás sűrűségű, kiszámíthatóbb élőrétegbe. Ez létrehozza az érintkező, 
szaporodó felületet, (a nemi hasadékokat) a környezettől megvédő idősebb átlagos élőréteget. 
Ha a közeledés tovább folytatódik, akkor a párosodó rendszerek külső, nagyobb áthatoló 
képesebb részecskéi, mind a két rendszerben eljutnak a másik rendszer átlagos felületét, 
rétegének a gerjesztése mellett a másik szervezet melegfúziós rétegeibe, azaz az elektronban 
dús rétegek behatolnak a másik rendszer elektronban hiányos, melegfúziós rétegeibe, 
amelyben sikeresen keveredhetnek a még kellő azonosságú, egymást jók kiegészítő meleg és 
hidegfúziós részecskepárok. Ez a folyamat, közeledés közben az átlagos rétegek is 
összeérnek, és mind a három rétegben egyszerre alakul ki magas, a további közeledést 
lefékező, ha a folyamat sikeres, akkor megállító impulzus sűrűség. 
 
 
 
23. Ábra. A részecskemezők párosodási folyamata, a nemlineáris események időszaka. 

 
 
Ha azonban az életnyomás növekedés a köztes utód, új vegyes térrészben, a szimmetria 
rétegben még mindig nem elég magas, nem elég gyors felfutású, vagy és a szervezetek már 
csak nagyon vékony, összeolvadó, de a magas változás sűrűségű térrészből kiszoruló, közös aurával 
rendelkeznek, akkor a közeledés a másikhoz folytatódik, és sor kerül a nagy energiaszinten 
meglehetősen ritka közvetlen fizikai aktusra, a közvetlen érintkezésre. A lendületi és a tömegi 
tehetetlenség, a legnagyobb sűrűségű belső, melegfúziós központi rétegeket tovább sodorja 
egymás és egy nagy energiaszintű impulzus felé. Ha a folyamat felerősödése előtt egyesülő 
hidegfúziós külső aura nem képes lefékezni és megakadályozni a melegfúziós szervezeti 
részek közeledését, akkor kialakul a koitus, a párosodás fizikailag összeérő pillanata. Ilyenkor 
az átlagos és a párosodó rétegek nemcsak összekeverednek, hanem mind a három réteg 
nagyon gyorsan fejlődő, nagyon magas impulzus sűrűségűvé, és nagyon nagy életnyomásúvá 
válik. Az egymás felé eső részen kialakuló nagy nyomás nagyon erős lamináris szeleket indít 
el a párosodó rétegek másik ellenpólusa felé, ahol az áramlások – mint a sziget mögött a Cunamik – 
(és akusztikus rezonancia hullámok is) összecsapnak, nagyon magas amplitúdókat elérve, a nagy 
lendületben mélyen egymásba keverednek. A feleződő keveredők fel valószínűen leszakad az 
általuk sodort és itt már azonos irányba áramló légrétegek, tehát egy külső és egy belső 
irányba terelődnek. 24. ábra szerelemben egyesülő részecskemezők összeolvadása. 

Az egymás felé tovább közeledő 
részecskemezőkben egyre nagyobb nyomás 
alakul ki a két mező közötti térrészben, nő a 
változás és impulzus sűrűség, a hőmérséklet 
és a feszültség. Míg a hidegfúziós réteg 
globalizálódik, és egyesülés közben 
összeolvad egymással, az érzésszintű 
részecskék boldogsága kiteljesedik. Közben 
mind a két szervezet hidegfúziós 
elektronokban dús, magas áthatoló képességű 
részecskéi behatolnak a másik szervezet 
melegfúziós terébe, nagyobb szimmetriába és 
párosodásba kerülnek az idegen, de őket jól 
kiegészítő részecskékkel. 
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Az egymás felé lévő érintkező, addig hidegfúziós külső rétegek után, most-már az átlagos 
vegyesebb energiaszintű már középkorú rétegek is egyrészt kiszorulnak a köztes, túl magas 
változássűrűségű, az utód fejlődését biztosító térrészből, de azzal hogy kiszorulnak, külsőbb 
többrétegű új gyűrűrendszerbe, új szimmetriaspirálba szerveződnek, közös életsíkot, a 
korábbitól eltérő összetételű vegyes réteget hoznak létre a két összeérő érintkező részben a 
melegfúziós centrális rétegek érintkezésében foganó magzat védelmére, takarására.  
Az áramlási és a fejlődési irány a párosodó két most-már félszervezetekben megfordul, és az 
egymással érintkező, melegpontot létrehozó érintkező (közös) réteg válik a legnagyobb 
életnyomású, de csak részben és nagyon hosszas új folyamat, életperiódus alatt kifejlődő 
közös melegfúziós rétegévé. Az itt centralizálódó, a központi térrészben, házasságkötés 
szentségében egyesülő, párokba szerveződő és az élettérbe kifelé terelődő életenergia, a 
korábbi áramlási irányhoz, életcélhoz képest ettől kezdve visszafelé, a régi volt szervezeti 
központ, térrész felé áramlik, amely most-már periodikusan alacsonyabb életnyomású, mint a 
két párosodó szervezet közötti új melegfúziós szervezeti központ. Új életcélok, új 
körfolyamatok és új szimmetriák fejlődnek ki. Gyakorlatilag a két egymással párosodó, 
nagyobb energiaszintű, nagyobb közös tömegbe, és közöttük fejlődő utódba szerveződő, 
korábban két külön szervezet, egymással szövetkező párba és a közöttük fejlődő utóddal a 
szent hármas családba, a továbbiakban szervezetten együttváltozó utód közösségbe fejlődik. 
25. Ábra: A közös szervezetbe, együtt élő párba egyesülés következményei. 

 
A mezők egyesülő torlódásában, a központi tömeg a közülük kiszoruló auránál, a saját terükben sokáig ide-oda 
áramlik, lendül, időben tartósan gyakran érintkezik egymással, végül közös, nagyobb tömegszámú szervezetben 
egyesülve új, közös, más minőségű életperiódusba épül, közös áramlási rendezettségbe szerveződik. 
A nagyobb tömegű, már háromdimenziós térben változó szervezet hosszabb távon mindig 
visszakapja a lamináris életáramlásba kerülő kétdimenziós, vagy és felfúvódott, de a nehéz 
részecskékkel feltelve, terhesen mindig hozzá visszatérő Orgon katonáit. Az Orgon (nőies) 
életbuborékok, a beléjük áramló, töltődő kisebb, de tehetősebb részecskék miatt a nagyobb 

A családba egyesülő, nagyobb tömegszámúvá váló 
szervezetben, az apa, fiú (utód) és az anyai 
szervezeten kívül a szent lelket is egyesítő 
családban azonban nemcsak a tér három egymásra 
utalt szereplője keveredik, fejlődik, hanem egy 
negyedik, éppen nem domináns, előd állomány is 
jelen van. Az éppen nem domináns, szent lelket 
képező, az utód kifejlődésének az árát adó, a 
tömegben visszafejlődő fele részben a szervezeten 
belülre áramolva az ötödik dimenzióban végzi a 
szervezetépítő munkáját, másik része a környezetbe 
kerülve az azonosságnövelésben vesz részt, hogy 
mire az utód megszületik, addigra megfelelően 
várják, befogadják, gondozzák, és helye legyen. 

Az egymás felé tovább közeledő 
részecskemezőkben egyre nagyobb nyomás alakul 
ki a két mező közötti térrészben, és már nemcsak a 
külső hidegfúziós rétegek globalizálódnak, hanem 
az átlagos rétegek is egyesülnek, keverednek, és 
második védőréteg alakul ki a szimmetriasíkra 
átszerveződő átlagosabb, együttáramló, keveredő 
részecskékkel. Egyre több vegyes, nem teljesen 
azonos, másra szakosodó réteg, utód generációk 
fejlődnek ki, miközben a nagyobb tömegsűrűsége 
miatt nagyobb tehetetlenségű központi 
melegfúziósabb rétegek végül közvetlen fizikai 
kontaktusba, párosodásba, és nagy energiaszintű 
impulzusba kerülnek egymással. 
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sűrűségbe fejlődőkre erősebben hatnak a mezők tömege felé áramló, most-már kellő 
kölcsönható képességű gravitációs részecskék, és a koncentráltabb energiaszint felé fejlődő, a 
differenciálódásban az átlagosnál nehezebbé váló részecskék visszatérnek a nagyobb sűrűségű 
rétegekbe és a közös tömeg részesévé válnak. Hogy lehet akkor, hogy az életáramlás időbeli 
egyensúlya mégis megmarad? Ráadásul az impulzus eseményben történő becsapódáskor, a 
befelé a nagyobb sűrűségű közeg felé áramló, lendülő, kisebb egységekre lebomló részecskék 
gyorsan elnyelődnek a rugalmatlan, vagy a nem teljesen kitöltött, sok élethézaggal rendelkező 
közegbe deformálódásakor, vagy és beszorulnak a belülről üresebb, tágasabb, védett 
környezetet adó Orgon életbuborékokba. A beépülési lendületük ezzel nemcsak átadódik az 
Orgonokban a telítődés felé fejlődő nagyobb közös tömegnek, hanem az Orgon buborék belső 
felületén viszonylag nagy sebességű kerületi áramlásba terelődve, felületi feszültséget 
létrehozó belső helyzeti energiává alakul. Az egyre több kisebb egységméretű, nagyobb 
áthatolóképességű részecskével feltelő Orgon (nőies) szervezetek egyre terhesebbé válnak a 
belső feltöltődés és a felfúvódás közben, ami miatt visszaindulnak az eredet nagyobb 
azonosságú rétegekbe, és az anyákká fejlődő fiatal terhes nők megindulnak haza a már e 
dolgokban feltétlenül tapasztaltabb mamához. 
Amikor a lamináris áramlásba kerülő, kellő életrugalmasságú részecskék, nagyon kicsi 
közelítő szögben életakadályhoz, a nagyobb sűrűségű felszínhez érkeznek, ütődnek, a 
megfelelő rugalmasságúak a kisebb sűrűségű, a lendületes áramlást megengedőbb, többnyire 
gáznemű, ritkább auraréteg felé elrugaszkodnak. 
Valószínűsíthető, hogy a csillagközi tér kisebb ritkasága, a szabadabb életáramlás lehetősége pont 
annak a helyenként nagyobb tömegsűrűségű rétegbe, együttváltozó tömegbe épülésnek köszönhető, 
amely miatt kellően szabadra, életáramlásra-alkalmasabbra ritkult a csillagközi tér életáramlásra 
alkalmas más része. 
 
Van azonban a kölcsönhatásnak egy sokkal nagyobb szimmetriájú következménye: 
Az egymás felé közel azonos tömeggel és közel azonos, lehetőleg még nagy 
életrugalmassággal, tehát kellő szimmetriával (ennek a betartásával) tehát szabályosan 
egyenesen és szemtől szembe áramló érkező fiatal részecskék, (részecske mezők) a saját 
lendületükhöz, a korábbi kinetikai energiájukhoz képest nagyobb lendületre, és még nagyobb 
rugalmasságra tehetnek szert akkor, ha egy kellő azonosságú analóg szervezettel szemtől 
szembe, kellő szimmetriával ütköznek. Ez a lehetőség nem az egész életfolyamat alatt, hanem 
csak egy meghatározható életállapot időtartamában lehetséges. Ehhez már elég nagynak és 
felnőttnek, kellően, de mégsem teljesen kitöltöttnek, nagy rugalmasságúnak kell lennie az 
életbuborékoknak. A fiatal, mér részben belülről hidegfúziós, nagy saját spinnel, sok belső 
helyzeti energiával (részecskével) rendelkező, tehát már kellően nagy energiaszintű és 
tömegméretű, nőies életbuborékok, amikor elhagyják a pubertás korát, a hormonokkal és 
hidegfúziós részecskékkel feltelés első jelzéseit, akkor a párosodásra és a párkapcsolatra, az 
impulzusba bocsátkozásra készen állnak. Ez olyan nagy belső rugalmasságú, sok Orgon 
részecskével is feltöltött, kellően vegyes és jól elkeveredett, kigömbölyödő idomokat 
eredményez, amikor a melegfúziós állapot felé fejlődő, de már nem centralizálódó szervezet 
magas belső szimmetriába kerül, és a feltelés és az anyagcsereként energia leadás, a belső tűz 
éppen megfelelően erős. Az ilyen szervezet differenciálása, az energia belső és külső 
elosztása nagyon jó, amely alkalmassá teszi az anya szerepre. Ez a magas rugalmasság csak 
fiatal korban, az adott életciklus első harmadának a végén fejlődik ki, amikor a még nagy 
belső rugalmasság miatt a szervezet kellően tágulékony, de még nem telt fel teljesen. Ha két 
ilyen egymást kiegészítő állapotban, fejlettségben lévő szervezet kellő nagy sebességgel és 
megfelelő rugalmassággal egymásnak áramlik, a rugalmasság miatt a keletkező impulzusban 
és részecske anyag (hatások) átadásában érdekes következmény rendszer fejlődik ki. A 
párkapcsolathoz és együttéléshez, közös életáramláshoz vezető esemény, néha lassú és kitartó 
közeledéssel, megismerkedéssel és kellő időt adó megbarátkozással, bizalom kialakulásával 
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kezdődik, máskor pedig heves egymásra találásban a felek azonnal a lényegre térnek, amire 
már régen vágynak. Mivel mind a két, párosodásra alkalmassá váló részecske szervezet éppen 
jelentős többletet halmozott fel olyan hatásokból, amely bennük feleslegessé és feszültséget 
kiváltóvá vált, a nőies, melegfúziós szervezetben nagyon felszaporodtak a férfias Androgén, 
(de lehet hogy éppen a nőies konkurens) hormonok, belső kisebbségi ellenzékek, míg a férfias, 
hidegfúziós szervezetekben nagyon felszaporodtak a bennük felhalmozódott nőies 
melegfúziós (vagy szintén konkurens) részecskék. Ez az oka annak, hogy mind a két fél arra 
vágyik, hogy a neki terhes, csak feszültséget és bajt okozó belső ellenzéket eltávolíthassa 
magából. Mivel a természet törvényei szerint, a környezetbe ürítés, a szemetelés, a környezet 
szennyezése mindig visszahat, ezért a feleslegeik leadása csak olyan hatáscserével és 
közvetlenül olyan szerveződési párnak lehetséges, amelynek éppen azokra a hatásokra, a 
másképpen gondolkodókra van szüksége az állapota, az egészsége, a szervezettség 
megtartásához. Az ismerkedés, a közeledés, a megtapasztalás, a csók, és az aura összeérése 
mind olyan vizit, ellenőrzés része, amely segít beazonosítani a másik fél állapotát, a részecske 
cserére hajlandóságát, és a tényleges alkalmasságát. A nagy energiaszintű, közvetlen fizikai 
érintkezés, az impulzus és a tartós rendszeres kontaktus, a periodikus összeérés csak akkor 
realizálódik, amikor a felek már kellően meggyőződtek a másik fél célra alkalmasságáról. 
Néha már olyan nagy a vágy és az egyesülési, részecskecsere akarat, belső igény, hogy a felek 
nem tartják be az ismerkedési, közeledési stációkat, és egyből a párkapcsolatba, vagy ágyba 
ugranak, és előbb működnek a hormonok, az ösztönök, az ősi felmenői részecskék, a 
Kupidók, mint a gondolkodás és a tudat. Néha még az érzésnek sem kell kialakulni, csak a 
heves vágynak, és a felek máris nagy energiaszintű impulzusokban hatásokat cserélnek. A 
szervezetekben nagyon felszaporodó ellenzék, a másképp gondolkodás növekvő aránya a 
kellő határozottság és a lendület, a dinamikus fejlődés elveszéséhez vezet. Az ilyen 
szervezetek veszítenek a lendületükből, a határozottságukból, és előbb csak határozatlanná, 
később cselekvőképtelenné válnak. Az élet legszerencsétlenebb állapotában kiszolgáltatottá és 
cselekvő képtelenné válik, ezért a szervezetek többsége igyekszik elkerülni a határozatlanság 
állapotát, vagy és gyorsan átlendülni az ilyen potenciálgátakon, életállapotokon. Erre ad 
lehetőséget a párosodással kezdődő szaporodás. A részecske és hatáscserébe még nagy 
rugalmasságú életállapotban vállalkozó szervezetek, a párosodási érintkezés közben, a köztes 
tér kikerülésével direkt kontaktust létesítenek, és közvetlenül kicserélik az elfolyósodott, 
kellően képlékeny állapotba hozott alsó neutronjaikat, a szervezetüket már zavaró belső 
ellenzéket. A gyorsan fejlődő, könnyen elfolyósodó átlagos, magas biodiverzitású, gyorsan 
sok tudást szerző utód szervezetek nemcsak neutrálissá válnak a differenciálódás 
következményeire, hanem a mást akarásukkal, a másképp gondolkodásukkal olyan belső 
ellenzéket hoznak létre, amelyek gyengítik a közakaratot, a fejlődésnek a többség által 
megválasztott irányát, akaratát, lehetőségét. Annak érdekében, hogy a szervezetek ne váljanak 
túl korán határozatlanná, hogy ne veszítse el túl korán a dominanciáját, a kétharmados, vagy 
legalább erős többségét, a párosodásban átadják egymásnak a nemi csatornáikon keresztül a 
bennük összegyűlt ellenzéki hadifoglyokat, és ezzel kijátszva a Gondviselés szimmetriáját 
lényegében meghosszabbítják az életciklusukat, a megkezdett irányba való áramlásukat. Ez 
egyrészt lehetővé teszi a megszerzett hatalom és előny további megtartását, a hatalommal 
visszaélés lehetőségét, és az átlagos állapottól sokkal nagyobb távolságra a harmadik 
dimenzió felé elrugaszkodást. Mint tudjuk, minden rosszban van valami jó. A szimmetriától 
eltávolodás, a túlfejlődés rossz következményét hozza létre, amikor nagyon megnő a 
kétdimenziós vékony rétegben a harmadik dimenzió irányába, a szimmetriafelületre 
merőleges amplitúdó, amely a saját szimmetria közelében maradás helyett lehetővé teszi a 
más rétegekbe behatolást, a gyorsabb fejlődést, a párosodást és a részecske cserét, azaz a 
melegfúziós életállapot kialakulását. Talán a kezdeti paradicsom örökké tartó azonos állapotú, 
kevésbé változatos életlehetősége akkor veszett el, amikor az isteni közös tér kikerülésével a 
melegfúzióssá fejlődő Éva megismerte a tiltott gyümölcs, a párosodás gyönyörét és 
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élményeket adó, az életet megfiatalító következményét. A belső ellenzék leadása, a túlfejlett 
szervezetek olyan másik szervezetnek leadása, a már energiában hiányos, kaotikus 
szervezeteknek részecske energia átadás olyan nagy előnyökkel járt az evolúcióban, amelyet 
az élet egyszerűen nem tudott kihagyni. A bűnbeesés elindította a fejlődést a matéria, az 
anyagibb állapot, a túlfejlődés, és a tömegi tehetetlenség felé, megnyitotta a közvetlen 
ellenzékátadás lehetőségét, és ezzel az isteni mindenhatói szerep kikerülését. A dolgokat 
megtervező, elrendező mindenhatóra csak addig volt szükség, amíg minden hatás és 
részecskecsere csak rajta keresztül és az ő közreműködésével bonyolódhatott le. Abban a 
pillanatban, amikor az élet megtalálta a szent hármas helyett a rövidre zárást, a közvetlen 
részecske cserét és rezonanciát, az egymásnak direkt hatásátadást lehetővé tevő párosodást, az 
Isteni közösség szerepe, a szimmetria megtartásának a szerepe redukálódott. Hogy bevált az 
új megoldás, azt az evolúció által is megtartott, általánossá vált gyakorlat bizonyítja, de 
kétségtelen, hogy az újítással az élet e sokkal nagyobb diferáltság, az élet melegfúzió felé 
fejlődő evolúció ága a különbség jelentősen növekedésének az útjára lépett. Ezzel 
gyakorlatilag a kétdimenziós jellegű, vékonyrétegeket megtartó szimmetriaközeli változás, 
átlépett a harmadik dimenzió, az anyagi állapotot létrehozó tulajdonságbővülés felé. 
Ha materialistább aspektusból próbáljuk a szaporodás evolúciós előnyét bemutatni, akkor azt 
érdemesebb megfigyelni, hogy a két kellő rugalmasságú részecske szervezet, (életbuborék) kellően 
nagy sebességkülönbözettel kialakuló impulzusában, mind a két fél el tud rugaszkodni a másikról. A 
jelentős lendületváltozás következtében nemcsak az irányváltás, a saját forgás (spin, perdület) 
növelésére nyílott lehetőség, hanem a lendületváltozást követni nem képes, már elmeszesedett, túl 
öreg és rugalmatlan részecskék impulzusba, tisztítótűzbe küldésére, ezzel az életidő visszaállítására, a 
régi életrugalmasság és a nagy lendület állapotának a visszaszerzésére. Az impulzus korszakalkotó 
találmány lehetett, mert jelentős új lendület, azaz bár kisebb tömegszámban, de a lendületes 
életáramlás fiatal kori állapotába visszafejlődésre, kialakulására nyitott lehetőséget. Tény, hogy ezt a 
fejlődési irányt, utat választó részecskék ezzel megtagadták az idő rendjét, és nem voltak hajlandók 
másokkal, akik az életáramlás és az elmúlás természeti szabályait jobban megtartották – elhalni, az 
életáramlás állapotát inaktív, nyugalmi állapotra, anyagba szerveződésre cserélni. Az új szabályok 
szerint élők, az Isteni közösség régi szabályait nem megtartó, melegfúziós szervezetek, folyamatos 
életűvé váltak, és miközben ezzel elvették, vagy és elcsúsztatták az időben mások életáramláshoz való 
jogát, állandóan visszatértek az áramló élet sűrűjébe. A karmikus adósságuk ezzel megnövekedett a 
közösség más, miattuk az életáramlás lehetőségétől megfosztódó, vagy és sorra idejében nem kerülő 
részecskeszervezetekkel szemben. Ráadásul a kellő rugalmassággal és képlékenységgel rendelkező, de 
nagy belső sűrűségű részecskék egy része, a szervezet irány és lendületváltozása közben, a 
megszerzett magas saját spinnel megtanult úgy átjutni a másik szervezeti félbe, hogy közben elkerülte 
a nagy energiaszintű impulzust, az ellenirányban áramló antirészecskéket, sőt sok esetben sikeresen 
fokozták a saját perdületüket. Az ilyen nagyon magas, rendszerint több tengely körüli saját perdületre 
kerülő részecske szervezetek nagyon sok belső energiára tehettek szert, amely még akkor is 
megtartotta a változás, és gyakran a kiút lehetőségét, amikor már körkörös fallal körülzárt zsákutcába 
került. 
Az egymáshoz közelítés ebben az esetben nemcsak a közelítő sebességgel, hanem a dinamikai 
lendület összegződése és az életnyomás egy pillanatra sokkal nagyobb értékre kerülése miatt, 
az ilyen nagy impulzusba kerülő, rugalmas szervezet olyan nagy lendületváltozást szenvedhet, 
amelynél a keletkező lendület energia, a belső statikus, helyzeti energia rovására, de néha a 
megtartása, sőt nagyobb értékre kerülése mellett nagyobb lendületet, dinamikát kaphat, mint 
az impulzusba érkezése előtt. Bár a tömeg egy része ilyenkor szétszóródik és kicserélődik, de 
a sikeres párkapcsolatban a már elöregedett felek addig nyugvó, statikus energiája is 
mobilizálódik, az életbuborékok rugalmassága, aurája, más szervezetekbe be és áthatoló 
képessége megnő. Az impulzusban fellazuló, egy időre szétszóródó részecsketömeg ekkor a 
korábbinál nagyobb térre terjed ki, a minősége a térben megritkul, ezért a kisebb részecskék is 
sikeresebben tudnak lendületet venni a saját szintjükön, ez miatt az ő impulzusaik is 
eredményesebbek, a nyugvó passzív energiákat felszabadítók. A több fraktálszinten is 
sikeresebben újrakeveredő szervezeteknél a nyugvó és az életváltozásban már passzív, túl 
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nagy sűrűségű részecskék is mobilizálódnak, újabb életáramlási lehetőségeket kapnak, és a 
leülepedéssel, a besűrűsödéssel ellenkező irányultságú, a tömegbe épüléstől és a statikus 
anyagba zártságból felszabadító folyamat alakul ki.  
Az impulzus a sok az életnek kellemetlen negatív hatása ellenére, sok életáramlásban már 
nagyon akadályozott, már nagyon függőségbe került részecskének a visszakapott szabadságot, 
a szabadabb életáramlás lehetőségét jelenti. Miközben a nagyobb azonosságú részecskék 
szétáramlanak, és némileg eltávolodnak, kevesen elhidegülnek egymástól, a közöttük lévő 
nagyobb tér több lehetőséget ad a túl nagy azonosságú részecskék, és a velük esetleg 
kialakuló impulzusok elkerülésére. A szétáramló részecskék közé, más nem olyan téridős 
eloszlású, eltérő ritmusban változó kisebb részecskeszervezetek nyomulhatnak be, élhetnek 
békességben együtt, közös téridőben, párhuzamos együttváltozásban. 
 
 
 
 
12. A változás kiterjedése tartósan ismétlődő, pulzáció, állandó és 
egyenletes külső hatások esetén.  
A mezők életfolyamata alatt, a kiterjedés növekedésével a belső magas részecskesűrűségű 
központi részben a változási sűrűség periodikusan, az eredőjében folyamatosan, de nem 
lineárisan emelkedik, amely egy idő múlva, szabályozatlanná, kaotikussá válik. Az egyre 
szabálytalanabb belső változás szélsőséges pulzációkat hoz létre, amelyek miatt a mező élete 
megváltozik. Ez időnkénti robbanásszerű kiterjedéseket, és hatástér összeomlásokat okoz, 
amelyet a csillagfejlődés láncreakcióinak a leírásakor és a neutroncsillaggá alakulás 
folyamataként ismerhettünk meg. Ez a pulzáció az embernél hattyúdalt, a növényeknél utolsó 
rekordtermést eredményez. 
26. ábra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az impulzusból fakadó 
változás egyre nagyobb 

mezőbe épülése: 
1. A végtelen múltban 
keletkezett egyensúly, 
szimmetriába került, a 
környezetre neutrális erőteret 
eredményezet, amelyet a 
környezet változása folyamatos 
információval etetett. Ebből 
végtelen harmóniában álló 
Világegyetem született. 
2. A bejutó belső változás  
nagy halmazokat,   
3. galaxisokat, tejutakat és 5. 
csillagokat épített, amelyek 
felületén az információs 
energia anyaggá alakulása 
történik. 
6. Az anyaggá szerveződések 
belsejében kialakuló kaotikus 
változásban, egyre nagyobb 
változás sűrűségben a 
hatástördelés ma is folyamatos. 
7. A gyorsan változó terek 
között kialakuló új 
szimmetriákban, neutrális 
erőterekbe szerveződő 
csillagporból a gravitáció 
8. bolygókat fejlesztett ki, 
amelyek megtermékenyítéséből 
egyszer majd egy új hold, egy 
leendő csillagmagzat születhet.
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A bolygókba bejutó és a belső változásban 9. élet fejlődött ki, amelyekben atomokba zárt 
neutrális erőterekben az állandó változás folyamatosan differenciálódása, két irányba fejlődő 
információs tulajdonságú, érzéssel is rendelkező nagy érzékenységű lélek részecskéket, és a 
térben besűrűsödő, részecskékből változó és változtatóképességgel bíró anyagot termel. A 
egységnyi térfogatra jutó változás a térbeli kiterjedés növekedésével fordítottan csökken, 
összességében nem sokat változik, de ha kis térbe túl sok változtatóképes részecske kerül, az 
egymást kölcsönös gerjesztésével rezonanciát, és a teret kitágító életrobbanást hozhat létre. A 
fiatal mezőkben végtelen gyorsan pergő ritmus, a térben és időben távolabb lágy pulzálássá 
változik, és a hatásmezőktől távoli semleges csillagközi térségben a változás háttérrezgést 
okozó álomra szenderedik. 
 
Feltételezhető, hogy az együttáramlás, utazás során, az egymás mellett azonos irányba nagy 
sebességgel áramló részecskemező, lágy hatásegyesüléssel lazán, hidegfúziós állapotban maradva is 
összeépülhet, amelyet az áramlás közben keletkező kölcsönhatás ritmusa is segít.  
 
A hatás, azaz az energia sűrűség és a fizikai, dinamikus változtató képesség a sugárzóktól 
távolodva csak látszólag csökken, mert a sugárzókból nagy lendülettel kijutott, a teret nem 
látható apró életbuborékokból képződő könnyű habbal feltöltő változás, a csillagközi térben, a 
más sugárzók analóg habszerkezeti nyomásába kerül, és a lendület dimenziója csökkenésével, 
helyzeti dimenzióval, hatás értékkel rendelkező nagyobb közös habszerkezetekbe, 
anyagtömegbe épül. A gyors változású terektől, és a különbséggel áramló határrétegektől 
távol az energia áramlása jelentősen lecsökken, és ez a változás dinamikájának a jelentős 
csökkenését eredményezi. A változás csökkenése, energia és hőelnyelő folyamatnak 
tekinthető, amely miatt a lassan változó, impulzusban szegény terek lehűlnek, és ez fordítottan 
is így működik, a lehűtött mezők változása lecsökken. A sűrű feltöltődés csak akkor 
lehetséges, a Világegyetemnyi tér is hasonló szerkezetet, feltöltődő ,,fazekat,, képez. E 
fraktálméretnél is történhetnek olyan szökések, amelyek a nagy együttváltozó térség 
védőövezetéből kikerülő szervezetek érdekes távolról származó hírekkel és újdonságnak 
számító hatásokkal, információval tudósítja a változó Univerzumot, a Világmindenséget. 
 
Ha a mezőkben a belső változásból keletkezett feszültséget feloldja az impulzus által lehetővé 
váló áramló képesebb állapot lehetősége, a lokálisan túlságosan besűrűsödő energia egy része 
a környezetbe kerül, amely telítettségi hiányt azonnal pótolja a csillagtérben kialakult 
habszerkezet állandó hatásnyomása. Ha hiányok alakulnak ki a tér telítettségében, a nagyobb 
nyomású de kevésbé áramló csillagtéri közegben, a melegebb változó mezők közelében kellő 
rugalmasságúra lágyult életbuborékok sokasága már türelmetlenül várja az érdekes 
élményként vágyott életáramlásba kerülés lehetőségét.  
A lassabban, kiegyenlítettebben változó mezőkben is folyamatos hatáscsere folyik, részben a 
környezettel, más részben a hasonló analóg részecske mezőkkel, amelyből az impulzus 
anyagot részekre tördelő hatása, a részecskék egy részét szökési sebességre gyorsíthatta, 
amelyből látszólag lokális veszteség keletkezik. Ami azonban helyben veszteség, az máshol 
nyereség, többletként, nagyobb változtató képességként realizálódik. A lassan változó mezők, 
a bolygók körül kialakult sokszoros védőhéjról, a szférákról a kiáramló, és a beáramló, nem 
azonos ritmust ismerő hatás többsége visszaverődik, de ha mégis néhány millió részecske a 
szökési sebességet eléri, a változás lecsökkenését a kisebb nyomású védett életterekbe 
beáramló hatástöbblet azonnal fedezheti. A már kialakult csillagszerű sugárzóktól néhány 
Cse. távolságban, a hatássűrűség tartós egyensúly körül változó mezőket eredményezett, 
amelyekben összesűrűsödött bolygók, az eredő egyensúlyban változás mellett periodikusan 
több tömeget fogadnak be, mint amennyit a környezetbe vetnek. Ez hol növeli, (hol 
csökkenti) a mezőben folyó változást, amely nemzedékről nemzedékre is észlelhető 
rendszeridő gyorsulásban, a bonyolultságot eredményező evolúció, a napjainkban is 
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folyamatosan működik. A mezőkben változó generációk egyre gyorsabb ritmusban élik le a 
valószínűen statisztikai mennyiségben azonos, engedélyezett változás lehetőségét, amely 
azonban a dinamikától is függően élhetőbb kíméletesebben, lassabban, nagyobb szimmetria 
megtartása mellett, vagy és gyorsan látványosan a két végén égetve a gyertyát rövidebb idő 
alatt elhamvadóbban. Az élet azonban csak részben sorsszerű, az individuum egyedeknek 
befolyási lehetősége van az érzéseik eredőjeként megnyilvánuló döntéseikre, tehetnek arról, 
hogy gyorsabban, vagy lassabba, kisebb, vagy nagyobb szimmetriában, dinamikusan, vagy 
statikusan éljenek. A keletkező, foganó impulzus sok esetben olyan adottságokat hoz létre, 
amely sokáig meghatározza az élőmezők fejlődési lehetőségét, a saját korlátozott akarat 
érvényesülését, mert a részecskeközpontoknak tekinthető egyedekre hatnak az élőrétegükben 
kialakuló események, a kisebb részecskéik statisztikai eseményeinek az eredői. 
 
 
13. A mezőn áthaladás, vagy a mezők áthaladása problémája? 
A végtelen térben a nagyobb tömegméretű mezők pályája erősen meghatározott, amely a 
környezettel kialakult harmónia eredménye. Minél nagyobb tömegszámú egy részecske mező, 
annál pontosabban be kell tartania az Univerzális szabályokat, pontosabban annál fontosabb, 
hogy az eseményeket előre látó, kiszámítható és sokáig tartó szimmetriában maradjon. A 
természet rendje egyik legerősebb szabálya azt igényli, hogy a kiszámítható jó életteret 
biztosító szervezet számíthat a leghosszabb, legtartósabb életre, juthat el a legtovább az isteni 
mező cím várományosa állapotába. Valószínűen ehhez nem kell a legnagyobb 
tömegszámúnak, de a legkiszámíthatóbb szabálytartónak kell lennie, és még a saját előnyére 
sem térhet az előre meghatározott, benne mindenkit megillető szabályoktól. Míg azonban a 
legnagyobbnál, a legjobban szabály tartóbbnál kisebbek kénytelenek alkalmazkodni a 
nagyobbakhoz, a legfejlettebbnek a környezethez, de és vagy az általa is meghozott 
szabályokhoz is. A szabadságfok tehát a nagyság felé egyre inkább csökken, és a kötelmek 
száma mennyisége nő, a királyok a nagyság és a példamutatás foglyai. A méret csökkenése 
felé az egyszerűség és a kisebb bonyolultság vélelmezhető, azonban nem szükségszerűen a 
legkisebb méretű szervezet a legkisebb tömegszámú. Elvileg lehetősége van annak, hogy a 
nagyon kicsi miniatürizált szervezetek, olyan nagyszámú, de nagyon elporladt, nagyon 
érzékeny és kellően bonyolult kisebb egységekből, részecskékből szerveződjenek, 
amelyeknek a részecskeszáma közel azonos, vagy és akár meghaladhatja egy nagy csillagét, 
vagy galaxisét, de más arányokban, valamiben nagyobb felbontó képességre jut, szakosodik, 
tehát valamiben a kis mező esetleg jobb, többet tud, fejlettebb, mint a legnagyobbak. 
A méret és tömeg csökkenésével a másokhoz alkalmazkodó mozgási és iránydimenziók még 
erősebbek lehetnek, amely a bolygótöredékeket, kisbolygókat, és meteoritokat nagyobb 
pályákon és lendülettel keringteti. A bolygókon is kifejlődő élet, megtalálta a lehetőséget az 
önálló helyzetváltozásra, amellyel az események, a változás keltődését és részbeni elkerülési 
lehetőségét nagyon finoman befolyásolhatja. A térben együttáramló nagy sűrűségű 
részecskemezőben történő mozgás relatív, mindaddig, amíg nagy energiaszintű külső 
esemény nem változtatja meg a történések láncolatát, mindegy hogy a mező mozog e a 
környezetében, vagy a helyhez kötött álló mezőben, ahhoz képest áramlanak egymás, vagy és 
egy közös pont, (térrész) körül a benne együttváltozó részecskék.  Ráadásul néha, nem is 
olyan ritkán, külső térből idegen részecskék is be, vagy átáramolnak az együttváltozó 
részecske mezőkön, és e viszonyban nem sokat számít, hogy a sokrészecskés mező áramlik e 
át a saját pályáján keringő szervezete egység körül, vagy egy elkóborolt, idegen térbe került 
részecske húz át, egy általa még nem ismert részecske mezőn. Ilyenkor, ha nagyobb 
energiaszintű közeli esemény, befolyás, változás nem keletkezik, akkor az összes más 
körülmény, az események, és az idő rendjében nem kap értelmezést, csak a két egymáson 
átáramló, egymásra kölcsönhatóképes kisebb részecske szervezet, és a mező viszonya kelt 
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értelmezhető változó állapotot, következményt. Ebben a viszonyban az egymáshoz képest 
haladás, sebesség és a más dimenziós jellemző tulajdonság változások számítanak, azaz azok 
a változók, amelyeknek az esemény (áthaladás) utáni értéke eltérőekké válnak az esemény 
előtti értékekhez képest. Gondoljuk hát át a kölcsönható viszony változó lehetőségeit. 
 
A növények és a fák lehetősége, hogy a szél mozgására lineáris, egyenletes és kiszámítható, 
vagy nem lineáris mozgásba kezdjenek, amelyben a nem egyenletes környezetváltozás 
hatására szinte táncolni kezdenek a füvek és a falevelek. Az erős szélben a térirányú 
többdimenziós mozgás is lehetséges, amely ráadásul az iránya mellett a ritmusában is változó. 
Az egyenletességhez szokott részecske szervezetekben, a mezőkben a kiszámítható változás 
alkalmazkodási igényt, de a kiszámíthatatlanabb, nemlineáris változás zavart kelt. A levelek 
és a növények egy irányba hajlása áramlása, a kötelem és a kötöttség, a függőség miatt nem 
lehetséges, ezért a szél mozgására lebegés és vibráció, időben változó erősségű és irányú 
alakváltozás történik. Ilyenkor a hajladozó levelek és szárak összenyomott oldalán erősen 
megemelkedik a nyomás, rövidül az áramlási pálya. A meghajló részek húzott, megnyúló 
részein – hacsak nem nyomódnak össze az áramlási csatornák, megnyúlik az áramlási pálya 
hossza, és amely kisebb részecskék a nyúlás oldali kapillárisokat választották, azoknak 
hosszabbá válik az áramlásra alkalmas út. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a hosszabb 
utat bejárni kényszerülő részecskéknek gyorsabban kell áramlani akkor, ha egyszerre akarnak 
eljutni az életáramlás nyomott részét, a rövidebb de veszélyesebb utat választó egyívású 
sorstársaikkal a célhoz, a pályaegyesítő áramlási szakaszhoz. A növények szélben 
mozgásának a hatására, egyenlőtlen és időben váltakozó életakadály keletkezik, amelyben 
periodikusan megnő az életnyomás, majd a következő félciklusban az átlagos érték alá 
csökken. Ilyenkor az energiaáramlás változóvá válik, és a haladás sem lehet folytonos, hanem 
hol a környezet változása által akadályozott, hol éppen ez által segítettebb. Amely folyamatok 
a periodikus változások első szakaszában gátolják a haladást, éppen azok a folyamatok más, 
visszaható következményei, a következő félperiódusban segítik. Ez miatt az energiaáramlás 
hol felgyorsul, segítve a növények életfolyamatait, hol lelassul, akár leáll és egy ideig 
visszafelé áramlik. Az időben változó mezők részecskéinek egy idő után érzéseik keletkeztek, 
majd a megérzések után megtanulták értelmezni, megérteni a velük történő eseményeket. A 
megismerésből tanulás, majd megértés fejlődött ki. Az időben és a térben is változó mezőknek 
a történések megértéséből alkalmazkodás, és a rossz hatások elkerülésének az igyekezete 
fejlődött ki. A mezők részecskéi és közös tudata megértették, hogy mit jelent a nagy 
életnyomás, és mit a könnyebb és gyorsabb áramlási lehetőség, és amennyiben választási 
lehetőségük adódott, az értelmi, tudati és megértési, tapasztalati fejlettségnek megfelelően, 
statisztikai valószínűséggel, a nekik jobbnak tűnő, vagy ilyenként ismert, vagy ilyen várakozási 
elvárással, hittel, bizalmat adtak valamely választási lehetőségnek. Az életben azonban néha a 
rövidtávon jó hatások, hosszabb távon rossz választásoknak bizonyulnak, és a ma rövidebb 
útról is gyakran csak menet közben derül ki, hogy az a nehezebben járható. Az út azonban 
csak addig ad kétféle választási lehetőséget, amíg az elágazásig nem jutunk. Az úton csak 
előre, vagy hátrafelé, visszafelé lehet haladni, azonos szimmetria tengellyel és egymással 
párhuzamosan, de ellenkező irányban is lehet haladni. Azonban az út által vezetetteknek, csak 
egy irányt, vagy utat ismerők között abban a pillanatban határozatlanság alakul ki, ha a 
lehetőség kibővült, ha a léleknek saját választására, döntésre volt szüksége a merre tovább 
hogyan kérdésében. Az útelágazásokhoz és az útkereszteződésekhez érő léleknek az addig a 
körülmények és a környezet által meghatározott, vezetett lehetőségei kibővülnek a mások 
által járt utakhoz, csoportokhoz társulás, vagy az elvállás, a más útra térés, a választás 
lehetőségével, és miként az egy pártrendszerhez szokottak, a valakik által megvezetettek, a 
több pártrendszerre történő áttérés, többek által elhangzó ígéretek közötti választási kényszer 
idején. A választáshoz hitre és bizalomra, megismerésre van szükség. Mindegy, hogy egy 
életútra, pártra, ígéretet adókra, társakra, közösségre, vagy valakihez tartós párba társulásra 
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vagy másféle elágazás lehetősége kínálódik fel választás, ahhoz, hogy jó érzéssel, kellő hittel 
választani tudjunk, megismerésre, és a belső érzékeink aktiválására van szükség. A megérzés, 
a kisebb energiaszintű részecskéink, a szervezetünk alattvalóinak, tagjainak, együtt az isteni 
közösségnek az érzéseire apellálás, a bizalom, amely ilyenkor megnyilvánul, a közbizalom, 
amely a részecskéink hitére alapul. A megérzés a bizalom kialakulása, amelyhez hinni kell 
azon célokban, jó, vagy együtt elszenvedhető, elviselhető rossz dolgokban, amelyeket a 
szervezet és a választó egyedek el tudnak viselni a közös döntés várható jó eredője érdekében, 
- mint rosszabb, de elkerülhetetlen mellékhatásokat. Mivel nincs jó rossz nélkül, ezért a 
választások, a döntések arról szólnak, hogy hosszabb távon milyen közös jó célokat tűzünk ki, 
és e célok elérése érdekében, milyen rövidebb távú, az eredőjében nem olyan rossz hatásokat 
viselünk el, amelyek ellenére, az együtt döntő, együtthívő közösség együttműködése, a közös 
hite még egymásban és a választott közös megmarad. A döntés útválasztás, célválasztás és 
társválasztás együtt, a bizalomról és az együttműködő képesség megmaradásáról, a közös hit 
és az egymásba vetett bizalom megtartásáról szól. Ha e bizalom elveszik, a gazdaságos 
együttműködés lehetősége is elveszik, mert a bizalom nélkül, mindenki által mindenbe 
beleszólva, egymást keresztül kasul ellenőrizve, bürokratikus módszerre szorulva nem lehet 
gazdaságos szervezettségben maradni. A bizalom az egyetlen módszer, amelyben nem kell 
feleslegesen adminisztrálni, amelyben nem kell állandóan munka helyett a végzett dolgokat 
igazolni, a megfelelőségeket bizonyítani. Ehhez bizalom kell, és annak a hite, hogy mindenki 
teszi a dolgát a választása, a megbízatása, a legjobb tudása és a lelkiismerete szerint. Egy 
szervezett rendszer csak akkor lehet tartósan gazdaságos, többet termelő, mint fogyasztó, ha a 
tagjai megfelelően bíznak, és bizalmat adnak egymásnak. Ehhez egyszerűsíteni kell a 
változási, túl bonyolult, túl nehézkes, túladminisztrált, túl bürokratikus szabályokon, és a túl 
nagy bonyolultságú szervezeti rendszert, deregulálni szükséges. A kellő különbségeket 
fenntartó bizalom és fenyegetés jelentős eltérő következményével, jutalmazni, dicsérni és 
ösztönözni kell a jót, és szidni, büntetni a rosszat. A régi rendszer Tiltott, Tűrt és Támogatott 
szent hármasát, Segítendő, Elviselendő és Büntetendő (SEB) alternatívákkal kell kiegészíteni. 
Ez erkölcsi szabályrendszer kimunkálását, a morális rendszer megerősítését igényli. Ha 
nincs kellő különbség a jó és a rossz megoldás között, ha nincs kellő különbség, a tiltom, és 
bűntetem, vagy a támogatom, és a segítem között, akkor a határok összemosódnak, és az élet 
szervezetlen anarchikus káoszba fejlődik. A keresztény egyházon kívül, valamennyi nagyobb 
világvallás idejében felismerte, hogy a túl bonyolult szabályrendszerek nem segítik, hanem 
gátolják a fejlődést, és ehhez a legfőbb szabályokat egyszerűsítve, 10- 12 pontba, erkölcsi 
elvárásba, hitvallási parancsolatba sűrítve a lényeget, a legfontosabb együttélést, 
együttáramlást biztosító szabályokat le kell rögzíteni.  
A Keresztények együttélést segítő legfontosabb alapszabályai a következők: A tízparancsolat igéi két 
részből állnak. Az első három az isteni együtt élő közösség tiszteletére, és a jónak tartott hitvallás 
kizárólagosságára, a közösségnek jó megtartására szólít fel. Az Uradat és az istenedet imádd, csak 
neki szolgálj, a külső világ, a makrokozmosz és a belső béke egyensúlyára, a szimmetria megtartására 
szólít fel. A csak neki szolgálj értelme, magadért és a társaidért, a családodért és a közösségért, de 
idegen érdeket, más Istent, más urat ne szolgálj! Az Isten nevét hiába ne vedd lényege, hogy ne a 
szóban, hanem a tettben mutasd meg, az együttműködő készséged, a közösségi életet segítő 
magatartásod. Az úr napját szenteld, tiszteld meg, tartsd meg az ünnepek és az idő rendjét, a 
munka és a pihenés rendjét. A múltból és az eredt felől, a külső közös és a belső saját istentől, a lélek 
eredete felől a jelen felé, a család, a testi forrás fordul az ige. 
A második harmad a család, az elődök tiszteletére, a hagyomány, az eredet rendjének a megtartására 
szólít fel. Atyádat és anyádat tiszteld-ben benne van a teljes felmenői genetikai folyó, az elődök, 
akik a jelen állapotára alkalmassá tették, és élhetőnek megőrizték, létrehozták az életteret, amelyben 
élhetünk. A tízparancsolat a külső és a belső egyensúly megtartására felszólítás után az Isten és az előd 
egyensúly után a társadalmi legfontosabb alapnormák felé kiszélesedik a legszűkebb alapnak 
megfogalmazott együttélési norma, a törvény. Ne Ölj, Ne paráználkodj,  Ne lopj,  Ne 
hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy,  Ne kívánd felebarátod feleségét, jószágát.  
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A felszólító mód egyértelműen megfogalmazza a belső kívánás, a mikroszintű vágy elutasítását, a 
rosszat a forrásánál kell megtagadni, elutasítani, már a gondolatban, a kívánatban, hogy ne testesüljön 
meg nagyobb szinten. Erre erősít rá a 10. parancsolat, a Mások tulajdonát, jószágát (birtokát) 
dolgait ne kívánd, azaz már a gondolatban utasítsd el az együttélési normákat sértő tévelygéseket. 
A gondolat folytatását a sorozat 19 és 22-es könyveiben olvashatják. 
 
Minden más világvallás, együttélési normákat szabályozó rendszert felismerte, hogy minél 
bővebben határozza meg az általános követelményeket, és minél konkrétabban vonatkozik 
egyes dolgokra, annál jobban kimaradnak az adott regulációs körből a nem pontosan oda 
tartozó másabb esetek. Csak általános szabályrendszerben lehet megtartani azt az általános 
célt, amelyben nem a részleteket, hanem a dolog eredőjét és a közösségre ható 
következményét tartja az elbíráló szem előtt, és a tettének a következményéről ítéli meg a 
tettest, a cselekvőt, és csak a terméséről ítéli meg a fát. 
A tiltás legyen határozott, a büntetés visszatartó erejű. A jó tett legyen nevesített, a közösség 
előtt adott dicséretként, elismerésként felemelő. A legnagyobb motiváció, a szeretettek, az 
ismerősök és a barátok előtt a személyi fontosság, a személyi hasznosság kiemelése, a létezés 
fontosságának értelmének a jó tettel párhuzamba állított kihangsúlyozása. A dicséret és a 
büntetés között, olyan nagy legyen a tettel arányos különbség, hogy a közösség érdekei ellen 
szándékosan és tudatosan rosszat elkövető, a legfontosabb vágyott jótól általa megértetten 
távolabbra kerüljön, és eközben a megértésre hozva szembesüljön azzal, hogy ami felé 
fejlődött, a rosszul sikeredett, megválasztott módszere miatt attól egyre távolabbra kerülve 
éppen a vágyott dologban visszafejlődött. A türelmetlenség e rendszerben nem erény. 
 
 
Visszatérve a mezők és részecskéik, a frontok egymáson, vagy és közös téren áthaladásához, 
a lendület átadása, módosulása miatt kezdődő változásra a kölcsönhatott mezőben és a 
lendületváltozást átvevő részecskéiben ellenhatás, ellenirányú elmozdulás keltődik, amely a 
környezet felé rendezett irányba tereli a változást, fenntartva vele a káosz elleni ellenhatást. 
 
A helyzetváltoztatásra képes élőlények lehetősége, hogy intenzívebben változó, vagy 
védettebb nyugalmas környezetbe mehessen, amellyel fokozhatja, vagy csökkentheti a 
mezőjét érő változás, információ mennyiségét. Az aktív, nagy intenzitású életet élő emberek 
veszélyesebb események helyszínein keresik és gerjesztik a változást. Az ilyen emberek 
rendszerint nagyobb ritmussal élnek, az energia és változás forgalmi igényük nagyobb lehet, 
amely miatt az állandó áramlás, az esemény, a változás a létszükségletük. Hasonló az igénye a 
cápáknak, amelyeknek szinte folyamatos az oxigén és helyzetváltozás igénye a létszükségletet 
fedezi. A környezet adta folyamatos isteni energiánál, a betáp energia áramánál gyorsabban 
élő, fejlődő, gyorsabb és nagyobb fogyasztású lények nem élhetnek statikus, az eseményekre 
és a mannára várakozó életet, mert a szokásosnál gyorsabb életritmus megtartásához, az 
átlagosnál nagyobb mennyiségű energia és élmény beáramlásra, feladásra van szükségük. Ez 
az, ami a helyváltoztatás igényéhez vezetett. A konzervatívabb, visszahúzódó emberek, 
statikusabb, lassabban változó mezőket képeznek, amelyek az állandó változást nem igénylik. 
Minden mező, a fejlődési környezetében a kifejlődését lehetővé tevő változási sűrűséghez 
szokott, amely alapvetően meghatározza az átáramló információs energiaváltozás 
lehetőségeit. A mezők környezethez viszonyított megszokott áramlása, mozgása folyamatosan 
biztosítja a természetes isteni táplálékot kiegészítő többlet energiát, a többletváltozást, az 
időben való előnyt, a gyorsaság, vagy a fejlettség lehetőségét. A megszokottól, a megismerttől 
eltérő hatások, idegen információnak számíthatók, amelyek időegység alatt érkező nagyobb 
mennyisége, az erre nem elég fejletteknek feldolgozási zavart, növekvő feszültséget okoz, 
amely a mezők egyensúlyát csökkenti. A változás megnövekedése fokozza a belső változást, 
és az időre jutóan megszaporodó impulzus eseményben lendületbe jövő részecskék intenzív 
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mozgása feszültséget kelt, amelynek a rendezett irányba ható komponensei az alacsony belső 
életnyomás esetén kisebbé vált aurahéjat kellő távolságra visszaemeli, az életbuborék átlagos 
méretét visszaadhatja. Ezzel az egyensúly helyreáll, de néha a túlságosan lendületbe jövő 
következmények miatt az élet a szimmetriánál túllendül, és csak néhány labillálás után áll 
vissza a régi egyensúlytól némileg közelébe. A folyamat, az állandó változással keltett belső 
feszültségváltozás, a rendezetlenség zűrzavara helyett, a rendezett irányba elmozdulással a 
különbséget, vagy és a feszültséget csökkenő ellenhatást, a kialakult átlagos állapot, eredő 
környékén megtartható változással megmaradási effektust, életfolyamatot eredményezhet. 
 

A térenergia kinyerési lehetősége ugyanezen a lehetőségen alapul. A változó környezetben 
lévő mezők alapvető lehetősége a környezettel megkötött alku, a relatív, de sérülékeny 
egyensúly. Ez nem teljesülhet akkor, ha a meglévő egyensúly megbontjuk, és bármilyen 
változtatással a homogenítást, az izotrópiát vagy az egyenlő nyomást a tér egy részében 
csökkentjük. Ha csökkentjük az átlagos térállapotot fenntartó változást, először befelé, a 
csökkenő irányú mező felé, majd kifelé, ha a változás a mezőben keletkezik, akkor először kifelé majd 
visszahat. A hatásirány, mindig abba a térirányba hat, amelyben a változás valamely dinamikus 
tényezője, képessége, tulajdonsága csökken. A pillanatnyi csökkentés törvényszerű 
következménye, hogy a környezet nagyobb nyomása némi időkéséssel de a csökkent nyomású 
térben is érvényesül, amely a térbe áramló anyag, információs energia, hatás formájában 
történik. Ez analóg a szél keltődésével, amelynél a légnyomás csökkenés esetén, a nagyobb 
nyomású térrészekből beáramló frontok betörésével zavar keltődik, amely a folyamat egy 
irányba rendeződésével kiegyenlítődik. Előbb az alacsony életnyomás, a lecsökkent hatású 
térrész felé áramlást kelt, amely miatt az adott hatás, tulajdonság egy rövid időre még 
alacsonyabbá válik, majd megkezdődik feltöltés, a telítés folyamata, amely a lendület és a 
tömegi, vagy és az információs tehetetlenség miatt, bár folyamatosan fékeződik, mindig 
túltöltést, túláramlást, az átlagosnál nagyobb helyi életnyomást hoz létre. Ha szabályozottan 
fenn tudjuk tartani a hiányt, a változás áramlását, mert a beáramló energiát mindig a még 
alacsonyabb nyomású környezetbe elvezetjük, tartós és egyenletes, szabályozható 
körfolyamat alakulhat ki, amelyben az energiaáramlás folyamatossá válik. Ha mágneses 
hatású, tulajdonságú töltéseket, azaz elektronfelhő-szerű aurával rendelkező, kellően töltött 
kisebb részecskéket (anyákat és gyermekeiket) áramoltatunk, közvetlenül elektromos áramlás 
kelthető, amely a meglévő eszközeinkben azonnal hasznosítható. A kulcs a kaotikus változás 
helyett a rendezett, szervezett irányba terelés, amely célszerűen a hasznos teljesítményt adó 
eszközeinken történő átáramoltatás, látszólag végtelen energiabőségű kozmikus korszakot 
nyithat az emberiség fejlődésében. E fejlődésnek azonban ára van, amely a zűrzavart is 
növeli, és a változási sebességet az idő szárnyán a kozmikus csillag fejlődés irányába segíti. 
Jelentős zavart okozhat, hogy nem ismerjük bennünket is energiával tápláló élő mezők 
mesterséges körfolyamatokba vonásának a távlati következményeit. Az is biztosra vehető, 
hogy védekezni fognak, és az áramlások ellen, ellenhatások fejlődnek ki. Ez lehet az oka, sok 
sikertelen kísérletnek, amelyek kezdetben működtek, majd a kisebb részecskék megértésben 
és tudatban felzárkózása után sikertelenné váltak. Ha a kihasznált, elektronáramlási 
körfolyamatokba terelt részecskék, felismerik, hogy túl sok és aránytalan kizsákmányoló 
munkára fogták őket, akkor megtanulnak védekezni és ellenhatni, a kizsákmányolás 
fokozódását megakadályozni, a megosztásukat, a gyermekeik elválasztását megakadályozni. 
A természetben működő folyamatok bizonyítják, hogy a térenergia a relatív egyensúly 
megtartása mellett megcsapolható, és tartós átirányítási folyamatok alakíthatók ki. A 
természetben található, áramló, keringő életenergia azonban csak az esetben csapolható meg, 
vehető igénybe tartósan, ha a részecskékkel, az isteni közösséggel megfelelő szimmetriát, 
ellentételezést adó alkut, szövetséget kötünk, és ezt a szent szövetséget be is tartjuk. Ennek a 
lényege az, hogy a közös együttélés érdekében, az élet résztvevői szabályok betartására és 
munkára foghatók, de az igénybe vett energiájukat megfelelően, nekik kellően jó, általuk 
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értékelt hatásokkal kell folyamatosan ellensúlyoznunk. Ha a hatásrendszerben nem azonos 
értékrendet tartó hatás csere kellően folyamatos, az élőrendszer képes folyamatos energia és 
hatásadással az életváltozás lineáris lehetőségét biztosítani. Ha azonban az energia és 
hatásáramlás, aránytalanná, tartósan egyirányúvá, szimmetriában hiányossá válik, a téridőben 
addig rendezetten fejlődő kiszámítható folyamatok redukálódnak, majd leállnak, és az 
életpiramis valamely szintjén kialakuló együttműködési, szervezettségi, elosztási zavar az 
életfolyamatok és az együttműködések leállásához vezetnek. Az élet szövetségét a külső 
közös isteni, az isteni tér és résztvevői, és az egy időre megbízott szervezetbeli belső isteni 
helytartók, a tér egy a szervezet által kitöltött részére gondviselők kötötték egymással. Ha e szent 
szövetség betartása sérül, ha az élet időben betartandó szimmetriája, az idő rendje, vagy és az 
elosztás rendje sérül, az együttműködésre, az egymásban és a közös hitben való bizalomra 
alapuló életáramlás leáll, az élet szervezettsége elsorvad, a tér felfúvódik, és a szervezett 
életminőség elhal. Ilyenkor tartósan a káosz veszi át az élet irányítását, nemlineáris időszak 
kezdődik, amelyre a többség általi kiszámíthatatlanság, a szaporodás, az életrés befoltozása a 
jellemző. 
A gyenge és szűrt a közegellenállás: 
Ha olyan közegben áramlik az anyag, amely az anyagban lévő hatáshézagoknál nagyobb 
méretű, és a tömegnek tehetetlensége van, a nem teljesen szabad feltételeket biztosító 
környezet viszonyában az áramlást gyengítő kölcsönhatásként jelenik meg. Ha a közös 
tömegből feltöredezett, lebomlott, kisebb részekre vált mikrorészecskéket olyan ködcsepp 
részecskék felhőjének tekintjük, amelyek az általunk anyagként ismert kis sűrűségű matéria 
relatív nagy buborékokból összeépült halmazának a hézagain majdnem akadálytalanul 
átáramolhat, akkor érthetővé válik a látszólag ellenállás nélküli terjedés. Ha a nagyobb 
lendülettel jövő, vagy fejlődési irányt nehezebben módosító, nagyobb tehetetlenségű 
buborékok egy része, a szükséges kikerülő manővert nem tudja megfelelően elvégezni, ezért 
ha ütközik, kölcsönhatásba kerülhet és a lendülettel szállított információt és energiát, hatást 
átadva, kisebb egységű darabokra törhet, bomolhat. A törés változást okoz, amely ismét 
impulzust kelt, de ha kicsi a lendület, vagy és a tömeg, ez csak a hatásrések, és a részecskék 
kedvezőtlen viszonyára vonatkozó méretdimenziós mezőben érvényesülhet. Az ütközés, 
rezgést és bomlást okoz a hatott mezőben, amely energiatöbbletként továbbadódhat, de a 
mezőre hatott impulzussal a mezőtől idegen információ többlet is bejuthat.  Mivel a nagyobb 
egységek impulzusba kerülésekor, bomlásakor, a tér a korábbi állapotához képest sokkal több 
kisebb részecskével telik fel, azaz egy pillanat alatt túltelítődhet, és megváltozhat az életrések 
és a részecskék egyensúlybeli aránya. Ez további láncreakciókat indíthat be, azaz a nagyobb 
egységek bomlása hosszú időre kiható részecskebomlást, szaporodást okoz, miként azt a 
nukleáris bomlásoknál már megismertük. Az élet egyik fejlődési iránya tehát a nagyon nagy 
közös tömegbe épült részecsketömegek ütközése esetén, a sorozatos feleződés, a bomlás, a tér 
mind egyenletesebben kitöltése, a differenciáltság csökkenése. A bomlások azonban nem 
folynak a végtelenségig, mert az ütközéseknek, az egyesüléseknek a sűrűség felé fejlődő 
összeépülő következménye is van, a kevésbé változó, és kellően tágas térrészben, a 
részecskék az indulataikból lefékeződve, lehűlve, megnyugodva nem áramlanak egymásnak, 
hanem kikerülve a túl nagy impulzus és a láncreakció lehetőségét, (kellő tömegszám és 
térarány esetén) hanem lágyan szervezett közösségekbe, szervezetten együttműködő bion 
életcsomókba társulnak, épülnek. Az összeépülés során azonban minden egyedre kellő 
arányos méretű saját tér, aura is jut, amelyen belül, másokkal nagyobb összeütközés, 
beavatkozás nélkül ide-oda lenghet, rezeghet, munkát és téralakítást végezhet. Az áramlásból 
és a tartós feleződésekből lecsillapodó részecskék még sokáig megtartják a saját szervezeten 
belüli rezgésüket és differenciálásukat. Ez a rezgés, a többdimenziós gömbhullámok táguló 
buborékhalmazainak a folyamatos belülről történő habosodását váltja ki, amelykor a 
buborékokból lévő egyensúlyt biztosító szűrőövezeten, a tömeg és a térfelezőn belül, a 
bejutott rezgés keltő információs energiaszintű hatásmező feltördeli a mezőben lévő kisebb 
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buborékok egy részét, amely a saját térben a belső és a külső térfél, a mezőközpont és aura 
között kialakuló belső körfolyamatot vált ki. A körfolyamat során a bejutott információs 
részecskemező energetikai jellemzői, mint lendület, perdület, nyomás stb. bejutó új 
információként körbeadódik, és mindaddig vándorol, amíg nagy azonosságú, a helyi közösség 
által már ismert szimmetriatárssal kapcsolatba nem keveredik. A bejutott mezőben kisebb 
mezők lehetnek, amelyek eltérő információi is társakat keresnek. Ha a bejutott információs 
jellemzők kellő szimmetria azonossági társakra lelnek, a környezettel megbékélve, az 
azonossági energiaszintben megerősödve, megnyugodva elpihenhetnek, vagy telítődés, 
minden résztvevő általi ismertként, (birtokoltként) elutasításra kerülhetnek, szükségtelenné és 
feleslegessé válhatnak, ezért körbejárás után túltelített hatásként kikerülhetnek az ismert 
információs hatásokra igényt nem tartó, őket leértékelő térrészből. E hatáshullámok 
többdimenziós megfelelésű összetett jelrendszerként is értelmezhetők, amelynek akár 
végtelen bonyolultsága is lehet, de ez a bonyolultság valójában a többdimenziós térállapotok 
nagy azonosságú kisebb szakaszainak az eltérő energiaszint miatt végtelen lehetőségű 
variációja. A hatásrendszer alapját a térrezgésben található legkisebb de még értelmezhető 
hatásváltozások alkotják, amely a van nincs, (az igen és a nem, vagy az is) egydimenziós 
térállapot között váltakozik. A jelrendszer a dimenziók növekedésével egyre bonyolultabbá 
válik, amely a térállapotok jellemzőinek a lehetőségeit növeli. A nincs azonos lehetőség, pár, 
azaz az egydimenziós, megtámasztás nélküli terjedő áramló állapot. A van azonos információ, 
a párra lelés kétdimenziós felületen szétterülést, elfolyósodást hoz létre, amely a felületi 
azonosság összemérésére ad lehetőséget. Ezen a kétdimenziós felületen, kisebb 
energiaszinten, nagyobb bonyolultságban további szelekció alakulhat ki, a részekre bontott 
hatásban, a van nincs, vagy és az is állapotok között. Az egydimenziós tartalom tovább 
áramolhat, a kétdimenziós azonosság elterelődésre és összehasonlító lamináris 
együttáramlásra, körforgásba terelődésre ad lehetőséget. A szimmetriasíkon egyensúlyba 
kerülő hatáshullámok kétdimenziós lehetősége a terjedési iránydimenzióval 
háromdimenzióssá, a körfolyamba terelődő sorozat kialakulása időben elhúzódó, többszörös 
összehasonlító, ismétlő, más aspektusból is megvizsgáló lehetőséget adó négydimenziós 
folyamattá szerveződött. Az időben elhúzódó négydimenziós folyamatban, a körforgásokban 
fellelt eltérések, az is lehetőségek ezt követően bekerülnek az analizáló, kisebb 
részegységekre bontó analitikus elmébe, a szervezet belsejébe, az ötödik dimenzióba, ahol az 
ütközéseknél feltartóztatott, részekre bomló, kisebb eltérésekben tovább haladó információk, 
az is lehetőségek kerülnek, és keresődnek a részkapcsolatok, az azonosságok eredői és 
értelmezése. Az ötödik dimenzió a szervezetek közös tudatának a nagyobb felbontásban, 
sokkal többféle aspektusú megfigyelésben, értelmezésben is megnézett, másképpeni 
aspektusokból is megvizsgált lehetősége kerülnek megismerésre. Lásd az Aspektus sorozat 5. 
könyvét. Minél kevesebb dimenziós jellemző határoz meg egy változást, annál kisebb a 
bonyolultsága, de annál nagyobb az ismétlődési és az áthatolható lehetősége a még páratlan 
részecskéknek, a kellő ellenhatású azonosság, hatás behatolására, áthaladására még 
feltartóztathatatlan térállapotoknak. A jelrendszert képező hatás ABC-nek nem a mérete és az 
energiája a lényeges, hanem a tér sokféle energiaszintjén lehetséges dimenziós értékeinek, az 
egyezőség, az igen, vagy a nem, és az is állapotban a párosodás következményeinél 
megjelenő hatásazonosságai és eltérései. A térállapotok statikusabb háromdimenziós, a 
korábbi eseményekben kialakuló állapotot adó hatásai kibővültek a jelen és a későbbi 
dinamikusabb változók, az idő, a ritmus, a perdület, az elektromos és mágneses hatás 
lehetőségeivel. Az így sokdimenziós lehetőségűvé vált eltérő értelmezési lehetőségű 
térállapotok kibővültek a változás tendenciájának az esélylatolgatás értelmezési lehetőségével. 
Az értelmezési lehetőség választási lehetőséget eredményezett, amelyből a Ha lehetőség a 
lehetséges jövő megértéséhez vezetett. Ma itt tartunk, és a jövő megértési lehetősége egyre 
nagyobb távlatokat nyit ki, nemcsak térben, hanem időben is. A megfelelési elvárások, azaz a 
dimenziók, a szempontok csökkenése esetén egyre több és egyre kisebb energiájú 
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hatásazonosságra lelhetünk. A nagy dimenzió azonosságú, tulajdonságú hatás-gömböcskék, 
(térállapotok) a többdimenziós megfelelés esetén a közös hatáseredőt erősítő nagyobb 
tömegbe épülhetnek. Ez akkor is lehetséges, ha csak a jellemzők egy részének az azonossága 
teljesedik, amely miatt a keletkező új mezőben az idegen, más ritmusú információs töredéket 
elválasztó határréteg alakul ki. Az új információk és más hatások beépülésére, befogadására 
azonban csak addig van lehetőség, amíg azok a környezetben élőknek kellő értéket, hiányt, 
érték és hatás, vagy információ cserére alkalmas dolgot jelentenek, eredményeznek, amíg nem 
telítődik annyira vele a helyi tér, hogy a túltelítettsége miatt elértéktelenedik, elavul, érték és 
hatáscserére alkalmatlanná válik. Ilyenkor annak az információs egységnek, amely nem tudott 
idejében megújulni, kellő értéken és érdekesnek maradni lealkonyul, lejár az életideje, 
elértéktelenedik, a környezetben élők részére feleslegessé és nélkülözhetővé válik.  
Ez az állapot az értékrend változás állapota, amikor a leértékelődött, már nem keresett, már senki által kellően 
nem megbecsült, nagyon felhígult hatást kivonják a forgalomból, és helyette olyan új elszámolási egységet, közös 
valutát, pénzt, értékálló dolgot vezetnek be, amely még rossz hatásúként nem ismert, amely kellő közbizalmat, 
hitet és értékállóságot kaphat. Amikor rosszá válik a pénz, amikor elveszik a jóságába, értékállóságába vetett hit, 
ideje értékrendet váltani. 
 
 
14. A két kertész problémája: 
Két szomszéd él, nem mindig kiszámítható békességben egymás mellett. A nagyobb energiaszintű, 
gyorsabban változó központhoz közelebb lakó, - akit mellesleg ördög szomszédnak hívtak - a 
melegfúziós központba bejáró, lassan maga is melegfúziós eredőjűvé váló, és a település széle felé a 
szegényebb negyedben lakó, az erdőbe, mezőbe kijáró, a két kezével művelt természet formálódását 
segítő, hidegfúziósabb, természet közeli eredőben fejlődő, akit angyali munkája nyomás, a sok szép 
virágja miatt isteni szomszédnak hívtak. A két szomszédnak egymás mellett közös határ két oldalán 
van a kertje, amelyben a melegfúziós főleg pozsgásokat, kaktuszokat és szárazságtűrő, de magukat 
megvédeni tudó, szórós, mérges virágokat nevel, amelyek a centrális belvárosi környezetben is 
képesek megtartani a virágzásukat, a természetes színeiket, bár nem igazán illatosak, érdekesek, 
látványosak. A hidegfúziós szomszéd, főleg több nedvességet igénylő, gyönge szárú és levelű, illatos, 
de törékeny, érzékeny virágokat termel, amelyek színpompás kavalkádja illatfelhője és jó híre messze 
eljut. A két kert egymás melletti közös határ felé eső részén azonban vegyes virágok nőnek, amelyek 
izotróp kavalkádja a természetes életversenyben egymás közé benőtte magát, és vegyesen 
megtalálhatók a természet legszebb és leghasznosabb, vagy éppen haszontalan, csak később termőre 
forduló, a bajban segítő növényei. 
 
A melegfúziós Ördög szomszéd, rendszerint leszedte a legszebb fiatal virágokat, mielőtt azok 
kiteljesedtek volna, és behordta a település centrumba, ahol részben más értékre, kölcsönhatásban 
bármire beváltható elfogadott energiára cserélte. Ezért az ő kertje mindig dísztelen, öreg és hervadt 
virágokkal volt teli, a fiatal és látványos, szép növényekkel az otthonát és a városlakók otthonát 
díszítették. Ez miatt a virágok kényszernyílásúak, gyorsítottan neveltek, és gyorsan elvirágzókká 
váltak. Ha megbetegedtek a nagyobb tűrőképességű növények, az Ördög szomszéd azonnal erős 
permetező vegyszerekkel reagált, és kiirtott mindent a kertjéből, amely a szemének és a gondolatának 
nem volt kedve, amiben ellenséget, rosszat vélt felfedezni. Ez a magatartásformává váló reakció, 
idővel a paranoia, az állandó ellenség, ellenhatás keresése irányában vitte az Ördög szomszédot, aki 
végül mindenben ellenséget és a kudarcai okát keresve, hamarosan tönkre tette, kiégette vegyszereivel 
a környezetét. A melegfúziós szomszéd keze nyomán a virágai is melegfúzióssá váltak, és bár 
állandóan cserélt, a közegüktől elszakított virágokkal volt teli a legközelebbi belső lakótere, de 
állandóan lepusztult, virágtalan volt a kertje. Ez volt az ára, a lakások pillanatnyi, látványos illúziós 
szépségének, az élet szép illúzió képzeti megtartásának. 
 
A hidegfúziós Isten szomszéd azonban más taktikát választott. Amerre járt, összeszedte a rossz 
helyre kerül, árva és törődést, több gondozást igénylő virágokat. Mivel sokkal nagyobb 
aprólékossággal figyelte meg a környezetét, több időt fordított e térrész, élettér megismerésére, ezért 
idővel meglátta bennük a szépséget és a jót, és mert optimista volt a lelkem, mindig a jót kereste. 
Amikor gondozásra szoruló, a környezet által érdemtelenül elnyomott, de neki kedves, a szépséget, 
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vagy a hasznosságát sejtető növényre lelt, nem fosztotta meg a környezetüktől őket, hanem 
gyökerestől és a környezeti talajjal együtt vitte haza, telepítette át a védett és mindig gondozott 
kertjébe, a szebbnél szebb virágokat, és a csúnyább haszonnövényeket, a csak később és télen hasznot 
termő, hozó gyógynövényeket. A hidegfúziós kertész szomszéd nem a fiatal és életerős virágokat 
szedte le, hanem csak a tartósan haszontalan éppen gaz hatású növényeket, az elöregedetteket és a 
beteg növényeket szedte ki az erejükben és a szépségükben virágzók közül. Ezért az Isten kertje 
állandóan szebbnél szebb, illatosabbnál illatosabb, hasznosabbnál hasznosabb, fiatal és erőteljesen 
virágzó, pompázó, magas biodiverzitású növényekkel volt tele, amelyben mindig volt, amelyik éppen 
illatos virágot, másik pedig hasznos magvakat, vagy gyógyhatású rostokat, hatásokat termelt, így 
hálálva meg a kiváló gondviselést. Bár az isten szomszéd csak az elöregedett elfáradt, megbetegedett 
növényeket szedte le, és az idejében kellő szabaddá tett termőföld térrészben mindig gondoskodott 
hogy legyen hely elég az éppen virágzásnak, vagy termőre forduló növények kifejlődéséhez, hogy ne 
vegye el a gaz a fényt és a teret a kedvelt növényei közül. Mivel az isteni kertész szebbnél szebb 
virágokkal telített édeni környezetében, és a gazda értékrendjében a virágnak a kertben (a suszternak a 
kaptafánál) volt a helye, azaz a környezetében kiszámítható rend és rendezettség honolt. Ez a kertész 
nem szedte le, nem vitte be a saját környezetükben tartósabban és tovább pompázó, sokkal több tartós 
örömöt adó virágait, ezért a lakása, az otthona csak éppen a szükséges, praktikus, egyszerű dolgokkal 
volt berendezve. E kertész a más dolgainak is jó gazdája volt, sokáig megfelelően gondviselte, ha 
kellett megjavította az eszközeit, ezért folyamatosan működőképesek voltak a nem éppen a 
legkorszerűbb, de kézre álló és a munkás-kertész, favágó, vagy paraszt kezet már jól ismerő eszközei. 
 
Mondanom sem kell, hogy nemcsak az Ördög szomszéd, hanem az Isteni kertész is elfogult volt a 
maga kedvencei felé, ezekre mind a ketten több gondot, kiemelkedő védelmet fordítottak, így gyakran 
előfordult, hogy amely növények egyiküknek sem tetszettek, azok az egyik fél által sem művel köztes 
határfelületre, az izotróp, teljesebb életversenyben, élet-halálharcban gyorsabban fejlődő, a két kert, 
térrész közötti köztes mezsgyére szorultak. Mivel ezek a vegyes utód növények, megbízott, kinevezett 
gondozó, kertész, apa és anya nélkül magukra maradtak, csak a megtapadást lehetővé tevő helyre 
sodródtak, nem volt, aki megvédje őket egymástól, vagy és az esetleg idetévedő ellenséges hatásoktól. 
A nem védett, a természetes ellenségeikkel vegyesen élni megtanuló köztes, utód mezsgyék magas 
biodiverzitása olyan vegyes, de életnyomással túltelített életpiramist épített fel, amelyben megszűnt az 
életáramlási kényszer. A helyben egymásnak minden jó és rossz hatást is kitermelő növényeknek, az 
egymásnak feladott jó hatásokért nem kellett felesleges energiát fordítani, távolról és nagyobb 
adagokban beszereznie, mert amire éppen igényük volt az mennyei mannaként folyamatosan 
átáramlott a térrészükön ezért arra sem kellett sok gondot fordítani, hogy az életfejlődés által 
létrehozott haszontalan hatásaikat eltávolítsák az élettérből. Mivel a magas biodiverzitásban, a 
nagyobbak közé sok kicsi növény is betelepült, átáramlott közöttük, a mezsgyén élőktől kikerülő 
hulladékokat azonnal elfogyasztották, vagy elhordták azok, (a hangyák) akiknek ez vagy nagyobb 
értéket jelentett, vagy több energiát kaptak érte a közösségi hulladéklerakó feldolgozó egységekben. 
Az ilyen környezetben nem a szemét lerakásáért kell fizetni, hanem azok az alapanyag feldolgozók fizetnek a 
nekik az élettermékek létrehozásához és hatásaik kibocsátásához szükséges alapanyagokért, amelyekkel el tudják 
adni az egyedi értékeiket. Valószínűen ez az oka annak, hogy e térben nem keletkezett felhalmozódó 
káros élethulladék, legalábbis azon anyagokból, amelyeket valakik valahol átalakítani tudtak 
másoknak hasznos, ártalmatlan élettermékekre. A magas sokféleség éppen ebben a legjobb, minden 
kitermelődő hatásra, élettermékre és alapanyagra azonnal tömegével akad olyan jelentkező, amelyek 
addig törik a fejüket, amíg a másnak haszontalan hulladékból, élettermékekből, érték és hatáscserére 
alkalmassá váló, forgalomképesebb energiára el nem cserélhető élettermékké nem alakítják.  
Ráadásul az együtt élő közösség nagyon sokféleséggel rendelkező, magas belső biodiverzitással 
rendelkező tagjai nemcsak megtanulták az egymás mellett élés legsikeresebb megoldását, az 
ellenhatások gerjesztése elleni védekezést, és e rossz hatóanyagok semlegesítését nem felbontással, 
hanem rá szakosodó életközösségnek a saját életterükbe importálásával, az életrésbe fejlesztésével, a 
káros hatások módosításával érték el. Az ilyen magas vitalitással rendelkező mezsgyében a máshol, 
például túlvédett, kivételező környezetben kifejlődött, eddig valamelyik kertész által támogatott, 
védett élettermékek fejlődési hátrányba, izotróp életversenybe kerülnek amikor lebomlik a védelmük. 
Az ilyen térrészben, környezetben gyorsan elhal az öreg, a beteg a fejletlen és az életképtelen 
élettermék, csak a kellően életerős, nagy vitalitású szervezetek, és ilyen hatásokat létrehozók képesek 
az időbeli versenyre kényszerülő állapotban megmaradni. A gyorsabb fejlődés, a gyorsabb és állandó 
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alkalmazkodó kényszer létrehozta a kevés hellyel, és térrel rendelkező mezsgyei térrészekben az idő 
dimenziót, azt a védelmet, előnyt, amelyben a sok térrel és több felmenői, környezeti védettséggel 
rendelkező, Gondviselői terekben elkényelmesedettek, nem tudták felvenni a versenyt. 
Az ilyen magas biodiverzitású, a hulladékait feldolgozni és helyben semlegesíteni képes 
szervezettségben élő átlagossá válók nem hatoltak be más, idegen és elfogult életterekbe, és ha 
hozzájuk mégis behatoltak a közösség kialakult rendjét megbontók, azokat a fejlettségükkel, az idő 
rendjével hamar semlegesítették, és a betelepülő idegenek helyben haszontalan tulajdonságait 
valakiknek hasznot adóvá hatáscserére alkalmas tulajdonsággá, hatássá fejlesztették. 
 
Miközben a saját életterébe a neki jót felhalmozó, beszállító, és onnan a nem szükséges, tartósan rossz, 
megúnt, értéktelenné, feleslegessé vált hatásokat eltávolító, ezeknek egyértelmű rendezettségi irányt 
adó hideg és melegfúziós kertészeknek a saját portájukon kialakított rend és gondviselés megtartása 
érdekében állandó áramlásokat, egymás közötti hatáscserét kellett fenntartani, eközben a köztes 
keskeny mezsgyéken, az átlagos vegyes térrészben élőknek elég volt a saját terükben megállapodni, és 
az életterükön átáramló sokféle hatásból, részecskékből a szükségeseket az együttélésre és az 
együttműködésre, a rendjükbe illeszkedésre megtanítani. 
 
 
 
15. A hatásjellemzők, mint az információ alapjai: 
 

Az egymással analóg életbuborékok, a gömbrészecskék tulajdonságai és jellemzői, mint 
meghatározható hatáseltérések, egy többdimenziós jelrendszer alapját képező információs 
ABC-ként is értelmezhetők. A hatásazonosságból, vagy/és a különbségekből 
összekapcsolódó, egymást egyre nagyobb egységre, tudásra kiegészítő jel variációk, a 
jelrendszer részleteit, eredőit ismerőnek szavakat, mondatokat, történéseket, folyamatokat, 
hatásváltozási sorozatokat írnak le. Az információs összetettség, a bonyolultság, a mezőkbe 
rögzített tudás, a megismert, megtanult variációk, térhelyzetek felismerését, beazonosítását 
eredményező emlékező képességet fejlesztett ki. Az időrendben rárakódó, hozzáadódó 
események, változások, az érintettségtől függően egyre több részecskének átadódnak, ezek 
között az ismertségi eredő közös ismertségbe, azonosan tudásba halmozódhat. A rárakódó 
gyengébb, kevesebb részecskét érintő változások hamar feledésbe, az életpiramis aljába 
temetődnek, a gyenge hatásaikat felülírják a korábban vagy és a későbben rárakódott, ezzel 
kívül- belül megerősödött friss energiában dúsabb, kívülről és belülről is azonosan ható 
utólagos információs hatások. A változások és az eltérések megőrzési lehetősége, a 
bonyolultsággal együtt a változó mezők, halmazainak az azonos tudati rendezettség 
halmozódása felé növekszik. A közel állandó ritmusban változó mezők információ befogadó és 
megőrzési lehetősége, az életfolyamatnak tekinthető anyagcserével jellemezhető változás 
során a változást befogadóképességgel együtt növekszik, majd egy feltelő, ismertségre jutó 
szint, a telítődés elérésénél tetőzik, míg a feldolgozási kapacitás meghaladásakor, a 
túltelítődés elértéktelenedés esetén az adott hatás jelenléte, elfogadottsága, hatása csökken.  
Az életszerű folyamatban változó mezők egy részénél, a kezdeti hatáskizáródás, fiatalkori 
tudatlanság, korlátozottan engedett, szelektált tudás miatt az életük első felében a lendületes 
információ befogással és tanulással a kiteljesedés felé növekszik, amely során a térbeli szűrő 
gyűrűje, az aurája egyre nagyobb térdimenziós telítettség felé fejlődő értékeket vesz fel. A 
nemcsak térbeli, hanem időbeli növekedés, a bonyolultság növekedését is eredményezi, amely 
során időfolyamat alatt egyre több az adott szervezet által még nem eléggé ismert, mér nem 
megtanult, nem közelfogadott, nem megértett hatást fogadnak be, a belső nyomás növekedése 
a hatásteret határoló aurát kiterjeszti. A folyamat, tanuláshoz, tudáshoz, majd megértéshez 
vezet. A belső, feldolgozás alatt lévő, a jövőben megértendő, és a külső, a már a múltban 
megértett ősi információkra egyre több új részlethatás kapcsolódik, az ősi információkat egyre 
nagyobb habszerkezet, pontosság, körülíró beazonosító kapcsolat veszi körül. Ez a 
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kiteljesedés, a fiatalkori lendületes tudásfelszívás lehetősége, amely a legnagyobb 
kiteljesedés, a telítődés után szelektálódni, az éppen kevésbé fontos részekben hanyatlani 
kezd. Ha a mező információ feldolgozó képessége a bejutó információs hatás feldolgozására, 
a bejutó, még meg nem értett, feldolgozandó mennyiséghez képest átmenetileg csökken, ez 
betegséget, díszharmóniát vált ki, amely egészséges változóképes mezőnél, hamarosan 
kiegyenlítődik. Ha a belső feldolgozó és változó képesség tartósan csökken, vagy a környezet 
változása tartósan megnövekszik, azaz a hatásmegértési feldolgozó képesség átmenetileg 
túlterhelődik a külső és belső hatásnyomás, az ismert és a még nem eléggé ismert információk 
(külső és belső) egyensúlyi aránya megváltozik. A belső változóképesség csökkenése, a 
részletek egymáshoz igazodása a lendület és nyomásegyensúlyt kisebb térre szűkíti, amellyel 
a belső nyomás folyamatosan csökken. Ez alacsonyabb belső életnyomáshoz vezet a 
környezet információs telítődésével szemben, amely mindig újabb adagot enged be a 
feldolgozó képes szervezetbe, az aurában keringő, még meg nem értett, még teljesen fel nem 
dolgozott információkból. Ha azonban a szervezete nagyon lemarad a környezet magas 
változás sűrűsége setén a megértés kialakulásától, akkor az aurájába, a környezetébe egyre 
több, általa még meg nem értett, még nem feldolgozott információt száműz, keringtet. 
Ilyenkor mindig eljön az az idő és állapot, amikor az egyre nagyobb lemaradással, időzavarba 
kerülő szervezet olyan nagy aurát, még egy határréteget, élőréteget fejleszt ki maga körül, 
azaz a meg nem értett, feldolgozatlan információk ilyen időben gyorsabban keringő 
részecskéikkel, a szervezeti elöregedő központot egyre jobban elzárják az izotróp valóság 
eseményeitől, híreitől. Ez azzal a következménnyel is jár, hogy a környezet megértésében 
lemaradó szervezetek egyre jobban elszigetelődnek a jelen állapotától, egyre jobban a 
múltban élnek, és a már régen megtörtént dolgokra emlékeznek, ezekre és nagyon nagy 
időkéséssel reagálnak. Ilyen az öreg vezető esete, amikor a jelenben felbukkanó életakadályt még 
nem veszi észre mindaddig, mert az akadálytalanabb múlt állapotában révedezik, - amíg neki nem 
megy egy már régóta felé közeledő másik hasonlóan lemaradó részecskének, vagy falnak. Ezt olyan 
öregedésnek tekinthetjük, amelyben az ősi információkat őrző, elöregedett, túl merevvé vált, 
nem a mában élő, elavult információ tartalmú gömböcskékre a nem eléggé előrelátó, 
hasonlóan elöregedett, merevvé és korszerűtlenné vált analóg idegen, bejövő információs 
szerveztek nekiütköznek, és ezért nagyobb energiaszinten, nagyobb tömegben 
differenciálódnak. Az elavultságban, és a fiatal új rétegek védelmében és az aura, 
növekedésnek és sűrűsödésnek indul, fejlődik, amelyben az idősebb belső rétegek 
elöregedése, korszerűtlensége és lemaradása, elavulása miatt, a külső aura (a Földnél a 
termoszféra) rétegben is egyre nagyobb energiaszintű részecskék fejlődnek ki. Ezek az egyre 
tehetősebb, nagyobb energiaszintű, de korszerűbb információval rendelkező élettermékek ezt 
követően egyre mélyebben behatolhatnak a belsőbb, elöregedett, ezért kellően analóg 
fejlettségű, megfelelően versenyképes részecskéket egyre kevesebb arányban tartalmazó 
élőrétegekbe. Mivel a nekik idegen térbe beáramló, lendületbe jövő hidegfúziós részecskék 
szinte akadálytalanul, az előrejelzéseket nem megtartva, nem figyelembe véve áramolhatnak a 
belső, nagyobb változássűrűségű élőrétegek felé, ezért a nagyobb energiaszintű impulzusok 
időbeli arányai megnövekednek. Mint tudjuk a nagyobb részecske szervezetek bomlása, 
láncreakciót indít el lefelé, mert a bomlásban felszabaduló életképesebbek azonnal túltelítik a 
már ismert piacokat és ismert hatásokat. Ezért szinte azonnal túlkínálat és túltelítettség 
fejlődik ki, a máshol termelt, de a termelési helyben már nem versenyképes, elavultabb, 
értéktelenebbé vált, ezért a keletkezési helyről kiáramlásra kényszerülő másodgenerációs 
termékekből, amelyek ütközésre, differenciálódásra kényszerülnek azokban a terekben 
keletkező, lemaradás miatt csak első generációs termékekkel, amelyeknél korszerűbbek 
kibocsátására az elavult belső környezetek már nem képesebbek. A beáramlás után a helyi 
differenciálódás és az impulzus sűrűség, az életverseny megnövekszik, és a lendületes 
információs hatású részecskékkel is rendelkező szervezetek nyomására az elöregedett 
élettermékek feltöredeznek. Az impulzusban a kellően fiatal és a lendületben, az 
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áthatolóképességben még páratlan, egyedi részecskék elszállnak, kiáramlanak az impulzusban 
foganás, a születés helyéről, és a lokális szervezettségben a memória, a gondolkodás, és a 
munkáskéz, az elektron hiány zavar fokozódik. A rétegesen ráépülő tudás hagymahéjainak, a 
régi és korszerűtlen, de sokszor még szükséges tudást tartalmazó részecskék lekopásával, a 
régi emlékek és tudás egyre nehezebben érhetők el. Az egyre távolabb keringő, a térből túl 
korán eltávolított, vagy és önként eltávozott, emigrált részecskék tudása elszáll, tudás és 
emlékezet hiány állapotot eredményez, és a mezőben a régi, ifjúkori élmények, információ 
elraktározódások a felszínre kerülnek, és ha nem gerjeszti a változás a frissebb, korszerűbb 
tudású részecskék befogadását, az elbutulási folyamatban folytatódhat. Az időskori leépülés 
nem törvényszerűen csak az emlékezet lokális azonosítóit tároló agyban következhet be, az 
összehangolt, finoman szabályozott folyamatok bármely részében zavarok keletkezhetnek, 
amely a rendszerben megbontja a korábbi egyensúlyt, az információs és tudás hatáslánc 
működését. A bonyolulttá vált életszerveződések változóképességének a csökkenése, a 
szervezetek öregedése, a legjobbak a legegyedibbek, a nagyobb áthatoló képesebbek 
kiáramlása, elveszése a mező harmonikus változásának a megszűnését eredményezi, 
amelyben a szervezettség és a hatóképesség, a reakció képesség csökken, a rendezetlenség 
növekszik. A nagyobb mezőkben a harmonikusan növekvő változás lehetősége, azon mezők 
töretlen növekedését eredményezte, amelyekben a tömegnövekedéssel arányos változás 
időbeli befogadott mennyisége is folyamatosan gyorsult. Amely mezők kellően alacsony 
életnyomással, vagy nagyon gyorsan kifejlődő körforgásokkal, fejlődéssel be tudták 
csalogatni az éppen fontos tudást és a korszerű hatásokat tartalmazó, ismerő részecskéket, 
azok megfiatalodtak, nagyobb rugalmasságúvá váltak, kevesebb elhalást okozó, a túl sok, 
vagy és a túl nagy merevségnek felrótt, részekre töredezést és bomlást kiváltó impulzus 
fejlődött ki, a térben növekvő térsűrűséghez képest. Az ilyen megfiatalodó, a változtató és 
nagyobb, gyorsabb hatóképességgel feltelő részecskemezők nemcsak korszerűbbekké váltak a 
régiekkel szemben, hanem a fejlődésben, a reakció gyorsaságban is lekörözték az elöregedett, 
merevvé vált életszerkezeteket. Leegyszerűsítve ez az oka annak, hogy az evolúcióban a változás 
frekvenciája gyorsul. Az öregedett, elmeszesedő, a következő életperiódusba kerülő szervezetek 
idővel annyira lemaradnak, korszerűtlenné válnak, hogy nem tudják eltartani a részecskéiket, 
a szervezetüket, ezért tartósan negatív egyenlegük alakul ki, karmikusan, egzisztenciálisan is 
eladósodnak, a fiatalok elhagyják őket, elöregednek, elhalnak, felbomlanak. 
 
A változást feldolgozó képesség, az információs hatáscsere növekedése a mezők almezőit 
képező kisebb tömegszámú szerveződéseiben is fokozta a változást, és növelte a feldolgozó 
képességet. E mezőkben rendkívül nagy információs bonyolultság alakulhatott ki, amelynek a 
lakói magas frekvencián változva élik fergeteges információs hatáscserét tartó életüket. Ez az 
összetettség rendkívül gyorsan változó nagy bonyolultságot fejleszthetett ki, amely a nagy és 
az idő rendjében is megtartott szimmetriában változó mezők lehetőségét a nagyobb 
kiteljesedés, az univerzálisabbá válás, a nagyobb tudás és képesség, a mindenhatóság irányába 
vihette el.  
Az ilyen mezőkben évmilliárdok óta folyó felgyorsult evolúció, az embernél sokkal magasabb 
képességeket, összetettséget fejleszthetek ki, amelyek fraktálrendszere, nagy hatóképes 
Istenségek nagy kasztrendszerét telepítette a Világegyetembe. Sokszor elcsodálkoztunk, az 
Univerzum azon nagy pontosságú szabályozásán, amely a sokdimenziós feltételrendszert úgy 
állapította meg, hogy a tér egy részében a személyünknek megfelelő átlagos fejlettségű 
megfigyelő is szemlélődhessen. Az antropikus Világegyetemet sokan elvetették, pedig a 
működő szabályrendszer miatt csak olyan Univerzum fejlődhetett ki, amely nagyon pontosan 
szabályozott globális eredőben szükségszerűen tudattal és megértő képességgel is rendelkező 
megfigyelőket eredményezhet. A tévedés abból fakadt, hogy a Világegyetem szabályait előbb 
csak a fentről lefelé (Kreacíonista alapon) kerestük, amelyek lehetővé tették, az ember 
megjelenését. Később az emberiség abba a hibába tévedt, hogy Darwin nyomán haladók, az 
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evolúció kiválasztódási folyamatában, csak az alulról felépülő anyagibb folyamatokra 
koncentráltak. Valójában a térben a nagyok, a külső környezet, a makrokozmosz, és a kicsik, 
a belsőben de közelebb, bennünk, az ötödik dimenzióban élő mikrokozmosz között, a jelen 
átlagos határfelületén, keskeny rétegében kialakult hatásegyenlőségekből a tér szerveződése 
nemcsak a nagyobb tömegbe épülés felé, hanem a nagyobb együttműködő képesség, 
szervezettség felé is fejlődött. Az épülés és a bomlás, a differenciálódás és a korszerűsödés, 
párhuzamosan folyó elöregedés a jelen terében egyszerre kétirányú, egymással ellentétes 
tendenciájú folyamat nem teljes időbeli szimmetriájából fejlődik ki. A jelen együttélésre, de 
sok dimenzióban és párhuzamos létezésekre is alkalmas összetett terében sokféle tördelés, 
megszűnés és felbomlás lehetősége, az átlagos néhai állapot felől, az egyre nagyobb, és az 
egyre kisebb, de a tudatban fejlettebb lélekszerű mezők irányába bővült, amely 
szükségszerűen elvezet az átlagos bonyolultság anyaghoz köthető értelmet és embert is 
eredményezhető kialakulásához. Meg kell toldani ezt a lehetőséget, mert az értelem ennél 
nagyobb összetettséget, szervezettséget is eredményez, csak nem emberszerű ritmusban 
változó mezőkben kell keresni a miénknél összetettebb értelmet. Évezredek óta keressük, 
kutatjuk az Univerzum szabályait, amely meghatározza a kifejlődött változás 
törvényszerűségeit. A keresés eredménnyel járt, amely az értelemből fakadó megértéssel a 
logikai megközelítés, az összefüggéstan, a kombinatika és a fraktálnagyítás gondolatsorával 
eredményre vezetett. Felleltük, hogy az alacsonyabb fraktálszinteken kialakult folyamatok, és 
variációk analógiája határozza meg a fő törvényszerűségeket, amelyek mintájára a nagyobb 
együtt élő tömegekben, méretekben is megvalósított, de időbeli szimmetriában, váltakozó 
egyensúlyban folytatódó változás, értelemmel bíró bolygókat, csillagokat és Univerzumot, 
benne és körülötte majdnem mindenható, jól szervezett Isteni együttélésre alkalmas közös 
térben tartós együttfejlő nem mindig teljesül, ezért a másság felé fejlődésre is megmaradt a 
lehetőség. 
 
 
 
16. A fraktálrendszerbe épült hatásrendszer és a hatásmezők összefüggései:  
 
A kellő azonossággal rendelkező hatásmezők összekapcsolódáshoz e rendszerben nem elvárás 
a teljes azonosság, csak a minél nagyobb, egymást egyre jobban kiegészítő megfelelőség.  Az 
összekapcsolódási erő e megfelelőséggel arányos. Míg az azonosság felé fejlődésben, a térben 
és információs hatásban telítődés korlátokat állít a továbbfejlődés felé, a kiegészítő 
megfelelősségben a közös szimmetria azonos időbeli teljesülése, a környezetet nem 
megváltoztató, neutrális eredő elérése a korlát. A tér sokáig zavartalanul fejlődhet, hogy olyan 
magas belső szimmetriában változó, törvényt és másokat is tiszteletben tartó szervezetekkel 
telik fel, amelyek csak a saját portájukon, életterükben tevékenykednek, de ott időbeli és 
arányos szimmetriát, sikeres együttfejlődést valósítanak meg. Annak érdekében azonban, 
hogy e sejtekből ne váljék túlságosan elszigetelődött, másoktól a fejlődésben lemaradó, 
elöregedő, a térnek sem jó felbomló szervezet, az Isteni együttfejlődő környezet folyamatosan 
gyengéd, hatásinformációval látja el, segíti az elszigetelődöttebb, anyagi burokba záródott 
térrészek szerveződéseit. A fejlődés információja így jut be újdonságként a nem teljesen 
elszigetelt, az új és ismeretlen hatású információk által mindig átjárható, egyébként tűzhalálra, 
elhalásra és lebomlásra ítélt anyagszerű rétegekkel is rendelkező szervezetekbe. A folyamatos 
friss és korszerű, hidegfúziós hatású információ bejuttatása, gondoskodik az életbuborékok 
hűtéséről, a feszültség elvonásáról és csökkenéséről, amelyek ezek hiányában a 
korszerűtlenné váló azonosság által felerősített belső önrezgésbe, a rezonanciába kerülve 
felbomlanának, és ezzel gerjesztenék a nagyobb isteni közösség köztes térben változó, 
szervezettségét. Ez a gerjesztés, az azonos fejlettség, az azonos frekvencián változás nem jó 
az életnek, amely ha baj van, egyszerre gerjed és egyszerre képes a szervezettségén, vagy és 
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az állapotán változtatni. A némileg eltérés, a másság, a kiegészítő azonosság, egymást teszi 
fontossá, nélkülözhetetlenné, a tudás más részét viselőt a többiek és a teljesség érdekében 
megbecsültté. A hatásrendszer moduljainak a nagyfokú sokdimenziós azonossága mellett 
megengedett lehetőség a kicsit eltérő hatásrész, egy kicsi másság, az eltéréssel beépülő, az 
adott esetben szükséges egyediség beépülése. A beépített eltérés lehetősége, egy vagy több 
dimenzió kicsi változásával a némileg eltérő eredőjű hatások, szervezetek azonos dimenziós 
jellemzői ettől még erősíthetik egymást. A hatáshalmozódás, az energiaszint és a valamiben 
hatóképesség növekedése közben a keresett minőségként értékelhető hatáseredő, a pillanatnyi 
képességek érvényesülése is mindig változik. A változás tendenciája, az időben változó 
igényeknek, a környezeti szükségletnek megfelelő rendezettség kiterjedése, a hiány és a 
különbség által kiváltott túl nagy rendezetlenség helyreállítása, az egyensúlya irányába hat. 
Az eltérés megengedett lehetősége, egy ismétlődő egyszerű szabály alapján végtelen 
fraktálrendszerbe kapcsolja a nyugalmából kimozdított állandóan változó teret. A 
fraktálrendszer lényege, hogy a megengedett eltérésű mezők, a részben eltérő mezőkhöz a 
csak bennük meglévő tulajdonságokkal, átadó és átvevőképes kölcsönhatásokkal 
kapcsolódhatnak, amely így egybefűzi az általunk ismert térben, a Világmindenségben történő 
változásokat. A jelrendszer megismerése és megértése a Tér szabályrendszerének a 
megértését jelentheti, amely lehetővé teheti az emberi társadalmi szerveződésnek, a 
Világmindenségben működő életváltozáshoz és a közös szervezettséghez, a nagy fraktál 
rendszerhez pontosabb illeszkedését. A tér szabályainak az elfogadása esetén, önmagával, 
egymással és a környezettel nagyobb összhangban álló, boldogabb egyénekből, a lebomlott 
határokon túli környezetével nagyobb harmóniába kerülő egészségesebb, szervezettebb, 
felnőtté váló nagykorú társadalom építhető fel. Valószínű, hogy e lehetőség közelébe 
jutottunk, a bekövetkező függetlenség napja felszabadítja e szervezettséget az együttváltozás 
kényszeréből, de lehetővé teszi, hogy a nagyobb szabadságfokot kapó egyének, a külső 
kényszer helyett, a belső akarat, az önfegyelem és a szabálytartás, a szimmetria időbeli 
megtartása mellett integrálódjanak a csillagtéri szervezetek között váltózó, elődeinkkel is 
közös nagy isteni térbe. 
 
 
 
17. A szerveződési szintek kialakulása:  
 
Az egymástól némileg eltérő, többdimenziós jellemzőjű hatásmodulok nagyon sokféle méretű 
és egymástól is eltérő változási ritmusú tömegbe kapcsolódhatnak.  A tömegméret, csak a 
megfigyelő és a hatóképesség energiaszintje szempontjából lényeges, mert az általa 
észlelhetetlen, azaz a hatáshelyzetet látszólag nem módosító, megkülönböztethetetlen kis hatások a 
megfigyelőt látszólag (közvetlenül és jelen időben) nem érintik. A közel azonos jellemzőkkel 
rendelkező kis hatásazonosságok azonban az egymást kiegészítő hatásukkal, tudásukkal és az 
egyediségeikkel összekapcsolódhatnak, és nagyobb együttműködő tömegbe halmozódhatnak, 
amellyel elérhetik azt a lendület és tömegméretet, amikor valamely felbontóképességgel 
rendelkező megfigyelő számára átlépik az észlelési határt, és a megfigyelőben vagy a 
környezetében az által is észlelhető változásokat okoznak. Egyszerű, csak néhány dimenziós 
jellemzőben összegződő hatásazonosságok megerősödése a hatásjellemzők módosulásával, 
hő, nyomás stb., azaz energia, hatóképességi változást okozhatnak. A hatásazonosságokba 
szerveződő különböző energiaszintű, de jellemző hatáseredőjű az új hatások befogadására 
képes, nyitott mezők, a fraktálrendszerbe szerveződő egyre nagyobb életpiramis eltérő 
szintjeinek tekinthetők. A szerveződés alsó szintjeit az ember, - mint megfigyelő - által 
megismert legkisebb szintek - a pozitron, az elektron és a neutronok - betűiből felépülő atomi 
szavakból megértett jellemző tulajdonságú elemrendszer alkotja. A bonyolultság irányába 
tekintve, ezek már mondatokként meghatározható vegyületeket képeznek, amelyek változása 
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a történési folyamatot beszéli el. Az egyre nagyobb tömegbe épülő, nagy összetett tudású 
hatásmezők általános lehetősége, hogy a fékezett szűrt változást biztosító környezeti 
hatásinformációt, a gravitáció segítségével időben gyorsabban változó, együttfejlődő 
csillagporba, csillagokba építse. A tömeg növekedése a változási sűrűség és az életnyomás 
növekedésével jár, amely miatt a változások helyileg eltérő belső kölcsönhatása felerősödhet. 
Ez felgyorsíthatja az egy mezőbe kapcsolódott, túl nagy azonosságú hatótömeg öngerjesztő 
változását, amelyből a gyorsabb nemlineáris esemény kialakulásakor csillagfény gyúl jelezve 
a térség aktivitását. A környezeti hatásnyomásból fakadó gravitációval nagy tömegbe préselt 
aktív hatásmezőkben a felgyorsult változás lehetőséget teremtett a bonyolultság kifejlődésére, 
a kis mássággal összeépülő analóg hatásmezők végtelen variációkba szerveződésére.  A 
különböző változási ritmusban szerveződő hatásterek némelyikében a másság lehetősége 
alkalmas feltételeket teremtett a szerveződés párhuzamos szinteken együttfejlődő 
folytatódásának és bonyolódásának. Az információs hatásokból differenciált anyag és tudás 
felé szelektálódó életben az alapvetően eltérő elemekből köztes vegyületek képződnek, 
amelyekből együttműködő hatásrendszerek szerveződnek, és megjelenhet az élet már 
felismerhető, megérthető bonyolultsága. Az életfolyamatként ismert sokváltozós 
hatásrendszer különböző fraktálszintjein, az egymáshoz képest kicsit más ritmusban 
szerveződő mezők olyan kiegészítő tudással egymáshoz kapcsolódása, együttműködése alakul 
ki, amelyek közös hatásmezőbe, egymással kölcsönhatásrendszerbe kapcsolódva együtt 
fogadják be és adják egymásnak tovább a hatásváltozás ideje alatt befogott térrezgési energiát, 
a fejlettebb változások híreit hozó információkat. A részecskéknek, amelyek maguk is sokkal 
kisebb de egymáshoz mérhető energiaszintű almezőket képeznek, van egy sajátos, érdekes 
tulajdonságuk, a velük az életfolyama, a változás során megtörténtekre emlékeznek. Minden 
változás, amely részecske mezőket, részletekre bontódott, nagyobb áthatolóképességű kisebb 
tömegű egyedibb részecskéket keltett, a keltődött részecskékben a változás megjegyzéséhez, a 
hatás és a hordozó együtt maradása esetén a megértés kifejlődéséhez vezetett. Az atomi szintű 
mezőcskék a változási folyamat során a keletkezett változásban kialakult érzéseiket, a történt 
hatásokat meg tudták jegyezni, anyagi mintába rendezve a jót és a rosszat megtanulták 
megkülönböztetni. Kifejlődött az érzés, és megismerésre került a jóérzés és a rossz érzés. A jó 
hatásokra való törekvésben azonban a belső közösségnek az állapotot jobbra módosító 
beavatkozás, a külső környezetet rosszabbá fejlesztette, és hasonlóan a környezet által elvont, 
kisajátított túl sok jó, a párhuzamos együtthatóként, a részeitől elvett hatásokkal azokat 
elszegényítette, az életműködésüket, a változásokat rosszabbá tette. Nincs olyan mindent előre 
és együttlátó beavatkozás, változás, amely miközben jót tesz a szervezettség egy részével, ne 
tenne rosszat a szervezettség más részével. Mivel azonban e rendszerben is ki tud alakulni a 
rosszból a még rosszabb, ezért a javítás lehetősége is megmaradt, de a kijavítás valódi iránya, 
a rosszul sikeredett rosszat a jobb állapotok felé segíteni. Az igazán jó hatásnak, a hiányoknak 
a keresett többletekkel kiegészítése, túl kevés hiány esetén, pedig a túl nagy egyenlőségből, a 
kellő különbség létrehozása vált. Aki sikeresen tudta közvetíteni, vagy közvetlenül a neki 
felesleges, terhes hatásait, másokkal a szükséges jobb hatásokra cserélni, annak az élete 
szimmetriában zajlóbban átlagosabbá, nagyobb életrugalmasságúvá vált. A kiteljesedés iránti 
vágy és a szeretet, a harmónia megőrzésére irányuló igény a többséget a nagyobb szimmetria, 
az éppen szükséges tudás és hatóképesség irányába fejlesztette. A rendezettség egyre nagyobb 
bonyolultsága a mezőkben egyre több összefüggés felismeréséhez, megtanulásához, az 
információ rögzítődéséhez és megértéssel az elfogadásához vezetett, amely nélkül az emberi 
fraktálon kialakult szerveződés nem teljesedhetett volna ki. Az evolúció során nemcsak a 
materialista térbeli és fizikai kiterjedés, a hatóképesség, az energiasűrűsödés növekedett, 
hanem e méretbe beférő egyre több lehetőség, a gondolat és az értelem alternatívája mellett, a 
lélek és a szeretet, a harmónia igényéé is. A kisebb mezőkből nagyobbak szerveződnek, a 
kellő azonosságú, egymást jól kiegészíteni képes szervezetekből kolóniák, társadalmak. A 
közös harmónia megmaradását szabályok segítik, amelyeknek sokféle rendezettsége, 
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szerveződési szintje lehetséges. A magasabb fraktálszintre kerülő nagyobb szervezettséggel, a 
közösségeket irányító, az egyensúlyt megtartó, az alsóbb szinteknek az együttműködését és az 
egészhez kapcsolódását meghatározó szabályok alakultak ki. E szabályok bármely szintű 
kifejlődése a megmaradást, a tér harmóniájába illeszkedésünket segítik. A magasabb 
fraktálszinten nagyobb problémakört globálisan átfogó értelem, azonban a részletekkel nem 
tud annyit foglalkozni, a kisebb energiaszintű, nem hozzámérhető változásokat többnyire nem 
is észleli, a társadalmi vallási rendezettség is az Univerzumban kialakult szabályrendszert 
követi. Ez lehetővé teszi a globális rendezettség egyre nagyobb térségre terjedjen ki, amely a 
nagyobb szintű folyamatokat, nagyobb összefüggésekben látja át. Az egyén, mint a 
fraktálrendszer egy köztes szintjén elhelyezkedő diszlokatív szerveződés harmóniájára, a benne 
kifejlődött hatás - ellenhatásrendszer, a megmaradási effektus lélek-istensége felügyel, amely 
majdnem mindenható az észlelési körben jelentkező változásokra és problémákra. A 
társadalmi rendezettség felett, az élőrétegek és a bolygók egyensúlyát is évmilliárdok óta 
fejlődő szelektálódó értelem felügyeli, amely a mezőben lévő almezőkben, a nagyobb 
fraktálszintet képező mező egyensúlyát, a környezettel való harmónia megmaradását biztosító 
érzelmeket, hatásokat kelt. Az almezőkbe rögződött értelem és érzelem, ellenhatást keltve 
fellép minden rendezetlenség ellen, amely a nagyobb fraktálszint harmóniáját veszélyezteti. 
Ez együtt több mint az anyagi mezők materialista megnyilvánulásai, amelyet a dolgokat 
felügyelő Istennek képzeltünk el. E felügyelők élnek, vannak, gondolkodnak és éreznek. 
Minden szerveződésben az almezőkben kifejlődve és információba rögzülve élnek, a mezők 
harmonikus változását felügyelő lélek Istenségek. Ezek az együtt mindenhatók azonban a 
közös, érzésekkel bíró isteni közösség választott elöljárói, végrehajtói és megbízott 
gondviselői, amelyek szintén szervezett fraktálrendszert képeznek. Minden szervezet közös 
tudata és a változást felügyelő közös lélek, gondviselőt hoz létre és választ, a megtartott és 
uralt tér, és a benne változó dolgok gondviselésére. Az együttfejlődés és az egymás mellet 
fejlődés szervezésére. Miként az emberi egyedeknek is van közös tudatuk és közös érzésük, a 
saját szervezetük és életterük felett, a változás felett gondviselő lelkük, ehhez hasonlóan, a 
legkisebb és a legnagyobb részecske közösségek, szervezetek is rendelkeznek egyéni és közös 
érzésekkel, választott, néha jobban, máskor gyatrábban működő, esetenként elöregedő, 
rugalmatlan gondviseléssel. 
 
A tér változása szimmetriában történik, amelyben a szimmetriától való dimenziós eltérés a 
hatás és ellenhatás rendszerek kifejlődésével, a változás dinamizmusa mellé a konzervatív 
megmaradást társítja. E hatásrendszerek kiegyenlítettsége harmóniában nyilvánul meg, a 
fraktált képező hatásmezők minden szintjén, amely felett a mező eredője, a működési 
összhangot képező lélek, a mező megbízott Gondviselő lélek közössége, a belső Istene 
őrködik. Ez a harmóniaőr minden kiegyenlített, változási folyamatot kompenzálni tudó tartós 
hatásmezőben létezik, amely mező fraktálszintjeinek a történései felett, a megbízása legális 
időszakában mindenhatónak tekinthető. Ez alapján megerősíthető, hogy az emberi 
szerveződés harmóniájára felügyelő belső Istenen kívül, az eltérő fraktálszinteket jelentő 
hatásmezőknek is van a harmonikus működést figyelő saját felügyelőjük. A 
legkezdetlegesebb élőlényeknek, a baktériumoknak, az állatoknak, a növényeknek, a Földnek, 
a Napnak, a csillagoknak, és az ennél is, nagyobb hatásrendszereknek is van a harmóniájukra 
vigyázó saját lelkük, Istenük. Tehát az Univerzum fraktálába szerveződött hatásmezőinek a 
végtelenségét, lélekszerű Istenségek harmonikus, egymást segítő kapcsolata segíti. 
A leírtak materialista megközelítésből is megérthetővé teszik a zavart okozó változás ellen 
kialakult megmaradási effektus nagyobb rendezettségét, az értelemmel bíró életfolyamatok, 
változási sorozatok kialakulását. A tér változása azonban másképpen is szemlélhető, amely a 
kreacíonista vallásalapú megközelítést és értelmezést, az istenek kifejlődését, a működési 
lehetőségük megértését is lehetővé teszi. 
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18. A hatásrendszer kreacíonista aspektusai: 
 
Kétségtelen, hogy a közös mezőbe szerveződött hatásgömböket, a matériát, valamilyen erő 
összetartja, amelyet a már megértett hatáskülönbség gravitációs mechanizmusával részben 
megmagyarázhatunk. A változás evolúciójából kifejlődött megfigyelő, az életet az anyagnál 
minőségi többlettel ruházta fel, annak a nem teljesen megismerhető bonyolultságánál és 
szervezettségénél fogva. Tény, hogy az egymás felé áramló és közös mezőbe épülő 
részecskék összetartásán kívül egy rendező elv, és céllal bíró recept is szükséges a 
rendezettség megtartásához, a környezeti hatásokat kompenzálni képes egyensúlyi állapotban 
maradáshoz. A mit akarunk cél meghatározása, elfogadott közös cél nélkül a változás céltalan 
impulzusok véletlenszerű kavalkádja. A tézisekben meghatározott materialista, 
anyagszemléletű megközelítésben a statisztikai valószínűség rendezettséget növelő elvet 
létrehozó következménye, valószínűsége rendkívül kicsi, azonban van több mentség, amellyel 
a leírt spontán változás a materialista lehetőséget igazolja. A térben azonban rengeteg idő és 
rengeteg variáció áll az evolúció rendelkezésére, az ősi másolási mintát megtartva a 
folyamatok sokféle kiteljesedésére. Ha a tér változása gravitációmentes környezetben bárhol 
megkezdődik, a hullámzás helyi összegződése, a csillapítatlanul változó térben végtelen 
térállapotokat alakíthat ki. A tudomány a részletek túlzott kutatásakor, a fraktálverembe esett, 
amelyben az összefüggések felismerése helyett tévesen megválasztott kutatási arány, a 
felbontás növelése a végtelen részletekbe vezetett. A véletlenszerűségre alapuló tudomány ott 
tévedett az evolúció számos véletlenszerű lehetőségének a meghatározásakor, hogy nem 
számolt az érzés kialakulásával, és a rossz megismerése, megértése után, e részecskék jobbra 
törekvésével. A rossznak bizonyuló életutakat nem kellett az evolúciónak mindig újra és újra 
végigjárni, a rossz utak elvetett lehetősége az evolúciós irányfejlődést a járhatóbb, már 
megismerten jó utak irányába elvíve, a végtelen variáció lehetőségét, véges mennyiségre 
szűkítette. A szervező és a gondviselő lélek mindig jelen volt és van, amely minden érző 
lélekben megtalálható, akkor is, ha csak egy általunk nem megfigyelhetően változó kavicsként 
tengődik. A tér működésében megfigyelt összefüggés a hívők lehetőségét nem csökkenti, az 
Isten (Istenek) lehetőségét nem tudja elvetni. Isten hű szolgái, a fáradhatatlan részecske-
angyalai, a teret kitöltő buborékrendszerként ott vannak az egész Univerzumban, és eljutnak 
mindenhová, ahol élet és változás leledzik, ahol szükség van rájuk. A harmónia, a szeretet és 
mérséklet, kellő kiszámíthatóság itatja át az egész Világmindenséget, amely küzd a nagy 
térségekben uralkodó, a mezők megosztását eredményező (gonosz) díszharmóniával. A nagy 
világvallások alapvető tézisei, a felismert összefüggésrendszer embernek szóló 
egyszerűsített tanai. A Hit oldaláról megközelítve, ki kell jelenteni, hogy az emberi 
egyensúlyon őrködő lélek nem az egyetlen, és nem a legnagyobb Isten. A régebb óta 
szerveződő nagyobb mezőkben hasonló felügyelő közös lélek, gondviselő vigyázz a változás 
harmóniájára, amely a saját terükben gondviselők között idő és hatásrendszeri rangsort és 
kölcsönös függőséget hozott létre. A nagyobb idő, régebb óta szerveződő mezők, évek 
milliárdjain át egyhangúnak látszó, de folyton egy kicsit változó recept szerint történő 
változását, az evolúció néha nemlineáris változással tarkított bonyolódása tette elviselhetővé, 
és a feltételek növekedése adott új változási, módosulási lehetőséget. A megszerzett tudás 
felszakította a tér arcát fedő tudatlanság fátylát, és a meztelen igazság bontakozóban van. Az 
más kérdés, hogy valóban a kendőzetlen igazságot akarjuk e tudni, vagy meg kívánunk 
maradni a mérsékelt tudás és az illúziós ábrándokat megtartó részvalóság ismeretének a 
határain belül. Vajon amit látunk az a valóság, vagy a gondolataink teremtik meg a látható 
virtuális képet? El kell fogadni, hogy az osztódó energia a keveredése során mindig változó 
információt ad az egész mezőnek, tehát folyamatos és kölcsönös kapcsolatban állanak a 
sejtjeink, és erről tudósítják a szerveződésünket uraló lélek, a test Pszihoszomatikus őrét, az 
emberi gondviselőnek ismert belső Istenét. E lélek majdnem mindenható, az embert érő belső 
változásban, mert értesül mindenről, a meg nem erősödött csak éppen elkezdődött tudat alatti 
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lehetőségekről is. Ilyen őrző mechanizmus, lélek védi a Föld álmát, változását, amely a 
kedvezőtlen hatásokat kompenzálva egyensúlyt igyekszik tartani. A Földnél nagyobb és 
idősebb szerveződések, a csillagok, a Galaxis és a Világegyetem hasonló megbízott- 
választott felügyelet alatt állnak. A gyorsan változó mezőkben feldarabolódott rövid életű 
részecskéknek nincs legkisebb része, csak az adott mezőre jellemző kinetikai lendület/ 
áthatolóképesség (tömeg x dinamika és tudás) lehetősége. E lendületnél nagyobb sebességgel 
egymásnak ütköző részecskék, rideg, hideg, vagy elöregedett, nagy tehetetlenségű állapotban 
még apróbb egységekre töredezhetnek, bomlódhatnak, melyek szétspriccelő magas 
áthatolóképességű csoportjainak a még páratlan lendületét, elnyeli a kellően tágas, rugalmas, 
és befogadóképes csillagközi éj. 
 
Moetrius, miközben a Tudatlanság fátylát igyekszik elszakítani, a lélek kapaszkodóját a Hitet 
megerősíti. Ami szép és jó, a materialista világban, ami több lett, mint az anyag, az nemcsak 
az Univerzum spontán változása, hanem a kialakult rend és rendezettség megérthető szépsége. 
A materialista anyagban megvalósulás a köztes múlt lehetősége, a jövő az egyre tisztább 
lélek, a művészet és a Hit megtartandó lehetősége. A vallásként beállított dogmák tanai nem 
igazán a vallásról, hanem az isteni közös térben az együtt élésről és az együttműködő 
képesség magtartásáról szólnak. A természeti erők és jelenségek, a tudás vallásként 
közvetített, évmilliók, a Földön évezredek óta bevált tanai, az emberiség és a környezet közös 
egyensúlyát védő természeti szabályok és az élet megtartásában bevált bölcs axiómák. A 
jelekből betűk, a betűkből szó és mondat kerekedett, a rendezett hangból ritmus és zene, de a 
rendezetlen vad ricsaj Georswin óta csak a városi káosz hangját erősíti. Ha a rendezettség 
rendjét, az élet rendjét megtartjuk a betűkből jó szavak, értelmes mondatok, novellák, 
könyvek, regények vagy szótárak születnek, a kezdetben kusza vonalak, a hozzáértők, ebben a 
legjobbak kezében képekké, történetekké állnak össze, miként az isteni közösség élettermékei, 
a tudás és a megértés termékei létrehozzák a kétdimenziós felületre vetített képek után a 
három dimenzióban és időben is változni képes lényeket. A hologrammikus teleportálás már 
nem a képzelet műve, először csak fejlett technikát használó mágusok használták a tudat 
illúziójának a megtévesztésére, de ma már Japánban térhatású televíziók kerülnek piaci 
forgalomba. A térben mozgó, a változásokra reagáló látszólagos test szervezettség és energia 
koncentráció, program és rendezettség részekre bontásával teleportálható. Ehhez ma még csak 
a Föld védőrétegein belül, de nemsokára megleljük az utat és a közös nyelvet a természet más, 
velünk kellően analóg fejlettségű lényeihez, miközben a méretben és a testben 
visszafejlődünk, a lélek dominánssá és megértővé válik. Ez a fejlődés megadja a 
beilleszkedési, integrálási lehetőséget az univerzális izotrópabb valóságba, amelynek a 
megértésére sokan megérünk, de ehhez az anyagi testet le kell vetnünk, a teleportálásba csak a 
szellemi lény lényege és életprogramja jut. A test nem vihető el fényévnyi távolságokra, a 
más világokba, a menj, menny-be, - amikor eljön az idő az indulásra. 
A szépség van, ne tagadjuk, ne csúfítsuk el csak a ráncok bemutatásával. A nekünk kellemes 
ritmusú melódiát, a jó közérzetet adó hang zeneként meghatározott rezgését, nemcsak a 
kvantumok rezonálásáért hallgatjuk. Az összetartozás igénye, a szeretet és a vágy a 
megbecsülésért, a rajongás a művészetért a sportért bennünk él, mozdulás az azonos ritmusért 
közös, de mégis sokaknál egyéni táncot lejtet, és ezeket, mint egy áhított jövőt a tudat 
különböző lehetőségeiként játsszuk el. Lélek nélkül az ember gép, a táj sivár, a Föld rideg, de 
amiben összhang és a harmónia rendje uralkodik, az megtelik élettel, szeretettel, érzelemmel. 
Azt a mindenható Istenséget, amelyet nem csak az ember hite teremtett, csak végre megértett, 
a piadesztán kell tartani, és a Föld Isteneként is megbecsülve az együttműködésben támogatni. 
Az Aspektus sorozat jelentős fejezete tárja fel a Hit, az Isten a természet törvényei és a 
megfigyeltek közötti összefüggésrendszert, amely nem engedi a Gondviselőket, az Isteneket 
elvetni, és ha támogatjuk, a Föld sorsa lassabb változásban, nagyobb harmóniához vezethet. 
Ha a harmóniát évmilliókon át megtartjuk, a sorsunk a gyorsulás-változás végtelen 
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kavalkádjában nemsokára fény gyermekeket nevelhet, de a gyors változási ritmusban is rend 
és harmónia születik, amelyben kis Istenutódok a lelkeinkkel békében növekednek. 
 
Az értelemmel bíró mezők azonban csak a saját történéseikre és az uralt terükre mindenhatók, 
a környezet változását csak más Istenekkel együttműködve befolyásolhatják. A sokat ható 
képesség helyesebb kifejezés, amely a mező észlelési és beavatkozási lehetőségéhez kötődik. 
 
Mint tudjuk a képességek, a gondolkodást eredményező folyamatok mezőnként változó, de 
nem végtelen lehetősége az emberi mező lehetőségeit is behatárolja. Egy ötlet, az új gondolat, 
amely a dolgokat új összefüggésbe helyezi az ismeretekben változást és új információt kelt, 
amely az érdeklődő kutató elmét, nem hagyja megnyugodni. A változás rendezetlen 
információk káoszt eredményező zűrzavara után a folyamatot a rendezett irányba terelheti, 
erre azonban nem mindenki képes. Az emberi mezők egyes tulajdonságai a gondolat 
szabadságában, az ötletre fogékonyságban, a probléma megoldásra teljesednek ki. Másoké, a 
nagyobb információ halmazok sikeresebb rendezésében, a környezet által is megérthető 
ismeretekhez kapcsolódásban. Moetriusban keltődött, nagyobb energiaszintre fejlődött 
gondolat, sok új összefüggésben megérthető, a megszokottól eltérő rendezettségű 
információja sok változást keltett, amely nem hagyta leíratlanul megnyugodni a szerzőt, és ez 
az írás a változás nyugtalanságából, a mikroszintű értelem megértéséből keletkezett. A 
dolgok, a leírtak teljesen rendezett állapotba hozása relatív, későbbi, másoknak tartalékolt 
lehetőség. A szerzőnek, aki csak közvetítő, a meglévő ismeretek és képességek 
meghatározzák a rendelkezésre álló idő alatt az anyagban elérhető rendezettség fokát és 
lehetőségeit. Ha kellő idő áll a rendelkezésre, akkor a leírt információ halmazt az író később 
átszerkesztve rendezettebbé teheti, és sokféle terjedelemben, az éppen megcélzott, behatárolt 
észlelési, megértési lehetőséggel rendelkező mezők nyelvére, érthetőségére fordíthatja.  
 
Az író azonban a tudatában van annak, hogy a tapasztalás és az eltérő feldolgozó képesség 
miatt az emberi megértésben is relativitás alakult ki, amely a különböző alap és az eltérő 
értelmezési lehetőség miatt, az olvasókban más aspektust, eltérő gondolatokat ébreszthet. Ezt 
az ellentmondást nem tudja kiküszöbölni, ezért az információ végtelen lehetőségének az 
aprólékos feldolgozása, pontosítása helyett, a társadalomra bízza a feltárt, bemutatott és 
ismertetésre kerülő összefüggésrendszert, hogy a közösségünk alkotásra, jobbításra vágyó 
szerveződései, a saját nyelvükre és értelmezésükre fordíthassák. Az eltérő értelmezési 
lehetőség az eltérő összefüggés-ismeret miatt eleve többféle, egymástól is eltérő értelmezési 
alternatívákban fog megjelenni. Az író, megpróbálta a lehetősége szerint a legszélesebb 
értelmezési sávot átfogni, és a felismert összefüggésrendszert eltérő aspektusokból és más 
nézőpontokból is bemutatni. A széles társadalmi rétegeknek szánt leírás még így sem elég 
pontos szakszavakkal, körülírással megnevezett, nem mindig következetes, néha túlzott, 
máskor szűkszavú részletessége, mindig behatárolja a megértés lehetőségeit, egy megértési 
szint alatti alappal nem rendelkezőknek a megfogalmazottak megértését megnehezíti. A 
logikai összefüggést hamar megértőknek, túlmagyarázós, sokszor a felesleges részletekbe 
bocsátkozó, sok elértést, elhalást, tévedést is tartalmazó írásként jelenhet meg, amely 
tudományos megfogalmazása nem elégséges, vagy nem elég egzakt. Az írónak döntenie 
kellett, hogy az összefüggésrendszert félkész állapotba bemutatva megismerteti, vagy ráül és 
kisajátítja, hónapok vagy évek hosszú munkájával közérthetőbbre csiszolja. Az 
összefüggésrendszer korszaknyitó lehetősége kozmikus együttműködésre képes korszakba 
mentheti át a bolygónkon kialakult értelem változását, amely valamely választási idő és 
fejlettségi határhoz érkezett. Moetrius meggyőződése, hogy a szerény képességei ellenére az 
élet folyamán megszerzett tudás, és a környezettől kapott információk alkalmassá tették a 
kapott és felismert összefüggésrendszer felszínre juttatására, amely az üzenetet adó isteni 
közösség által rábízott kötelessége, a felelőssége és a küldetése. Moetrius csak eszköz, 
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közvetítő az Istenek és a sors kezében, aki a rábízott feladatot a sorozat harminchárom 
könyvének a megírásával teljesítette. Az Istenek ritkán avatkoznak be a fejlődési 
folyamatokba, és hogy ez megtörténhet, arra alapot az evolúció rossz irányba terelődése, 
zsákutcába fordulása adhat. 
 
Valami készül, valami rossz, amelynek a megakadályozása a nagyobb mezők isteneinek 

is érdeke, vagy szerencsésebb esetben elértük, vagy hamarosan elérjük azt a fejlődési 
szintet, áthatoló képességet, amely során a kozmikus szerveződésbe betekinthetünk. 

 
Az első ötletből kifejlődő gondolat zavarossága az Aspektus könyv első részében kezd 
letisztulni, hogy a Sík és a Tér című 2. könyvben nagyobb rendezettséget találjon. A Változás 
és a rendezettség című 3. anyagba szűkített információ a Hatásrendszer rendezettebb, de még 
így is kevert innen-onnan bemutatott rendezettség felé mutató halmazát eredményezi, amelyet 
a szerző megpróbál rövidebb, tömörebb formába is átrendezni. Ehhez azonban a tudományos 
alaposság könyörtelen következetes képessége is kell, amellyel a találékony de már öregedő 
író a képességtárában nem rendelkezik. 
 
Az a kérés, a lényeget megértő gondolkodókhoz, hogy ne csak a saját hasznukra 
csoportosítsák át, rendezzék át az összefüggéseket, hanem annak Isteni célja szerint, az 
emberiség és a környezet együttműködési harmóniájának a segítségére fordítsák, amely nélkül 
a világ fejlődése katasztrófájával fenyeget. Moetrius kéri, hogy segítsék az élet magmaradását 
biztosító rendezettséget, amelyet a leírtak még mindig nem kellően érthető részleteinek 
pontosabbá tételével, nagyobb vagy/és többféle értelmi szintre rendezésével az élet 
fraktálrendszerben helyes elhelyezésével a közmegértés és az elfogadás felé segíthetik.  
A szerző egyéni értelmezése szerint a később bemutatásra kerülő ábrákon és az utolsó ábrán 
megismerhető folyamat részesei vagyunk, a nemlineáris változás korát éljük. A Bolygónk egy 
nála sokkal nagyobb, hozzá képest isteni rendszer nyelőjében áramlik befelé, egy 
szimmetriasík, az ekliptika és az Alcyone tengely környezetében, a lebomlás és az átalakulás, 
a megmérettetés felé haladva. A központi lélek felé haladó bolygónk társat, vagy másban 
fejlettebb vendéget fog kapni, hamarosan párba fog szerveződni egy másik részecske 
tömeggel, amely találkozás násza felszabadítja az anyagba záródott, már régóta szabadságra 
vágyó lelkeket. A Föld történelmében néhány ezer évig a gonosz és a káosz, a rendezetlenség 
fog uralkodni, a két egymással közös szervezettségbe egyesülő részecsketömeg eközben 
gyakran közvetlen egymásnak áramlik, háborúzik és párba épülve fizikai kontaktusba kerül. A 
Mars már átesett e krízisen, de akkori eseményekben elvesztette a légkörét, amelyet 
kölcsönadott részben a Földnek, részben a kisbolygó övezetnek. A Föld a soros, hogy a 
vendég megérkezése után, visszaadja az egykori kölcsönt, és a légkörét részben a Mars és a 
Vénusz testvére kötött megossza. Az ekliptikára érő, ott jó esetben párosodó bolygónk által 
keltett változás lamináris szele elfújja majd a Vénusz felhőit, de a megtermékenyítő 
eseményben, az ellenpontban halmozódó, egymással már szemben áramló légtömeg túl nagy, 
egyesülő, kifelé terelődő lendülete leszakítja a Föld átlagostól kijjebb lévő rétegeit és 
védőburkot képező aurát. A Mars, amennyiben sikerrel befogja a rétegébe menekülő 
hidegfúziós részecskék garmadáit, visszakapja az egykor őt elhagyó légkörét, és a 
kozmopolita élet ismét életteret, környezet váltva a Mars, vagy a Vénusz bolygók 
élőrétegében, egymástól eltérő minőségben újratermelődik. 
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19. A feldolgozó képesség tartós túlterhelése esetén a túlzott változás által keltődő 
szelekció, a rák oka és megértési lehetősége. 
 
A bonyolult hatásmezőkbe érkező, a mezőbe beépülő eltérő tartalmú hatáshányad, a 
szerveződés részéről ismeretlen hatásként, idegen információként értelmezhető.  Ha 
egységnyi idő alatt, a mezőkbe bejutó változás a feldolgozó képességet meghaladja, 
pufferolási, felhalmozódási feszültség alakul ki. 
A tartósan, rendszeresen ható idegen rendezettségű információ, az állandó feszültség a 
korábbi változási ritmust megzavarja. Minden alkalmazkodási képességgel, regenerációs 
lehetőséggel rendelkező szerveződés, hatásmező a befogadott idegen kisebbségi hatást, 
információt elkülöníti, azt megpróbálja feldolgozni, megérteni. Minden szerveződés egyedileg 
jellemző feldolgozó képességgel rendelkezik, amely hosszú idő alatt fejlődött ki.  
A tér alapjában harmonikus kiegyenlített változásban áll, de néha, amikor egy szerveződés 
nem képes a feldolgozó képességénél nagyobb ütemben érkező hatásinformációt feldolgozni, 
felborul az egyensúly. A beérkező információval azonos ütemű feldolgozás, értelmezéstől 
elmaradás, a ritmuszavar feldolgozási zavart eredményez, amelynek feldolgozatlansága 
esetén, az addig harmonikus változásban szerveződő mezők tartós időzavarba, labilis 
állapotba kerülhetnek. Ha a harmónia őr, a szerveződés ritmusát nem tudja stabilizálni, a 
lemaradását behozni, a mező önálló ritmusba szerveződése megszűnhet, és a rendezetlenség 
zűrzavarba fordulása a szerveződés szétesését eredményezheti. Ez a szerveződés 
fraktálrendszerben elfoglalt helyétől függően, vihart kavarhat a harmonikus szélből, vagy 
szupernóva robbanásként ismert csillaghalálhoz, egy fejlődésnek is tekinthető változáshoz 
vezethet. A harmonikus folyamat labilitása eredményezi a biológiai szerveződések 
megbetegedését, és a helyreállítás ellehetetlenülése a lények szerveződési rendszerét 
összetartó léleknek a halálát, a testként megfigyelhető együttváltozó halmaznak az alkotóira 
szétesését, az anyagszintig, vagy és az alá történő visszabomlását. 
 
A biológiai hatásmezőbe szerveződött lények tartós idegen (dezinformációs) hatással, vagy túl 
sok, általa még nem kellően megértett információval történő túlterhelése esetén, a feldolgozó 
képességért felelős tanulórendszer, az immunrendszer túlterhelődik és kifárad. Ilyenkor a régi 
szervezete, (központi szervezet) körüli körfolyamatokba, parkoló pályákra állítódnak a meg 
nem értett információs hatások, amelyek felhalmozódása meggátolja a korszerű hatásoknak a 
szervezetek tudatáig elérését, a friss információs energia beáramlását. A megmaradási 
effektust segítéseként kifejlődött pszihoszomatikus hormonális rendszer, a kijavító 
mechanizmus részeként olyan hatóanyagot készít, Telomerázt, amely semlegesíti a befogadott 
hatások túlzott idegen tartalmát. A Teloméráz lényegében egy ideig regenerálódni képes, az 
elődi részecskékből kialakuló bázis, kupak, egy sokáig megújulni képes külsőbb réteg, aura, 
amelyet a szervezetből kiáramló, átszerveződő elődök részecskéiből épül fel. Normális 
esetben a kupak véges mennyiségű bázisból készül, amelyek (az elődök részecskéinek az 
elporlódása esetén) a védőréteg elkopik, leszűkül, és az aurája fogytával, az elektronjai 
elhasználásával a sejt melegfúzióssá, túl szélsőségessé és öngyilkossá válik. Ha azonban a 
sejtben (vagy a nagyobb szervezeti egységben) az életminőség olyan nagyon elromlik, hogy 
nemcsak a szokásos mennyiségű, arányú előd bomlik fel a melegfúzióssá és túl nagy 
azonosságúvá váló belső rétegekben. Ilyenkor az átlagos szervezetek is bomlásnak indulnak, 
és a rossz minőségű belső életteret elhagyó hidegfúziós, később született részecskék is 
tömegesen hagyják el a felbomló, felfúvódó átlagos rétegeket, akkor a belső réteg erősen 
melegfúzióssá, a külső réteg erősebben hidegfúziós rétegbe elkülönül. Ilyenkor a felmenői 
bázis réteg nem fogy el, és mivel a központi egységben lebomló bázisokkal folyamatosan 
épül, vastagszik a sejteknél Teloméra, a Földnél az aura termoszféraként ismert külső rétege, 
ezért a belső melegfúziós réteg nem bomlik le, nem következik be a sejthalál. Ezzel szemben 
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erős differenciálódás folytatódik, amelynél az átlagos felületen belül erősen melegfúziós, 
képlékenyebb és rugalmasabb, nagy spinű állomány szaporodik fel, míg az átlagos rétegen 
kívül, az aurában a hidegfúziós mennyiség növekszik, mind a két réteg az átlagos utódréteg 
lebomlásából szaporodik. Ez esetben a sejtbelső kevésbé merev, melegebb, képlékenyebb 
szervezeti formába épül, nagyobb lesz a rugalmassága, ezért az esedékessé váló 
szaporodáskor kellően tágulékony és rugalmas marad, nem hal el, ha megtermékenyítő 
találattól felfúvódást okozó következmény alakul ki. Amikor a sejteknél a Teloméráz, a 
bolygóknál a termoszféra, a melegfúziós nőies szervezeteknél a méh nyálkafala nem bomlik 
le, hanem megvastagszik, felkészül egy idegen vegyes megtermékenyítő utódréteg 
befogására. A megvastagodó Teloméráz, a méhfal, vagy és a Földnél a termoszféra egyre 
jobban szigetelő vastag réteget hoz létre a melegfúzióssá váló, a hőmérsékletében és a 
változássűrűségében gyorsan növekvő méhbelső, sejtbelső, vagy bioszféra rétegén belül 
kifejlődő megtermékenyítésre alkalmassá, rugalmassá váló térrészek körül. A vastag és 
sokrétegű, rokoni, felmenői részecskékből képződő kellő azonosságú védőréteg meggátolja a 
túl sok korszerű információ, és a megtermékenyítő anyag mélyebben történő beáramlását. Ha 
a mezőre idegen, vagy egységnyi idő alatt túl sok hatásinformáció áramlása tartóssá válik, és 
a befogadása nem csökken, akkor a Telomeráz enzimkészítés, egy új élőréteg, védőréteg 
épülése nem áll le, hanem tartósan termelődik. (Ez történik most nagyobb szinten a Föld 
rétegeiben, a termoszféra folyamatosan épül és vastagszik.) A nagy rugalmasságú, egyre 
vastagodó, tágulékony külső réteg egy Orgon analóg részecskének tekinthető, amelybe még 
be tud áramlani a környezetből érkező, kellő azonosságú megtermékenyítő, hidegfúziós 
anyag, de a behatolás közben veszít a lendületéből, fékeződik, körfolyamatokba terelődik, 
amely közben keveredik az általa érintetté vált, energiát és hatásinformációt kapó 
részecskékkel. Akár azt is mondhatnánk, hogy a behatoló megfertőzi az erre felkészülő sejtet, 
(vagy ezzel analóg szervezeteket), amelyek ellenanyaggal körbevéve semlegesítik a 
behatolókat. Az idegen anyag az anyatérben elkülönítődik a nem megfertőzött állománytól, és 
a megtermékenyülő szervezet két legyet üt egy csapásra. Egyrészt hozzáköti a benne 
feleslegesen és már túl nagy számban, arányban felszaporodott belső ellenzéket a 
jövevényekhez, és mint kellően idegeneket elkülöníti, majd az elkülönítés és az átnevelés 
végén, kilöki magából. Ezt a folyamatot az utód, leány, vagy fiú szervezet megszületésének 
ismerjük. Ha a terhességhez vezető folyamatnál visszatérünk a sejt energiaszintjére és 
bonyolultságára, akkor onnan érdemes folytatni a gondolatsort, hogy a sejt felerősödő 
differenciálódása nemcsak a sejtbelső rugalmasságát fokozza, hanem a bejutó sokféleségű 
információs energia mennyiségét is redukálja. A sejt szervezet felkészül egy homogénebb, 
háztűznézőbe érkező vendégsereg fogadására. Az elszigetelődésben a belső vezetőség friss 
információ bejutásának a hiánya miatt korszerűtlenné válik, a régi szervezettség és 
egyensúlyt, a folyamat szimmetria felbomlik, és a belső elszigetelődő melegfúziós térrész 
egyre nagyobb azonosságúvá válik. Ez megzavarja a Teloméráz addigi egyensúlyi arányát, 
amely miatt a meg nem értett, a szervezetekbe be nem kerülő információkból, a szolga 
sokféleségből, az elektronokból jelentős olyan túltermelődés keletkezik, amely parkoló 
pályára, külső rétegben keringésre kényszerül. Ez azzal a következménnyel jár, hogy az új és 
vastagodó élőréteg nemcsak a túl sok idegen, a túl nagy másságú információt semlegesíti, 
hanem a fraktálrendszert alkotó belső együttműködéshez, az összhangban történő változáshoz 
szükséges programozott (átlagos sejtekre vonatkozó) sejthalál leállításával csökkenti a változás 
feldolgozásához, beépítéséhez szükséges másságot is. Magyarul a külső szabad izotróp 
sokféleségű tértől és a korszerű információktól egyre jobban elszigetelődő, elöregedő 
szervezet, friss információ bejutás hiányában egyre nagyobb azonosságúvá és egyre 
feszültebbé, melegebbé válik. Az azonosság növekedése miatt, az elszigetelt térben megnő az 
életverseny és az impulzus sűrűség. A sokféleség foganása, születése, keveredése helyett 
egyre nagyobb azonosságú részecskék fogannak, születnek, amely a kívánatos sokféleséghez 
képest másolási hibát eredményez. A szervezet aspektusából sikertelen folyamat a belső 
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harmónia felborulása után a sejtmásolás mintájába betervezett kellő másság, a másképpen 
gondolkodás közömbösítése miatt túl nagy azonosságú, és ezért az együttműködésre 
képtelenné váló, a rendszer fennmaradásához alkalmazkodásra képtelen sejtek tömeges 
szaporodását, burjánzását indítja el. Az élet fejlődéséhez a már túl elavultnak, a túl réginek el 
kell múlnia, le kell bomlani. Ha az elöregedett részecskék nagyon nagy mennyiségben 
felhalmozódnak, akkor a szervezetük is elöregszik, és túl sok öreg, idős, túlfejlett szervezet 
nagyon erős, domináns befolyása esetén, önmagától lebomlásra képtelenné válik. A rákos 
folyamatnak, mint más szervi betegségeknek megvan az élet átlagos, vagy kellően korszerű 
állapotban-tartásában a fontos szerepe. Ha a túl sok elöregedett szervezet nem bomlik le 
magától, a környezetnek kell gondoskodnia a túl öreggé vált szervezeti megoldás 
szanálásáról. Az emberi evolúciós rendszer amúgy is sokban célt tévesztő, mert nem a 
nagyobb életerő, a beteg és életképtelen, túl öreg szervezetek lebomlása, és ezzel a természet 
többi lényeihez hasonlóan a legkiválóbb, legegészségesebb, legversenyképesebb állomány 
kifejlődése felé fejlődik, hanem éppen fordítva. Az emberi evolúció a fiatal és az életerős 
szervezeteket fogyasztja, és az elöregedetteket, a túl betegeket, az önmaguktól 
életképteleneket, megtartja, sok energiával gyógyítja. Ez azonban már régen nem az öregek és 
a betegek védelméről, hanem az üzletről szól. Nem azért tartja meg a társadalmunk az 
öregeket, a betegeket, a szellemileg, vagy és testileg sérülteket, mert velük akar jót tenni. Ez 
csak álca, amely mögé bújva rengeteg üzleti érdeket tart fenn, termel gyógyszereket, 
vegyszereket, szociálisnak látszó intézeteket és öregek meghalására alkalmas öregek otthonát. 
Valahol még az Indián korban, az Aztékok és az Inkák is ismerték a természet törvényét, hogy 
az erősnek, az egészségesnek, a kiválónak és a fiatalnak, a reménységnek kell megmaradni, 
hogy az élet, a társadalom, és szervezetei ne öregedjenek el. A társadalmunk rohamosan 
öregszik, a félreértett szociális gondoskodás, a túl hosszú életkort mások rovására átélő 
túlfejlettek nem engedik a társadalmat megfelelően megfiatalodni életerősebbé és 
egészségesebbé válni. Ez bizony nagy evolúciós zsákutca, rossz irányba fejlődés. A sokkal 
nagyobb vitalitású életversenyben, csak az egészséges maradhat fenn. Az elhaló lebomló 
szervezetek nemcsak felbomlanak, hanem a benne lévő rossz és jó, még életképes részecskék 
is differenciálódnak, és a kellő folyamatszimmetriában változók, a kellő fiatalok, a nagyobb 
életrugalmasságúak megmaradnak, tovább élhetnek, csak a valóban rossz szervezettségek 
bomlanak le. A haláltól nem kell félni, mert a halál megszűnteti a már együttműködésre és 
egymásban, a saját közösségben nem hívő rossz szervezeteket, de nem a jó és fiatal 
részecskéiket. A nagyobb életrugalmasságú, az élet szabályait megtartó jó, és fiatal 
szervezetek túlélők maradnak, ők azok, akik új bion csomócskákba épülve ismét létrehozzák a 
szervezetség magas vitalitású, életképes utód szervezeteit. Csak a szerveződési zavar, a rossz 
megoldás bomlik le, a rossz program, hogy átadja a helyét egy az adott időben és térbeli 
környezetben jobbnak, korszerűbbnek, többek által megbecsültnek. 
 

Mint ismert, a sejtszintű túl nagy azonosságú másolást a nagyobb szervezeti rendszer 
elhalásához vezető abnormalitásaként ismerjük, amely feléli a gazdaszervezet készleteit és 
lehetőségét, amely végül mégiscsak az egység látszólagos halálához vezet. Azonban a 
melegfúziós belső azonosság, és ezzel párhuzamosan a hidegfúziós külső azonosság 
felszaporodása a természet nagyobb energiaszintű szaporodási folyamatának a része, amikor a 
párosodásra, új keveredésre, más arányok kialakítására felkészülő két eltérő, férfias és nőies 
állomány, miközben lebontja az elöregedett átlagos elődöt, egyúttal eltérő megoldásban, 
korszerűbb változatban új életkeverék létrehozására felkészül. A differenciálódás nagyobb 
energiaszintű újjászületéséhez, a különbség nagyobb szintű kialakulásához vezető folyamat 
globálisan nem betegség, és nem szabadna megakadályozni. Ha egy elöregedett szervezet 
nem engedi el a régi és már korszerűtlen információkat őrző hatásait, szervezeteit, 
megoldásait, akkor benne a régebbi már rossz megoldások, az elavult tudás stb., 
felszaporodik, túlságosan is konzerválódik, és az ilyen zsákutcába, befelé forduló spirálba, 
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(hurokba) záródó szervezet magától nem tud kijutni a fejlődési zsákutcából, vagy és a túl nagy 
szimmetriából, amelybe a nagyobb rendszer tömegfelezőjén került. Ehhez felmenői, 
környezeti segítség kell, amely a túl nagy szimmetriát, a határozatlanságot megbontva, az 
erőviszonyokat az 50-50% közeléből a döntő és fejlődőképes 2/3-os egyértelmű arányra 
módosítja. Tehát 10-15% egyértelmű hideg, vagy melegfúziós felmenői állományra, 
vendégségre, megtermékenyítő anyagra van szükség, hogy az élet fejlődése ismét egyértelmű 
irányt és kellő határozottságú többségi támogatásra találjon. 
A differenciálódás és a szélsőséges állományra visszabomlás, a rákos folyamat nemcsak 
betegség, hanem az evolúciós folyamat szerves lehetősége, amely a megbetegedett, 
elöregedett mezők valami máshoz alkalmazkodó képességét egy új lehetőség felé, például a 
túl gyors változás, vagy és a nagyon magas környezeti hőmérséklet elviselése felé 
kiterjesztheti. A nagyobb fraktálszintű addig együttfejlődő mező szétesése egy új oldalág 
kifejlődését eredményezheti, amely később bonyolultabbá válva megerősödhet, és az 
evolúciós lehetőségek tartalékjaiból az új és neki kedvező, megváltozó körülmények között 
kiemelkedhet. A más körülmények, pl. melegfúziósabb eredőjű más világba tartó 
szerveződéseknek, ez az ionosan nagyobb tűrőképességű ág a pokolibb jövő túlélési és 
alkalmazkodási lehetőségét eredményezheti. Az élet elmúlása, a rendezetlen káosz az 
élettörténet alatt keletkezett események információ halmazát széttördeli, a jelek történési 
jelentéstartalmát a részecskék újrakeverésével rendezetlenül szétszórja a környezetbe. Az 
anyag, az alapinformáció megmarad és átépül más mezőkbe, de a lélek, az indivídium, mint 
egyedi információs költemény, mint rendezett történelmi egység megismételhetetlen. 
Mint egyedek, csak egymáshoz hasonló, csak analóg rendezettségű információs halmazok, a 
részletekben lényegesen eltérőek, másképpen rendezettek, különbözőek vagyunk. Nem 
ugyanazt az alapinformációt kapjuk a génjeinkben, és nem ugyanazok a hatások, csak 
hasonlóak érnek bennünket, és ezek is különbözőképpen érvényesülnek. Nemcsak a kezünk 
mintázata, hanem a lélek és az agy, a sejtjeink gondolata is mássá tesz bennünket, egyedi 
információhalmazba rendezett költeményeket. Az eltérő lehetőségekből fakadó észlelési 
másság, a bonyolultság növekedése felé egyre eltérőbbé tesz bennünket, a hatások felületesen 
azonosnak látszó, de a részletekben különböző egyensúlyi eredője eltérő rendezettségben 
másképpen áll össze. A növények és az alacsonyabb szerveződési szinten lévő élőmezők, 
részecskék sokféle összeépülési, keveredési lehetőségeiből, a hatások sokféle egyedi új 
összetételét, szintetizálását hozzák létre, amely a hatásegyensúly folyamatos de eltérő 
fenntartására teszi képessé őket. A nem túl nagy ritmus és lendületkülönbségű részecskék, 
időben elnyúló folyamatban történő lágyabb, hidegfúziós egyesítésével atomokat, fehérjéket, 
vitaminokat, gyümölcsöket, növényi és állati testeket szintetizálnak. A változó környezetből a 
sugárzásként észlelt részecskék egymáshoz keveredése már a talajszintre megérkezése előtt 
vitaminokká, hatóanyagokká, az életet alulról tápláló hatóanyagokká egyesül, amely további 
folyamatokban, külső hatásként, vagy elfogyasztott táplálékként beépül a bonyolultabb élő 
mezőkbe. A táplálékként felvett, már magasabb információs bonyolultságú mezők, a 
szénhidrátok és fehérjék részecskékkel dúsított keveréke, szimbiota rendszerbe szerveződött 
élőközösségeket, nagyobb élőmezőket tart fenn, a rendszerben együttműködő magasabb 
szervezettségű, nagyobb fraktálszintű, bonyolultabb mezőket eredményez. A részecskék egyre 
változatosabb, összetettebb rendszerbe építésére, nemcsak az alacsonyabb fraktálszintű 
szerveződések, hanem az állatok és az emberek, valamint magasabb bonyolultságú 
összetettebb szerveződések is képesek. Ez a bonyolultság az időben és a térben változó 
nagyobb mezőkben is kiteljesedhet, amely során egyre újabb és újabb hatáseredők, újabb 
képességek fejlődhetnek ki. Az emberiségnél meglévő lehetőségek és képességeknek az 
evolúcióban keveredő összessége, a régebben bonyolódó, keveredő csillagközi térben 
változatosabb és összetettebb, pontosabban többféle, vagy/és másféle elrendeződést is 
eredményezhetett, amelyben a hatásvariációk többféle lehetősége megengedett. A többféleség 
közös rendszerbe keveredésnek az ára a határozatlanság, a jellemzők egy irányba ható, a 
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lendületet eredményező dimenziójának a csökkenése, a részecskék buborékokon szétterjedő 
rajainak az egymás hatását többféle tulajdonságban kompenzáló keveredése. Az anyag egy 
része átlátszó és átjárható kristálymezőbe fagyott lélek buborékokként tolong a csillagközi 
térben, és várja valamely hatás, pl. az iránydimenzió lendületet adó megnövekedését, amelykor 
a megszerzett lendülettét, az információját átadhatja a hatott mezőknek, pl. a csontvelőben 
képződő részecskékből összeépült vörös vérsejteknek. 
Az emberek, - mint az evolúciós folyamatban bonyolódó mezők - az őket ért hatásokat, a 
szintetizálást jelentő hidegfúziós folyamatban képesek egyre változatosabb formákba 
összeépíteni, egyre változatosabb eltérőbb egyedi képességeket kifejleszteni, amellyel a 
táplálkozásukat kiegészítő nyomelemeket és vitaminokat, és szervezetekként megismert 
időben változó anyagot is képesek szintetizálni. Némely emberben ez a képesség arra 
szelektálódott, hogy a teljes tápanyag igényt képes ebből kielégíteni, és Isten táplálásával, a 
részecskékkel beérve, a materiális élelem felvételt csökkenteni, némely rendkívüli esetben 
teljesen megszűntetni. Más emberek képesek szuggesztív összpontosítással a környezetükre 
hatni, vagy a szervezetükből kiáramló részecskék lendületét azonos, közös irányba rendezve 
levitációs lebegéssel a testüket antigravitálni. Ezek, bár szokatlan jelenségek, valójában 
érthető megnyilvánulásai az evolúciós bonyolódás végtelen sok eltérő lehetőségének, 
amelykor az egyedben kifejlődött egyedi hatáseredőt biztosító képességek kiemelkednek az 
azonosság tengereiből. 
A megérzés alapja, az időben elhúzódó folyamat alatt érkező részecskék, mint hatásoknak a 
megerősödés előtti, viszonylag alacsony részecskesűrűségnek a személyenként eltérő 
különböző észlelési lehetősége, amely a beépült információ másság miatt, egyedenként eltérő 
megérzési, vételi, felerősítési és rendezési lehetőséget enged. A környezetből származó 
hatásokat közvetítő, módosító, és befolyásoló részecskék időben és térben szétszóródó rajai 
nem azonos pillanatban érkeznek a megfigyelésben és észlelésben is különböző képességgel, 
azonossággal rendelkező egyedekhez. Ez mindenképpen eltérően szelektált, a képesség, az 
idő és térbeli egybeesések miatt a szerencse (vagy szerencsétlenség) azaz a véletlenszerűség 
és az azonosság függvénye is, amely miatt az észlelési lehetőségeinkben is nagyon 
differenciáltak vagyunk. Az nem biztos, hogy a véletlenszerűség teljesen a szerencse kérdése, 
mert a sokváltozós folyamatok az embernél nagyobb képességű, összetettebb mezőknek 
kiszámíthatóbb, kevésbé kaotikus, esetleg uralható, felügyelt folyamatot jelenthetnek. A 
folyamatosan érkező hatásokat, Pl. a Napból érkező, már elinduláskor is különböző sűrűségű 
és irányú részecske kiáramlást, a solláris szélben utazásakor a távolabbi régmúltban indult 
részecskék által szállított információk, hatások módosítják. A napból kiszökött, vagy csak 
társas utazásra kiáramló részecskék az utazásuk során Galaktikus és Intergalaktikus 
hatásokkal ütköznek és keverednek, amely miatt a hatás megerősödése időben és 
részecskesűrűségben, valamint az összetételében, és sokszor a lendület sebességében, az 
irányában is megváltozó elhúzódó folyamatot képez. A jelenben történéseket így módosítják a 
múlt távlati mezőjének egykori eseményeiből a napjainkban megérkező, ránk is kölcsönható 
események, amelyek a keletkezési hely és idő vagy /és térbeni távolság és intenzitás 
függvénye is. Az időben is távoli szupernóva robbanás későbben a téridőnkbe érkező rajainak 
a kölcsönható képessége módosítja a szoláris széllel érkező részecskék összetételét és hatását. 
Az idősíkon, (szimmetriasíkon) kirepült és kevesebb kacskaringót bejáró, gyorsabban érkező 
rajok az érzékenyebb vételi képességű, információ azonosabb egyedekben előbb mozgósítják 
a nagyobb azonossággal bíró neuron áramköröket, mint az erre kevésbé fogékony, de másban 
érzékenyebb személyekben. A főcsoport megérkezése már olyan hatáserősödést 
eredményezhet, hogy a kevesebb azonossági kötőhellyel rendelkezők is megérzik, később 
esetleg beazonosíthatják a bennük keltődött változást. Az állatok földrengések, vagy 
kozmikus katasztrófák megelőző fokozott nyugtalanságát az e téren nagyobb fogékonyság 
teszi lehetővé, amely az észleléskor a tudatuk alatt a génjeikben rögzített és generációkon 
átörökített tudást, az első részecskerajokkal bekapcsolódó információk értelmezői bennük ezt 
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parancsolják. A földrengések felhalmozódott feszültségeinek a kipattanása, a feloldódó 
megváltozó szimmetria, vagy a közelgő aszteroida előtt kisebb sűrűségű de sokkal gyorsabb 
részecskeáramlás kelti a tudat alatti észlelési szinten, az ösztönös emlékezetben őrzött 
beazonosítási lehetőséget. 
A bolygónkra is folyamatosan ható Nap és a környezeti egyensúly állandó váltakozásában, a 
Nap domináns szerepét a másfelől is ható környezet indominenciája, receszív visszahatása is 
befolyásolja. A naphoz (és a csillagokhoz) relatív közeli pályán, az élőrétegeikben keringő 
bolygók hatáskeveredési ideális arányát a bolygópályán érvényesülő, azt jellemzően 
meghatározó egyensúly biztosítja. A közeli Nap hatástömege úgy aránylik a tágabb 
környezetet jelentő Világegyetemi tér hatástömegéhez, hogy az aktuális pályán maradást a 
sokváltozós térben is biztosítani tudja. Ha a Nap intenzitása megnövekszik, az a pályán kifelé 
tolja az egyensúlyi erőtér vonalat, felületet, amely miatt a bolygó a pályasíkján a napközeli 
állásból távolabbi pályára áll. Ha ezzel a bolygó, mint részben idegen, a környezeténél 
melegfúziósabb szervezet erősebben gerjeszti a hozzá képest eltérő környezetet, az hamarosan 
visszahat, és hidegfúziós nyomással belső pályahéjú keringésre készteti a fejlettségénél 
nagyobb pályára került, távolabb merészkedő szervezetet. 
Hasonló, analóg folyamatnak kell az emberi társadalomban is érvényesülni, a túlzott 
koncentrált erőket begyűjtő bázisok az erőben megjelenő hatásukat egyre szélesebb körre 
terjeszthetik ki. A kiterjeszkedés a környezetben ellenhatást kelt, amely a túlterjeszkedést egy 
egyensúlyi állapot közelébe kényszeríti vissza. Az egyedeknél, az életfolyamattal működő 
mezőknél ugyanez a hatás megfigyelhető. A környezetre növekvő nyomást gyakorló erőtér, 
szervezettség túlzott terjeszkedését, a környezet hatásnyomása, ellenállása fékezi. A dolgok 
egy irányba állásakor megszerzett lendület a hatást a nagyobb célra ható rendezettséggel 
kiterjesztheti, de a környezeti hatások megnövekvő érvényesülése a rendezettség elrontásával 
mindig lefékezi a terjeszkedést. Az egyensúly, minden rendszerben, minden fraktálszinten 
kialakul, és a kialakult semleges zóna, a valódi fejlettségnek megfelelő lehetőségek körül 
pulzál, változik. 
 

A másság a megfigyelési mélység, a felbontás növelésével rögtön kiderül, amely során a fák, 
a füvek, a növények, a hangyák hasonlósága csak felületes szemlélő által megfigyelt téves 
azonosságára hamar fény derül. A másság, a bonyolultság, vagy a szemlélési szempontok, 
feltételek növekedése esetén az észlelt eltérés szintén növekszik, amely értelmében a 
fraktálszint bonyolultságát a nézőpontok, a dimenziók, azaz a feltételek, az elvárások 
határozzák meg. Ha a csillagos égre tekintünk, egy egyszerű, az embernek szépet jelentő 
csillagfényes Univerzumot észlelünk. Ha megnöveljük a vizsgálat szempontjait, a felbontást, 
valamely dologra koncentrálást, a megfigyelt objektum, tárgy, esemény látszólagos 
bonyolultsága is növekszik. Valójában a feltételek növelésével csak a megfigyelési 
objektívunk felbontóképességét növeltük. Az apróbb részletek, a másság előbukkanásának az 
ára, a nagyobb összefüggés láthatatlanná válása, és fordítva is ezt az eredményt kapjuk.  
A nagyobb tér, nagyobb környezet összefüggéseinek a növekvő átláthatósága, csak a 
részletektől eltávolodással lehetséges, amely az egész környezeti folyamatot felügyelni akaró 
vezetői csoportok, kormányok, Istenek, részletekben rejlő különbözőség észlelhetőségét 
csökkenti. A vezetői csoportok, az uralkodó, irányító rétegek és a környezet egymással 
erőegyensúlyt képező hatásérvényesülését, a történelem pulzáló harmóniában valósítja meg. 
Az eszmei társadalom jövendő kötelessége, hogy a feszültséget az ellenerők között alacsony 
szinten, megtartható harmóniában tartsa, miként azt az embernél bölcsebben megvalósították, 
a nagyobb kolóniákban élő, társadalomba tömörülő, alacsonyabb fraktálszinten a hangyák, a 
méhek, a gombák és a sikeresebb egyensúlyban, egyetértésben élő társadalmi tömörülések. Ez 
azonban egy másik tanulmány, ,, Az ideális társadalom követelményei,, (Lásd az Aspektus 19) 
tartalmazza, amely az Ideális társadalom című könyvben leírtak lényegi konzekvenciája. 
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A Hit, mint a fraktálszintek eltérő bonyolultsága közötti választási lehetőség teszi lehetővé, 
hogy a célt zavaró részhatások, részinformációk figyelmen kívül hagyásával, kiiktatásával, a 
célhoz jutást zavaró dolgokat, a harmóniára felügyelő Istenre bízva e részletek megoldását 
nem kell figyelembe venni. Ez magasabb fraktálszint kisebb felbontásával statisztikailag 
is igazolható eredményesebb célhoz jutást, hosszabb és kiegyenlítettebb, nyugodtabb és 
nagyobb egyensúlyban álló életet tesz lehetővé. A hit, valamilyen jó célban, egymásban 
vagy és egy sikeres együttműködésben a folyamatok kiszámíthatóságának a tudatában, az 
isteni elrendezést is figyelembe veszi, amely az Univerzum általános törvényszerűsége, és a 
lét alapvető meghatározója. Miként az emberi lélek védi a környezeti, nála kisebb 
fraktálszintű szerveződések, a rovarok, a növények és a Világunk harmóniájának a 
megmaradását, ekképpen védi a Föld Istene, Gaia a vele fraktál-kapcsolatban álló 
emberiséget. Hasonlóan szüksége van az alsóbb és felsőbb fraktálszint harmóniájára, a Nappal 
és a környezetével is egyensúlyban változó mezőnek, és az ennél is magasabb energiaszintű 
mezők összhangjára figyelő felsőbb Istenségeknek. A törvény az Univerzum működését 
meghatározva létezik, és független attól, hogy a szerveződés valamely bonyolultságában 
kialakult megfigyelő, azt materialista aspektusból véletlennek, vagy a hit szükségességét 
hirdetők által kreáltnak, teremtettnek azonosítja. Az Isten a törvény, vagy a törvény az 
Isten, amelynek szabályai meghatározzák a részecskék terjedési és egyesülési lehetőségeit, és 
lehetővé teszik a környezet és a megfigyelő szinkronban történő változását. Mivel az általunk 
ismert ütemben változó mezőknek választási, a jövőt befolyásolási lehetőségük van, ezért fel 
kell tételeznünk, és el kell fogadnunk, hogy a nagyobb bonyolultságú mezőknek, a kisebbek 
felett irányítást, szervezést gyakorló Isteneknek is a fennhatóságukban álló szinteken 
választási és befolyásolási lehetőségük van. Az Istenek szolgáit, a részecskéket befolyásolni 
lehet, amelyek, az apró hatások megerősítésével bármilyen hatást, és így a hatás által 
befolyásolt jövőt, az időben későbbi történéseket is megváltoztatni képesek. Ez szükségszerű 
konzekvenciára vezet, hogy miként az ember is némileg megváltoztathatja, megválaszthatja a 
jövőbeni egyensúly állapotát biztosító visszaható környezetet, ekképpen ez a kisebb és 
nagyobb szintek harmóniájára felügyelő istenségeknek az Univerzum törvényei ezt 
alapvetően lehetőségként biztosítják. Nem véletlenül mondj az egyik Keresztény parancsolat, 
hogy ne kívánd! A kicsi szinten kívánás, a szellem vágya, - ha belső közmeghallgatásra és 
egyetértésre talál, nagyobb szinteken tettekre, fizikai változást létrehozó együttes cselekvésre 
sarkalja az egyént alkotó részecske közösséget. 
 
A tér szerveződés és az evolúciós folyamat megértése lehetővé teszi a biológiai módosulások, a 
rákosodás korai felismerést, és a kedvezőtlen hatáskövetkezmény kialakulását megelőzhető, idejében 
történhető beavatkozást. A rák megállítási lehetőségét egy terápia jelentheti, amely az idegen 
információs hatásokat kizáró folyamatot radikálisan csökkenti, és az elszigetelődés helyett a másság 
élettérbe beengedésével az immunrendszert is regenerálja. A túl nagy azonosságú szervezeteknek 
differenciálódni, bomlani kell, mert a lokális térben felhalmozódó túl nagy azonosság lehetetlenné 
teszi a soraiból kizárt másokkal az együttműködést. Ilyenkor a keveredés segít, de mint minden 
fejlődésnek, felzárkózásnak ennek is nagy ára van, amelyet minden a fejlődésben nagyon, vagy és 
tartósan az átlagostól elmaradt szervezetnek meg kell fizetnie. A rák nem biológiai betegség, hanem az 
együttműködés és a szervezettség, lényegében az egymásba és a közös célokba vetett hit zavara. 
 A további részletek az ASPEKTUS, és az Életerő, életstílus-immuntréning c. könyvekben találhatók meg. 
 

 
 
A tanulmányt még sokáig lehet, és kell csiszolni, tovább finomítani. Ha a leírtak között, még nem 
eléggé megérthető, nem egyértelmű, vagy a részleteiben nem megfelelően kibontott információra 
bukkan az olvasó, az ASPEKTUS, és A Sík és a Tér című könyvekben a térelmélet előzményét, 
kialakulását és részletesebb leírását megtalálja. Az elmélettel megértett emberi és társadalmi 
konzekvenciákat, az Ismerd meg, hogy Értsd az EMBERT, és a Harmonikus (ideális) Társadalom című 
könyvekben olvashatja a tisztelt olvasó. A sorozat szimultán könyvei párhuzamosan, nem a megszokott 
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lineáris rendben íródnak, ezért ha a Tisztelt olvasóknak megértési gondja keletkezik, könnyen 
rákényszerülhet,- ha a természet rendjét és működését, az élet szerveződését meg akarja ismerni - hogy 
a sorozat 33 könyvét az Internetről letöltve, vagy nyomtatott példányt, terjesztett CD-t beszerezve 
átolvassa. 
 

2003-05-12 Az eredeti kézirat lezárva 
 
Az átalakított, elsőként átdolgozott 103-es anyag lezárva 2010-05-01 

Moetrius 
 
 
 
 

Milyen szép! Hogy is lehetne másképp?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az átdolgozott könyvben egy időugrás következik, és az évekkel korábban írt anyaghoz társít a szerző 
egy gondolatfejlődési viszonyításra is lehetőséget adó, 2010 –es anyagot. Akik már kellően értik az 
élőrendszer működését, azok meg fogják érteni, de akik többszöri átolvasás után sem értik meg a 
kiegészítő részt, annak ajánlott, az Aspektus sorozat könyveinek az átolvasása, az életfejlődés és 
szervezettség történetének a mélyebb megismerése. 
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21. Az élet energiájáról! 
 
Amikor egy élettérben a megszokott különbség egymáshoz képest lecsökken, vagy a belső tűz 
a szükséges tartalék, a hőenergia előállítására, felhalmozására elégtelenné válik, a bomló 
szervezetből kimenekülő, a vastagabb és elszigetelő külső rétegbe épülő hidegfúziós 
részecskék elhagyják az átlagos tereket. A külső rétegek vastagodásával romlik a külső 
energia beáramlása, és a külső energia beáramlásának az apályában a hurokba, zárt 
életspirálba, melegfúziós szervi részbe szoruló szervezetek elkezdik fogyasztani a saját 
átlagos, még működőképes alkotóikat, a szervezetben felhalmozódott részeiket. Ha már egy 
szervezet, nem tud a környezet teréből befogadott, beépülő részecskékből megfelelően 
differenciálva, a fennmaradásához, a jelene és állapota megőrzéséhez elégséges életenergiát 
előállítani, a bejövő külső energiából differenciálni, azaz Akelához hasonlóan elvéti az ugrást, 
akkortól elkezdődik a belső differenciálódás felerősödése. Az életnek rosszabb állapot, az 
eddig védett térrészekben is kíméletlen életverseny izotróp valósága fejlődik ki. Amíg egy 
szervezetben jobb az élet, mint a környezetben lévő izotrópabb, nagyobb sokféleséggel, de 
nagyobb életnyomással rendelkező térben, addig a rosszabb környezetből folyamatosan 
áramlanak be a jó élettérbe a rosszabbá váló állapotokat, környezeteket elhagyó, jobb 
életteret, kisebb életnyomású környezetet kereső részecskék. Mivel az élet a még a múltabb 
állapotában fejlődő, elmaradottabb térrészekben kisebb nyomású, ezért az életáramlás 
statisztikai fejlődési iránya a kisebb életnyomású múltabb állapotú térrészek felé történik. 
Amikor azonban nagyon sokan áramlanak be a korábban kisebb életnyomású térrészekbe, e 
terekben is megnő a tömeg térhez viszonyított aránya, és felgyorsul a változás. Minél nagyobb 
tömegsűrűség fejlődik ki, annál nagyobb lesz a helyben képződő impulzusok, a 
kikerülhetetlen súrlódások aránya, és a kezdetben ideálisabb, alacsony életnyomású 
térrészekben is egyre magasabbá válik az életnyomás. Ez idővel megfordítja az arányokat, az 
életáramlási célokat, és bár az élet törekvése, a kisebb életnyomású, a fejlődésben 
elmaradottabb térrészek felé megmarad, a továbbra is jó életcél megtartása életcél és áramlási 
rendezettségváltozást, fejlődési irányváltást igényel. Az élet egyik, kezdetben szabadabb térbe 
beáramló része, hidegfúziós, férfias, a teret és a túl nagy várakozásokat lehűtő. Ilyen példa a 
vöröshagyma, amely első évelő életidejét, nyúlánk, fehér alsó, belső résszel és fiatal zsenge 
zöld felsőrésszel, nyúlánk alakkal, gyorsabb áramlással, longitudinális, férfias, hidegfúziós 
életformával kezdi az élet tavaszát. A második életciklusában már melegfúzióssá válik, 
kikerekedik, elnőiesedik, vörössé a szerveződési nyarába fejlődik, és erősebb, nagyobb 
életnyomású állapotba kerül. Ilyenkor a szezon végére könnyen virágzásba borul, majd 
magokat és élettermést hoz létre, a nagyobb differenciálásban lebontja az öregedő, elhaló 
életállományát, és fiatal nagyobb belső sűrűségű életmagokba, és az aurába kiáramló 
hidegfúziós részecskékre differenciálja. Akár azt is mondhatjuk, hogy a túl nagy 
azonosságúvá váló, melegfúziós szervezet elrákosodik, pontosabban a melegfúziós állapot 
elviselésére szakosodik. Mire eléri a szervezeti ősz a harmadik évelő ciklusába forduló 
hagymát, addigra a differenciáltság már nagymérvű, az életállomány elöregedett része 
indomináns állapotban, szegény de áramló képesebb részecske állapotban a környezeti 
aurába, más részük az adott környezetben osztályt ismétlő, negyedik évelő ciklusában új, de 
eltérő összetételű életperiódusba kezdő magokba fejlődik. Ezzel a hagyma egy négyévszakos 
fejlődési ciklusa elvileg véget ért. Amely részecskék nem elég fejlettek, azok más 
visszamaradt fejlettebbek vezetésével megtanulhatják a bioszférai hagymalét életváltozási 
lehetőségeit. Azonban a hagyma állapotból, szervezeti és tudatfejlődésből a nagyobb 
változássűrűség felé továbblépő, továbbfejlődő differenciálódott melegfúziós állomány, 
fogyasztóba és gyorsabban változó környezetbe kerül, amelyben ismét a tűrőképesség és az 
alkalmazkodó képesség szerint differenciálódik. Így fejlődik az élet más állománya is a 
melegfúziós életág, az ionos ág, az egyre gyorsabb változástűrő, elviselő képesség 
szakosodása felé. A hagyma lét végén történő differenciálás más, ellentétes fejlődési iránya a 
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szegényedés, az illékonyság és a kisebb sűrűség, az áramlóképes állapot felé fejlődés. Mivel a 
kifelé a hidegfúziós környezet felé ki és szétáramlók is nekik ismeretlen idegen térrészekbe 
áramlanak be, ahol ők válnak idegenekké, bár a helyieknél másban fejlettebbé, sok esetben a 
korábbi fejlődéssel, szakosodással a környezetben nem tudnak érvényesülni. Ezek is 
differenciálódnak és megméretnek alkalmazkodó képességből és fejlődési képességből, 
életrugalmasságból. Amelyek nem állják meg a helyüket az új környezetben, azok vagy 
visszaáramolnak, vagy és lebomlanak, és addig vándorolnak a köztes térben, amíg valahová 
sikeresen be nem illeszkedhetnek. Természetesen a két véglet között számtalan hasonló 
analóg más irányú fejlődési lehetőség között is válogathatnak a valahol a helyét nem lelő 
szervezetek és hasonlóan a kisebb, a tömegi teher hiányában áramló képesebb részecskéik. 
Amikor azonban a belső differenciálódás az energia felhasználás az elöregedő, az 
életszakasza második felébe, a melegfúziós időszakába és állapotába kerülő szervezetekben 
fel és megerősödik a ki és a szétáramlás, az éppen jobb állapot felé fejlődő környezetek felé 
elvándorlás, migráció fejlődik ki. 
 
Ha egy templomnak lesz egere, akkor az egérnek is lesz temploma, és mind a kettő gazdagodik a 
másikkal. Ráadásul az üres, de védett templomi tér szinte kínálja magát a betelepülésre, a 
feltöltődésre, amely miatt a fiatal és jó templomnak, a beköltöző egéren kívül hamarosan lesz papja, 
kántora és hívő közössége, feltelik lélekkel, szóval, zenével, változással. A templomi közösség tehát 
tovább gazdagodik egymással, és nő a lélekszáma, a közösségbe gyűltek lokális tömegszáma. Az élet 
intézménye így fejlődik egyre nagyobb energia szintűre, testben és lélekben, tömegben egyre 
gazdagabbá, egyre tehetősebbé, egyre többet tudóvá, egyre mindenhatóbbá. 
 
 
 
22. A Föld lélegzési ritmusai, a bolyongás és a hideg és meleghullám változások: 
 
Ismert, hogy a Föld éves Napközeli és környezethez közeli ciklusváltakozásában, két félévre 
eltolódva, egy keringési cikluson belül fél évig az átlagos tömegfelezőtől a Naphoz közelebb 
beljebb keringve bolyong, a másik félévben a napéjegyenlőség időszakán átevickélve a 
külsőbb környezetben keresi a boldogulása lehetőségeit. Amikor március idusán a Napközeli 
állásból áthalad a saját tömegfelezői szimmetria sík rétegén, megérkeznek a lamináris szelek, 
és a belsőbb állásból a külsőbb rétegbe áthaladó Föld hidegebb, rendezettebb, kisebb 
változássűrűségű, elektronban dúsabb, férfias apai (az izotróp külső környezethez közelebbi) 
rétegbe kerül. A saját kettős határréteg, a napfordulót biztosító apai külsőbb és anyai belsőbb 
rétegek között ingázó Földre azonban más, a közelben változó rokonok is hatnak, amely miatt 
nemcsak kijjebb és beljebb áramlik a saját két családi, felmenői előd rétege között, hanem a 
12 hónapnak megfelelően hat már idősebb, hidegfúziós, rendezettebb, szervezettebb felmenői 
rokon mindig visszatéríti a külső, valamerre szélsőséges áramlásából, és hat melegfúziósabb, 
kaotikusabb, hőenergiában dúsabb szélsőségesebb melegfúziós, centrálisabban elhelyezkedő 
rokoni réteg pedig belülről téríti vissza a túl gyors fejlődéstől. A befelé és a kifelé 
bolyongáson kívül ezek a kisebb ciklusok úgy vannak megszervezve, hogy hol a Vénuszi 
réteg, hol a Merkúri, vagy és az anyai, vagy a két melegfúziósabb bolygótestvér együttes 
hatása, vagy a receszív állapotú, általunk ismeretlen köztes melegfúziós rétegek a belülről 
visszatérítők. A külsőbb rétegek felé csalinkázó Földet az idősebb külső testvérek terelik, 
vagy és éppen egymás hatását erősítve tartják vissza a kisebb és fiatalabb, a saját téridejétől 
néha túlságosan távolra merészkedő Földet, a saját élőrétegétől és pályájától túl nagy kifelé 
eltávolodástól. A környezetben változó szereplők, elsősorban az elég azonosságú rokonok 
mindig idejében visszaterelik, amíg csak el nem éri azt a fejlettséget, együttfejlődést, 
amelyben már elég érett az átlagos életfelszínétől nagyobb amplitúdós eltávolodásra. Amikor 
a külsőbb rétegek, az éppen másfelé járó Mars testvérbolygó rétege már nem elégséges a 
kifelé áramlásból visszatérítéshez, akkor a kisbolygó övezetet létrehozó, megosztó izotrópabb 
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környezet a visszatérítő, amelyen valószínűen könnyedén áthatolnak a bolygószinten a 
csillagállapot felé fejlődésben sokkal idősebb nagybolygók erősebben differenciált hatásai. A 
Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz nagytestvérek hol külön – külön, hol egy 
mással, vagy a Marssal, esetleg a kisbolygó övezet szépfiúival összefogva hatnak 
visszatérítően, a nagyon rendezett környezetre vágyó, de ehhez még túl rendezetlen kaotikus 
Földre a saját fejlettségének megfelelő élőrétegébe. Könnyen lehetséges, hogy a Nap felé 
orientálódó melegfúziós és már nem domináns idegen szervezetek jelentősebb része már 
felbomlás közben beintegrálódott beolvadt a melegfúziós Nap anyóba, és közös szervezetben 
együtt gondoskodnak arról, hogy a tőlük egyre idegenebb alkotójú, eredőjű Földbolygó, és 
hasonlóan fejletlen bolygó testvérei, ne kerüljenek túl közel a melegfúziós energiában dús, de 
a fotonjait a saját terében veszteség nélkül könnyelműen eltékozló Naphoz. 
Jó tudni a Nap belső planetáris rendszer szerkezetéről, hogy az élethálót nemcsak a napi rétegek 
egymásban lévő életbuborékjai alkotják, hanem ezekre merőleges és más irányú, szöget bezáró rokoni 
lamináris rétegek is keresztezik, amelyek, az egymás mellett lévő rétegek között a külső vagy a belső 
együttállás idején megnehezítik a potenciálgáton való áthatolást, lényegében a szélsőséges állapot felé 
fejlődő utódokat elterelik a túl korai vagy túl szélsőséges ingázástól. 
 
Amikor egy a jelen idejében és valóságában átáramló szervezet, társulva egy másik 
ugyanezen a lokális valóságon más irányból átáramló szervezettel, egy ideig azonos cél felé 
haladva, az életfolyóban egy ideig együtt áramolva, közös, genetikailag kevert vegyes utód 
szervezetet és együttáramlást hoz létre, az utód szervezetben a felek részesedési aránya a 
tetszőleges más arányo lehetőségek mellett, közel egyenlő tömegszámú életfolyóknál 40-60 
tól 60 – 40 % között változó, statisztikai valószínűség szerint közel 50 - 50%-os. A szervezett 
térben, a közös utód folyóágba tovább áramló, egy közös rendszerbe szerveződő részecskék, 
ettől kezdve nem az elődi ágakon, hanem a közös nagyobb tömegszámú, hatóképesebb 
utódágban, életcsatornában áramolnak, keverednek, vegyülnek, amíg ezen ágak lehetőségei a 
téridőben, vagy és a nagyobb ágak, a szigetek előtti - utáni összefolyásoknál ki nem merülnek. 
Amíg a külön ágakban áramolnak, a tápláló de eltérő környezet befolyásától mássá fejlődnek 
egymástól, amely azonban észrevétlenül és kicsi lépésekben fejlődik mássá, csak az ismételt 
egymáshoz éréskor, és az újra keveredéskor derül ki, hogy mennyire megváltozott, mássá lett 
a más csatornákon és eltérő részecskéket magán átengedő, más táplálékon fejlődő folyóág, 
életcsatorna. Amikor azonban az utód, amelyben az alapítóknak kezdetben közel egyenlő 
részesedése van, ismét párkapcsolatra lép egy hozzá mérhető analóg szervezettel, a közös 
családi utód szervezetben, - bár ez nagyobb tömegszámú és a változtató képessége is nagyobb, azonban - a 
korábbi elődök részesedése a nagyobb utód családi szervezetben 25%-ra csökken. Már négy 
előd, genetikai részecske anyagot adó szülő gondoskodik a nekik leszármazói genetikai ág 
párba épült családjáról, és a családban megfoganó unokáknak már nyolc idősebb nagyszülői 
folyóág tulajdonosa, felmenői részesedője lesz. Minél nagyobb tömegű egy utód szervezet, 
annál több, de kisebb tömegszámú előd részesedik, hagyja ott a képviselőjét, a megfigyelőjét 
egyre csökkenő hányaddal, részesedési aránnyal az utódszervezetben. Bár az előd szervezetek 
valamennyi részecskéje más minőségben és eltérő összetételben jelen van a közös utód térben, 
életcsatornában, életfolyóban, azonban ahányad részre csökken a helyi képviseletben a 
részesedése, valószínűen annyi részesedése van más utód szervezetekben is, azaz sok ágon 
biztosítják magukat az elődök a továbbélés lehetősége felé. Ha az egyik utódvonal 
szimmetriahiány, vagy más miatt kihal, kiszárad, az örökös nélkül maradó elődök átköltöznek 
egy másik, kellő azonosságú utódba, amely akár nem közvetlen rokon, hanem más 
azonosságokban megfelelőbb kiválasztott, szerencsefia is lehet. Bár a néhai előd szervezetek 
egyre kisebb hányaddal képviselik magukat közvetlenül az egyre jobban elágazó, keveredő 
genetikájú utód szervezetekben, azonban más szervezetekben is egyre több részesedést 
szereznek, ezért elvileg a téralapító és még élő, vagy és az utódaikban, vagy a környezetben 
változó részecskék jelenbeli érdekeltségei, képviseletei, nem csökkentek, statisztikai valóság 
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szerint azonosak, közel állandók. Bár lehetnek itt-ott olyan sikertelen átörökítések, el és 
kihalások, amikor a rossz utódba, rossz szervezetbe befektető nem jut a betett értékéhez, 
hányadához, mert tartós kisebbségbe kerülve mások határozzák meg, a hányad jövedelmi 
arányának a kivehetőségét. Az is előfordulhat, hogy e hányadok elértéktelenednek, 
veszteséggé válnak, vagy időnként valahol, valakinél nagyon felhalmozódnak, és az illető, 
vagy és a családja, a dinasztiája nagy szervezetet, nagy tömegszámú, és kellő azonosságú, 
együttműködésre és bizalomra, egymásban hitre képes közösséget, birtokol, örököl. 
 
A kétdimenziós élőréteg között áramló genetikai folyóknak az érdekessége analóg a három, 
vagy és többdimenziós térben áramló genetikai folyókéval abból az aspektusból, hogy mind a 
két megoldásban az alapágak részecskéi statisztikai valószínűség szerint keveredhetnek a 
beömlő ágak más életforrásokból származó részecskéivel. Ez a véges számú ezért 
kiszámítható variáció azonban mindig kap egy bizonytalansági lehetőséget, a forrásokat, vagy 
és az életcsatornák egy részét elkerülő közvetlen környezeti ágakból, a közös izotróp 
valóságból beáramló, és nem a közös ágakon továbbáramló, hanem a környezetben közvetlen 
elszivárgó közvetlen csatornákból. Ha a következő rajzon bemutatott életforrásokból közös 
genetikai folyókba áramló, keveredő, egyes elágazásoknál külön ágakba elválva nagyobb 
azonosságba fonódó életfolyóban áramló közeg, keveredési lehetőségeinek és életállapotainak 
a téridőbeli végességét megértjük, amely csak addig tarthat, amíg az elágazás külön ágakon és 
együtt fejlődik, ez esetben megérthetjük az összetettebb, többdimenziós térben kialakuló 
életfolyók genetikai keveredési lehetőségeit is. Ez a keveredési, vegyülési lehetőség az 
azonossági, de a mássági lehetőségekben is jellemzően véges, bár csak az eredőjében az 
állapota mindig kiszámítható, a tényleges lokális állapota csak becsülhető. A külön ágakba 
keveredő, a főágakban az eredet más forrásaiból származó, látszólagosan ősibb, a 
keveredésben nagyobb bonyolultságra jutó oldalágakban kifejlődő nagyobb azonosság, 
statisztikailag véges lehetőségeit megfelelően színesítik a főágakon kívüli mellékágakból, és a 
kisebb alsóbb szakaszú vízgyűjtő területek forrásaiból, és a közvetlen környezeti körforgások, 
a réteket és vízgyűjtő tereket, a környezetet tápláló esők. A rövidebb körforgású, nagyobb 
azonosságú csapadékból bővülő, a nagyobb tömegű, közös genetikai folyók azonosságát 
jobban megtartó, tisztább csapadék azonban nemcsak színesíti az életfolyókban levonuló 
sokféleséget, hanem az izotrópabb isteni közös térben a nehéz és már erkölcstelenül 
szaporodó anyagi ionos részecskéktől megtisztulva, sokkal tisztább, hívőbb minőséget kever a 
már nagyon elszennyeződött, zavarossá váló folyókba. 
A következő 27. képen bemutatott életfolyó azonban közelről, nagyobb felbontásban 
szemlélve egészen más képet mutat. Már a kezdet forrásainál kisebb nagyobb mellékágak, 
kavicsok, kövek, szigetek osztják meg a folyamatosság főágait. Később a folyammal együtt 
arányosan egyre nagyobb, hasonló hozzámérhető szigetek mellett, nagyobb azonosságú 
főágakban folyik tovább, hogy ezt követő egyesülésekkor, a kétfélévé, vagy mássá fejlődött 
ágakban, külön-külön önmagával nagyobb azonosságú mellékágak ismét izotrópabb, közös 
többféleségbe keveredhessenek. A többféleség tartós keveredése, - ha nem keveredik hozzá 
eltérő helyen eltérő minőség, - azonban ismét homogénebb, de többfélébb életkeverékből 
kikeveredő, izotrópabb azonosságot hoz létre. Miként az Amazonas vagy más folyók egyik 
ága a különáramlás ideje alatt tisztábbá és fehérebbé, lúgosabbá, mássá válik, közben a bomló 
szerves anyagok területén átfolyó fekete (negro) ág közben megbarnul, feketébbé és 
csersavassá válik. Az áramlási rendszer fizikai szabályai megegyeznek a mennyiségekben is 
mérhető áramlások statisztikai valóságával, azaz a V1+V2 stb. mellékágakban folyó áramlás 
mennyisége = az adott mellékágakhoz tartozó főágakban folyó mennyiség nagyobb 
időegységre jutó statisztikai valóságával. A különbség a külön ág idején elpárolgó, esetleg 
holtágban egy időre a tovább és az együttfejlődésben megrekedő, tóvá szélesedő. A lelassuló 
fejlődésben a különbség a becsatlakozó, a közvetlen a környezetből bejövő, vagy és a 
természetből eső, csapadék formájában érkező mennyiségnél keresendő. Hasonlóan minden 
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más átfolyás, áramlás, pl. elektromos áramlás (töltésáramlás) mennyisége is statisztikai 
valószínűséggel egyezik meg a beágak, és a főágak között, de a hasonló veszteségek, a 
kúszóáramok, potenciálgátak, és keresztmetszeti, vagy potenciál jellegű tényezők miatti 
ellenállások módosíthatják az átfolyások statisztikai mennyiségét. 27. ábra. Az életfolyó. 

 
 
Az azonban kétségtelen, hogy az átfolyás rendszerében valahol a deltánál, vagy a nagy 
élettengerbe beágazásnál statisztikai eredőjű időbeli szimmetria alakul ki, a vízgyűjtő 
területeken lehullott és a helyi telítődésekben kialakult, felvett igénynél több, az elvezetett 
felesleg, és a közös izotróp térbe, a közös élettengerbe beömlő ágak hozamában, tartalmában. 
A folyás (és az idő) iránya mindaddig, amíg a természetkialakult korábbi rendje jól működik, 
a magasabb potenciálú helyről az alacsonyabb felé, kiszámítható (idő) irányba folyik. Ha 
azonban a korábban kialakult természeti rend, a megszokott áramlási és időirány a nagyobb 
energiaszintű környezet nagyobb rendjének a megváltozása miatt már nem alkalmas a szokás 
szerint még a régi irányba törekvő áramlások levezetésére, az új potenciálgátak, ellenállások 
megváltoztatják a kialakult áramlási rendezettséget. Amikor a megszokott irányba már nem 
vezethető el a környezet felvevő képességnél nagyobb felesleg, és az életvíz nyomása a 
feszültség egyre magasabb energiaszintű, indulatra kész, de áramlani nem képes magas szintre 
emelkedik, a folyók életáramlása lelassul. Ilyenkor a feszültség és az életnyomás potenciál 
megnövekszik, és egyre nagyobb réteg és szint, nyomás különbség alakul ki. A feszültség 
különbségnek ilyenkor addig kell emelkednie, amíg az el nem éri, meg nem haladja az 
életakadályt képező új gátak térben, vagy időben véges potenciálszintjét, amíg a veszteglésre 
ítéltetett áramlás, meg nem találja a kiutat a gátak közé szorított, kényszerülő helyzetéből. Ha 
az élettérben kialakult vízgyűjtő terület magasabban van, mint a környezet átrendeződés miatt 
kialakult új gátak, életakadályok potenciál szintje, akkor a tartós és folyamatos vízszint és 
feszültség felhalmozódás, egykor szükségszerűen eléri azt a potenciál különbséget, amely a 
feltorlódott közeg továbbáramlásához szükséges új medret ismét képes kialakítani. Ilyenkor a 
potenciálgátakon átcsap az áradat, kiszélesíti az áramlás lehetőségét más életcsatornába, 
kanyonba terelve, az idő és az élet áramlás irányát a nagyobb feszültségű (potenciálú) 
térrészről a megszokott irányba, a közös izotróp élettengerbe folyatni.  
A források azonban nem táplálhatnák a patakokat és a folyókat, ha valamilyen ellenkező 
irányultságú hatás nem juttatná fel a közeget a magasabb helyzeti potenciált biztosító 
vízgyűjtők területére, vagy és még az előtt az esőt és a jó irányú életáramlást mindenhová 
eljuttatni képes, a szelek különbségével hajtott felhőkbe.  
Valami ellentétes irányultságú folyamatnak fel kell juttatnia a felhőkbe, a magasabb 
szférákba, a felső vízgyűjtőkhöz és a forrásokhoz az életáramlás ez esetben víz közeget alkotó 
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részecskéit. Ez lehet a víznek ellenséges közegben a nagyobb változás sűrűségre kényszerülés 
miatti felbomlás, elpárolgás, vagy-és a nehéz részecskéik leadása után, a kisebb sűrűségűvé 
váló vízcseppeknek, az életbuborékoknak a környezeti közegnél kisebb sűrűségűvé, nagyobb 
térfogatúvá, könnyebbé válása után a nagyobb változás sűrűségű élőrétegből kiszorulás. A 
természetet, és a kialakult rendjét életben tartó körforgások, a korábban kialakult 
potenciálgátak ellen felemelő hatások nélkül nem működnének. A víz, egyre kisebb potenciál 
különbséggel rendelkező, egyre nagyobb azonosságú környezetbe kerülő részecskéinek a 
korábbi különbsége, a mássága, az izotrópabb élettengerbe sodródással az elkülönülés, és az 
elszigetelődés megszűnési lehetőségével csökken. A nagy azonosságra visszatöltődés, a 
sokakkal azonos minőségre kerülés redukálja, lecsökkenti a különbséget, a hasonló analóg 
életmódot, rendet folytató, követő kellő azonosságú részecskék közötti másságot. A közös 
élettérbe, tengerbe keveredéssel azonban új másságok is kialakulnak, nagy biodiverzitású 
izotróp sokféleség kellően stabil egyensúlya fejlődik ki, a közös, de szubjektív védettséget 
már nem biztosító, jelen időben változó valóságú közegben. A közös élettengerbe kerülésben 
az egymáshoz képest könnyebb és kisebb sűrűségű részecskék felülre kerülnek, közelebb a 
tengerfelszínhez, a napfényhez, az élet átlagos szimmetria rétegéhez, a levegő keverék, az 
aura határfelületéhez, de a nagyobb sűrűségűek lesüllyednek, a fenék keverék nagyobb 
sűrűségű, nagyobb változás sűrűségű, vagy csak egymáshoz kötöttebb, nagyobb függőségben 
változó határfelületéhez, szimmetria rétegéhez. Bár a különbség itt is kialakul, és a nyugodt 
tengerben réteges, élőrétegekbe rendeződés alakul ki, de az életviharok és a természet 
nagyobb erői (árapályok) gravitációs erők által kiváltott áramlások itt is megváltoztatják a 
kialakult, és már minden résztvevőnek unalmas túl nagy rendet. Míg a tengerfenékre kerülő és 
a nagyobb sűrűség felé továbbfejlődő, egymáshoz közelebb kerülő, kellő azonosságú 
részecskék, életbuborékok, lélek egységek, a nagyobb életnyomásban sokkal több egységnyi 
kisebb részt tartanak azonos térfogatú térben, a kölcsönös függőség a kötelem és az 
összefüggés a változtatásnak ellenálló képesség a közös egységnyi térbe sűrűsödéssel egyre 
növekszik. A kisebb sűrűségű, de nagyobb azonosságú buborékok, a nekik és hozzájuk képest 
túl nagy sűrűségű környezetből menekülők, a nekik és a saját energiaszintűknek, a kitöltött 
térbeli tömegszám és hatóképességnek megfelelőbb, nagyobb azonosságúak éppen úgy 
egyesülnek egymással, mint a nagyobb sűrűségűk miatt együtt lesüllyedők. A tenger alatti 
áramlások, a hepehupák és mélyedések oldalára került nehéz részecskék és szervezeteik 
legurulnak, lesüllyednek a gödrök aljára, ahol a fenék-menti lamináris vízmozgás egymás 
mellé sodorja, idővel egyesíti őket. A nehezebb, de nagyobb azonosságú közös tömeggé, pl. 
Mangán gumókká egyesülő részecskék, a fenék eltérő sűrűségű közegének a potenciálgátján 
ismét torlódnak, és nem tudnak továbbfejlődni, ezért a téridőbeli veszteglésre kényszerülnek, 
az életáramlásban nem, csak a tömegben fejlődnek, nagyobb azonosságú réteges közös 
rendszerbe szerveződnek. 
A tengerfenékre lesüllyedő víz részecskék már nem olyanok, mint a felszíni vizek, a 
napfényre már nem emlékeznek, és bár a térfogatra jutó energiában dúsak, már szinte nem is 
vizek, nem olyan életbuborékok, mint a magasabban, kijjebb lévő rétegekben a kisebb sűrűség 
felé fejlődő rokonaik. Itt, lenn a mélyben mások a célok, más felé törekvés alakul ki, és ha az 
életáramlás e célok felé a még nagyobb sűrűségű tengerfenék-talaj ellenállásában megreked, 
beágyazódás és tartós együttváltozás alakul ki. Az ilyen tengerfenékre süllyedő közeg már 
nem az a víz, amely egykor kristály tisztán csillogott a holdfényben, és a patakokban 
csörgedezve szikrákat vetített vissza a napnak. Itt már félig rohadó bomló bűzös, bomló, 
tovább differenciálódó iszapot képez, amelynek már a fele sem víz, azaz már nem olyan, már 
nem az a tiszta, és már nem az általunk megismert életet tápláló minőség. Azonban az élet 
körforgása itt sem áll le, és bár jelentősen mássá váló vízcseppek már nem a felszín fényében 
fürdenek, de energiával és általuk leadott hatásokkal, felbontott, szabaddá tett részecskékkel 
táplálják a saját környezetüket. A felszíntől, az átlagos állapottól nagyon eltávolodó 
részecskék már nem a könnyed lelkes napfény és szél részecskékkel keverednek, hanem egyre 
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nagyobb sűrűségű, hozzájuk hasonló, vagy és náluk is nagyobb sűrűségű olyan részecskékkel, 
amelyben már nem az egyre nagyobb energiaszint, a tömegszám sűrűség a lényeg, hanem 
azok a dolgok értékelődnek fel, amelyekben ez a térség és vegetáció hiányt szenved. Kellően 
tágas tér és energia van bőven, ezért ez, mint tartós túlkínálat elértéktelenedik, de az 
alacsonyabb életnyomású tér és az áramlási szabadság felé a vágy növekszik, és az ellenállás 
nélküli áramlás lehetősége felértékelődik. Bár minden közegben lesznek olyanok, akik éppen 
itt és e környezetben érzik jól magukat, akik vagy ilyen, nekik ideális környezetben születtek, 
itt nőttek fel, itt találták meg a megfelelő fejlődéshez szükséges ideális életteret, táplálékot, 
azonban az élet sokszínűsége és bonyolultsága, ezzel a szépsége, a fraktálrendszer más 
szintjén és másképpen érvényesül. A fenékre süllyedő, nagy sűrűségű iszapos, nehéz 
részecskéket tartalmazó víz, a fenékáramlásokban tovább differenciálódik, és a környezeti 
iszapos víznél még nagyobb sűrűségű, de a lamináris tengerfenéki réteghatáron túl lévő 
fémes-köves közegnél, kisebb sűrűségű mangángumók közösségeibe fejlődik az 
energiaszintben gazdag, de a változatosságban és sok minden másban elszegényedő, nagyobb 
egyediségbe fejlődő élet. Az elvágott és megcsiszolt felületű Mangángumókon nagyon jól 
megfigyelhető a réteges szerkezet, és az Ametiszthez hasonló bevezető köldök gyökér, az életforrás, a 
kezdet fejlődési eredéhez mutató.  
A nagy sűrűségű fenék-közeli közegbe összetömörített részecskék, és a tengerfenék, a 
talajréteg helyileg az átlagosnál nagyobb sűrűsége azzal a járulékos, együttváltozó lehetőséggel 
jár, hogy a lokálisan nagyobb sűrűség miatt, máshol, az átlagosnál kisebb sűrűségűvé váló 
felsőbb, külsőbb térrészben, a nehéz és durva részecskékben ritkábbá váló élőrétegekben 
megnő az áramlási szabadságfok. Az élet egy részének rossz, de elviselhető nagyobb 
nyomás és a nagyobb helyi sűrűség felé differenciálódása teszi lehetővé a közös tér más 
részében a kisebb helyi sűrűséget, a nagyobb áramlási szabadságfokot, az életáramlás és a 
lélekáramlás az élőrétegek közötti gyorsabb és nagyobb távolságokra is eljutni képes 
körforgások kellően szabad lehetőségeit. Az élet terhét leadó, és a kisebb sűrűségű átlagos 
felszínre visszaemelkedő, (a számára túl nagy sűrűségű, túl nagy életnyomású térrészből kiszoruló), a 
nehéziszapot és az élet addig hurcolt nehéz részecskéit leadó víz, nemcsak megtisztul, hanem 
könnyebbé és a megtartott átlagos állapota esetén, a térfogatához és a terhet még nem leadó 
környezetéhez képest kisebb sűrűségűvé válik. Az ilyen anyag, életbuborék, szervezet ezért 
kiszorul a nála sokkal nagyobb sűrűségű, a változásnak ellenálló képesebb közegekből, és a 
kisebb életnyomású, hasonlóan kisebb átlagos sűrűségű, (azaz a vele nagyobb azonosságú) 
közegek, rétegek felé kényszerül. Sokféle eltérő aspektusból, más és más indokok hozhatók 
fel a kétségtelenül azonos, a kisebb ellenállású, és a nagyobb azonosságú térrész felé áramlási 
következmény magyarázatául. Ilyen idealizáltabb indok, a megtisztulás, a terhek leadása, az 
isteni könnyebb és tisztábban, átláthatóbban fejlődő térrész felé visszatérés, a nagyobb 
áramlási szabadságfok elérési lehetősége. A lehetőség a nagyobb azonosságok közötti 
vonzalom, azaz a két nagy azonosságú részecske mező közül mindig több idegen, egymástól 
eltaszító hatás záródik ki, mint amennyi egymás felé hajtja, taszítja őket. Az is érthető indok, 
hogy a hatóképtelenné, határozatlanná váló, a nagyobb változás sűrűség felé fejlődés céljában a hitét 
elvesztő részecskék szükségszerűen a kisebb ellenállású, a kisebb életnyomású, a kisebb változás 
sűrűségű, vagyis a rendezettebb, kevésbé kaotikus, kiszámíthatóbban változó térrészek, azaz a már 
megismert múlt felé, az isteni közösség szabálytartóbb közös tere felé áramlanak. 
Mivel azonban a globális igazság, nemcsak egy szinten, és nem teljesen azonosan működik, a 
többszintű igazságban minden életszintnek megvan a maga igazsága, és ezen igazság 
magyarázata, életideológiája, hogy miért éppen az az életmegoldás, választás a helyes, 
amelyben él, és amely szerint szelektálva változik. Bármilyen életideológiával ruházzuk fel, 
magyarázzuk az élet eltérő sűrűségű, eltérő energiaszintű rétegeibe differenciálódást, minden 
szintnek megvan a maga igazsága. Az azonban tény, hogyha egy kellően komplex 
rendszerben bármelyik szinten megakad a differenciálódás, a mellette lévő közeli rétegekben 
is felborul a megszokott rend, tehát az életáramlás eredő rendje, a körforgás valamelyik jó 
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iránya csak akkor működik, ha az egymás mellett lévő rétegekből legalább háromban 
egymáshoz képest kellő, másfelé fejlődő különbség, és egymásnak továbbadó hatáskapcsolat, 
körforgás, élet és hatáscsere alakul ki. A kétszereplőssé, vagy zárt rendszerré váló, 
körforgásba, hurokba záródó élet csak egymás között képes egyre jobban felerősödő, 
rezonanciába fejlődő hatásokat cserélni, amiből az adok – és kapok időben egyre gyorsabban 
változó következmény fejlődése, mind a két szervezet megszűnéséhez, felbomlásához 
vezethet. A legkisebb körforgás lehetősége az apa-fiú és a köztük áramló és egymástól 
elszigetelő, de őket egymással is összekötő szentlélek hármasában van, amely már képes 
időbeli eltolódással, csillapodó hatással, kerülő úton egymásnak adni az élet jó és rossz 
hatásait. Ha ennél kevesebb a kölcsönhatásban résztvevő életszereplők száma, akkor 
rezonancia alakulhat ki az egymásnak adok-kapok változatlan, gerjesztő-felbontó állapotából. 
Valójában a szent hármas szent négyest képez, mert a két végpont, az Apa és az anya 
állapotból a másik véglet felé fejlődve egyszerre két ellentétes áramlási irány fejlődik ki. Az 
egyik irányban a fiú, az utód épül, a másik irányban a szent lélek bomlik, de ha megfordul az 
életáramlás és az életkör iránya, akkor a szent lélek épül és a fiú az utód bomlik. Más 
lehetőségben az apa vagy és az anya épül vagy bomlik, és az átépülő, áttelepülő részecskéik 
az utódot gyarapítják, amelyben, keveredve a környezet más szereplőivel egy kicsit más 
összetételűvé fejlődik. A természet megszokott fejlődési iránya is kettő, és egymással 
szemben fejlődő. Míg a bolygónkon és a féltekéken az egyik a nyárból az ősz és a lebomlás, a 
nagyobb differenciálódás, a szent lélek felé fejlődik, addig az egyidejű azonos irányban a 
lebomlott ősz az impulzushiányosabb télbe, a másik pedig az ellenkező állapotából, a nyárból 
visszabomlókkal lendületes tavaszba fejlődik. Miközben az élet hidegfúziós ága kintről 
befelé, a télből a tavasz felé, az apa állapotából az utód felé fejlődik, a melegfúziós szervezeti 
ág az ősz állapota után energiában kiteljesedett nyárból szintén a tavasz felé, de belülről 
kifelé, az átlagos tavasz felé fejlődik, és a tavasz állapotban a lendületesen fejlődő közös 
utódban kellő azonosságúként együttváltozó rendszerbe egyesül. 
 
Bármely rétegben, térrészben, akármelyik életdimenzióban, képességben, hatásban alakul ki 
lényeges különbség, a nagyobb potenciálú, az adott hatásban, képességben, közegben, 
információban telítettebbé vált, ezért az adott dologban leértékelődő térrészből hamarosan 
megindul a telítetté vált minőség áramlása, a minőségével és a hatásával még kevésbé telített, 
ezért arra, és az ilyen tulajdonságú részecskékre még nagyobb igényt tartó, jobban 
megbecsülő környezet felé. A lényeges különbség hangsúly ez esetben az áramlás 
intenzitásának a nagyságára és az idő gyorsaságára vonatkozik. A szubjektív jelző a lényeges 
különbség, Einstein nyomán a mihez képest kérdés tartozik. A mellett élő, velük közös térbe 
keveredő, ezért összehasonlítási és viszonyítási lehetőséghez jutó. Ez lehet életmód, feleség, 
barátnő, vagyon, életnyomás, szabadság, idea stb. 
 
Miként a víz, maga az élet is csak akkor maradhat tartós és kiszámítható életkörforgásban, ha 
kezdetben a környezeténél eltérőbb, magasabb potenciálra kerül, ha valami felemelő, 
magasztos változás történik vele. Ehhez előbb fel kell emelkednie, el kell távolodnia az őt 
magából kivető, kiszorító, túl nagy azonosságú közegből, és a térfogatának megfelelő energia 
és tömegsűrűségű, hatóképességű külsőbb, őt az adott oda szállított tudásáért, képességért, a 
létezésének a helyi közösségre ható jóságáért megbecsülő rétegbe kell jutnia. Ezt teszi 
lehetővé, hogy a számára túl nagy változássűrűségű, a változtatásnak nála sokkal jobban 
ellenállni képes melegfúziós környezetbe kerülő életbuborékokra ható olyan magas impulzus 
sűrűség alakul ki, amelyben az átlagos réteg, állapot differenciálódik, és a nehéz részecskék 
kiválasztódása, leadása után a könnyebb és gyorsabb lélek részecskék, üresebbé válva, 
felfúvódva, rugalmasabb töltött állapotba kerülve menybe, a kisebb változássűrűségű 
rétegekbe, az aurákba menekülhetnek. 
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Miként a léket kapó hajón a kétségbe esett tengerészek minden nehezet kidobnak annak 
érdekében, hogy az élet felszínén maradjanak, hasonlóan dobják ki a mélybe lehúzó nehéz 
részecskéiket a bűnbeeséstől megtisztulni vágyó életbuborékok, amelytől megkönnyebbülnek. 
Az idegen és elnyomó, életre alkalmatlan térbe tévedő életbuborékokba záródó 
mikroszervezetek, a differenciálást létrehozó magas impulzus sűrűségben az életbuborék 
héjára áramolva felületi feszültséget, lamináris életáramlást, a környezettől a saját belső 
terüket védő, elszigetelő réteg és héjáramlást hoznak létre. Az életbuborék felületére terelődő 
lendületes gyors átlagos részecskék a nehéz terheik kidobása után is egy ideig még - a 
nagyobb belső nyomás és hőmérséklet miatt – meg tudják tartani a korábbi térfogatukat, sőt 
egy ideig még növelik az életterük, ezért a térfogatra jutó sűrűség lehűlés közben lecsökken, a 
nagyobb sűrűségből a felhajtó erő jelentősen megnövekszik. Amikor egy a nehéz (élet) 
terhétől megszabaduló életbuborék elkezdi a felemelkedést a magasabb szférákba, akkor 
azonos közegben kiszámítható gyorsasággal emelkedik, de eközben nő a buborék mérete és 
fékeződik. Ha eléri a kisebb életnyomású közeghatárt, a felfúvódása teljessé válik, és 
miközben a belső utánpótlás csökken, a felületi feszültséggel terhelt lamináris hártya 
elszakad. Ez az életbuborék esetében globalizációs jelenség. 
A körforgás fennmaradásának az ára a nehéz részecskék centralizálódása, az idő, a változás 
sűrűség és a mássá fejlődés gyorsulása. Az egyre nagyobb sűrűségbe fejlődő, egyre nagyobb 
azonosságúvá váló részecskék egyre nagyobb teherrel nyomják a hasonló nagy sűrűségű, az 
adott irányban a továbbhaladást, a továbbfejlődést akadályozó részecskéket, pontosabban 
valamennyit a továbbfejlődés felé kényszerítik. A környezetből, vagy és más szervezetből, 
akár távoli differenciálódásból nagy lendülettel és kinetikai erővel, dinamikával érkező részecskék, 
nehézségi erőt és gravitációs nyomó hatást átadva, egyre kisebb térbe kényszerítik a nehézzé 
váló, elmeszesedő, a kölcsönös árnyékolóhatás miatt is a gravitációs lendülettel összenyomott, 
majd egymásba fonódó, szövődő, kölcsönös függőségbe kerülő, összecementálódó 
részecskéket. Idővel egyre nagyobb mennyiség rakódik egymásra, amely nagy életnyomás 
esetén már nem bírja el a rárakódó, halmozódó terhet, és ilyenkor az összeroppanó, az élet 
súlyát, terhét már nem bíró réteg tovább differenciálódik, a magas rétegnyomásban, 
életnyomásban összeroppan, a háromdimenziós kiterjedése egymáson elcsúszó kétdimenziós 
felületre változik. Előbb csak elfolyósodik és kétdimenzióssá, képlékenyebbé, áramló 
képesebbé fejlődik vissza, majd a tovább differenciálódásban, a magas változás sűrűség, vagy 
és a túl nagy életnyomás hatására olyan kicsi, könnyen deformálódó egységnyi részecskékre, 
életbuborékokra bomlik, amelyek kisebb térrészbe is összenyomhatók, kényszeríthetők. Ha e 
részecskék kellő helyet kapnak, a felfúvódás közben kitágulnak, kis sűrűségűvé és ismét 
szabadabban életáramlóvá, negatív gravitációs lendületet szerzővé, a nagy sűrűségű, változás 
sűrűségű közegből kiáramlóvá és felemelkedővé válnak. Ha a felhőkben gravitációs hatást 
adó nehéz részecskékkel feltelő, besűrűsödő életbuborékok a korábbi szabad terükben 
kitöltődve, nagyobb sűrűségű, nehezebb részecskékkel feltöltődve terhessé válnak, a 
legnagyobb centrális szimmetriában lévő, valamely irányból ellenhatás hiányában védett tér 
felé áramló, hozzámérhető azonosságú gyors részecskék, már nem tudnak kölcsönhatás nélkül 
átáramolni a térrészükön. Ilyenkor impulzusba kerülnek, elnyelődnek, vagy-és lendületet és 
változtató képességet adnak át a közös életbuborékban együtt fejlődő részecske tömegnek. Az 
átadott hatásokkal, az egyre nagyobb sűrűségű, egyre nagyobb gravitációs lendületet, 
kölcsönhatást elnyelni képes közös buborékba záródott részecsketömeg, a kevesebb 
ellenirányú eredővel, ellenhatással rendelkező nagyobb tömegű, a védettebb árnyékoló tér felé 
terelődik. A kezdetben majdnem üres és könnyű, de lamináris héjjal és felületi feszültséggel 
rendelkező Orgon részecskék, náluk nagyságrenddel kisebb részecskékkel, hatóképességgel 
és a közeli tömeg felé ható irányú lendülettel telnek fel, azaz lehullnak az árnyékolóképes 
határfelületet is képező talajra, ahol tovább differenciálódva időfolyamatba kerülve átadják a 
terhüket a környezetnek. Ha egy ilyen léghajónyi életbuborék a differenciálódáskor, a lék 
kialakulásakor kiveti magából az őt esőként lehúzó, a földre és a nagyobb sűrűség felé fejlődésre 
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kényszerítő nehéz terhét, akkor megkönnyebbülve fejlődési irányt, új célt és értékrendet változtathat és 
felemelkedhet a korábbi sérelmein.  
A terhétől, az élet sarától, és az egyre több energia, az egyre nagyobb változtató képesség 
vágyától megszabaduló élet ismét képessé válik a szárnyalásra. Ha a gyarlóságain át tud lépni, 
és ha ismét kellően hívővé válik, megkönnyebbülő, megtisztuló életbuborékként a magasba 
emelkedve a környezeténél nagyobb magassági potenciálra, más minőségre tud kerülni. A 
szivárvány minden színe, a szférák zenéje ismét visszatér a könnyeddé váló, az isteni 
közösséghez visszatérő, ismét a jó irányba, a közös izotróp térrész felé áramló részecskékhez, 
de sokan lesznek, akik új terheket vesznek fel, és visszatérnek a kárhozatra ítéltek 
körforgásába. Meddig tart ez a körforgás? Valószínűen mindörökké, de legalább addig, amíg 
a részecskék tudata és értelme meg nem nyílik, amíg meg nem értik, hogy miképpen lehet 
tartósan, hosszabb időre kikerülni a gyors körforgásokból, miképpen lehet nagyobb 
szabadságban egyenesen áramlani, de az életakadályokat idejében felismerni, kikerülni, vagy 
megpihenve a nagyobb azonosságú közeg magas sűrűségében a kényszerkörforgásokat 
rendezett együttfejlődésre cserélni. 
 
Térjünk vissza a gondolattal egy körforgás erejéig a közös életfolyó kétdimenziós jellegű 
életfelületen kialakulásához, a közös mederben, életcsatornában együttáramlás lehetőségéhez. 
 

Ha felnagyítunk egy szigetekkel tarkított főágat, akkor láthatóvá válhat, hogy a részekre 
szakadó ágakon tovább áramlik az élet vízként ismert közege. Ha a kétfelé vált főág több még 
kisebb érre, ágra, részre szakad, akkor a statisztikai mennyiség a kis ágakon (az időbeli 
eredőjében) közel azonos a nagyobb főágakban eredő, tápláló közeg mennyiségével, és csak 
az válik különbséggé, amely a környezetből hozzáadódik, vagy és elpárolog. Valószínűen ez 
a pontosan soha meg nem mérhető, időben is változó mennyiség az Einstein által is 
keresett univerzális állandó, amely a hibás számításokat a közvetlenül az izotróp 
környezetbe távozó, és onnan eredő különbséggel kiegészíti. Az idő azonban statisztikailag 
mérhető mennyiséget eredeztet, de itt is a megválasztott időegység határozza meg a 
statisztikai pontosságot. 28 Az életfolyó részecskéinek az elágazási és egyesülési lehetőségei. 
 

 
 
 

 
A folyóban életáramló víz közeg, amikor megosztódva külön életcsatornákban áramlik, a 
másik csatornában áramlótól eltérővé differenciálódik és annál feketébbé, zöldebbé, vagy 
fehérebbé fejlődve, mássá válik. A lassabban fejlődő életágban, a differenciálódásra és a 
letisztulásra kellő időt kapó közeg átláthatóbb marad, mint az állandóan keveredő, a 
lehetőségeit gyorsabban kimerítő életág. A különfejlődésnek azonban a szigeteket elhagyó 
téridőszakban, a közös ágba kerülve vége szakad. A mellékágak egyesülése után, ismét 
nagyobb azonosságba keveredik az életáramlásnak helyet és életcsatornát adó folyóban már 
ismét együtt áramló, de már ismét a nagyobb azonosság felé fejlődő víz közeg. Az 
együttáramlást megosztó szigetek felett és alatti mennyiség azonban csak a statisztikai 
mennyiségében egyezik egymással, mert közben kiegészül a környezetből közvetlenül be és 
abba kiáramló az átlagos szintet pufferoló, apadáskor kiegészítő, áradáskor azt befogadó 
mennyiséggel. 

Gyorsabb, nagyobb azonosságú, hidegebb főág

Az áramló víz közösséget 
megosztó sziget 

Lassabban fejlődő, melegebb, sokfélébb mellékág

Melegebb víz, gyorsabb elöregedés, nagyobb 
párolgás, talajvízzel puffer kapcsolat 

Hideg területek, folyók, 
hegyek fölött lehűlés, 

teher leadás, eső 
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Az élőrétegi lamináris síkhoz viszonyított kétdimenziós jellegű (eredőjű) áramlás 
harmadik dimenzió felé kiterjedése, és az idődimenzió felé a változás visszacsatolt, 
ellensúlyozó pufferolás nem számottevő, de csak ezzel együtt kerekedik ki az egész, 
egységes teljes víz és életáramlási rendszerré. 29. ábra. Az életcsatornák és a környezet. 

 
A térben és időben már több dimenzióban változó életáramlás, az erekben vagy és az 
életcsatornákban áramló DNS minőség, hiába képez sok körkörös, részben zárt 
életcsatornákat, a csatornák végei között energiaszint, potenciál különbségnek kell 
kifejlődnie. Miként a folyónak életáramlásra alkalmas életcsatornát képez a közös áramlási 
rendszer részét képező part és a töltés, a határfelület és a folyóágy, hasonlóan a többdimenziós 
áramlásban az érfalak, és a belső és a külső különbsége biztosítja a mindig nem, de 
periodikusan és a statisztikai eredőjében kisebb életnyomású részek felé áramlási lehetőséget. 
Miként a folyó ágya és a meder kiegészül a partmenti környezetnek a hiányzó mennyiséget 
periodikusan hozzáadni, és az időszakos többletet elnyelni képes pufferoló részével, a 
környezetével, hasonlóan a zártabb, kötöttebb, kisebb szabadságfokú térrészekben, a 
szervezetekben áramló életcsatornák is rendelkeznek a felesleget elnyelni, vagy hozzáadni 
képes, az életnyomás szintet a lehetőségek határai között stabilizáló, pufferoló környezet 
aktívan együttműködő lehetőségével. A komplex életáramlási rendszereknek része az a víz 
aspektusából nem mindig látszó környezet, és e környezetben éppen szabaddá váló, vagy 
lekötődő részecskék, amelyek a kisebb sűrűségű, vagy és az általuk kellően ismert 
kiszámíthatóbb környezeti közegben, a légtérben könnyebben áramolva hamarabb jutnak el 
más térrészekbe, pl. a víznél a sivatagok fölé, ahol a nagyobb lokális vízhiány miatt több 
megbecsülésben részesülnek. A felesleg, a túlkínálat a telítődést követően kiválik a rá igényt 
nem formáló, őt kellően nem becsülő közegből, és vagy elraktározódva kivárja a kereslet 
növekedését, vagy el és szétáramolva megkeresi a szervezetét, és a képességét, a 
részecskéinek a hatását, tudását jobban megbecsülő környezetet, szervezetet. 
A folyónak éppen úgy része a környezet, amely táplálja, folyóágyat, gátakat és zuhatagokat 
képez, és része minden kisebb életfolyó, mindegy hogy hány ágra szakad, előbb utóbb 
valamennyi a nagyobb azonosságú, közös, izotróp élettengerben, vagy emelkedettebb állapotban a 
felhők légterében, rétegében egyesül. A folyóknak, a benne folyó víznek része az eső, a pára, a 
harmat, a légtér, amely a terhe leadása után befogadja, és a füvek, virágok által a felsőbb 
részbe továbbított nedvesség. A partok, gátak, természeti akadályok, határfelületek, 
vízválasztók, potenciál gátak között folyó vízközeg, akár piszkos, akár átlátható és tiszta, a 
zavarosabb, kevésbé átlátható csepp éppen olyan testvére, nagy azonosságú, de némileg eltérő 

Egy testrész, a kar, láb, vagy egy 
szervezett térrész derék keresztmetszeti 
képén bemutatott, a jelen felszínén belül a 
szervezetekben kanyargó, többdimenziós 
életfolyók, a belső életcsatornák körül 
éppen olyan hozzá tartozó, vele 
együttműködő belső, és külső környezet 
meg és jelentétét, együttműködését kell 
feltételezni. Ha az időegységre jutó 
átáramlásban túl nagy helyi életnyomás 
alakul ki, akkor ezt a többletet a belső, 
vagy-és a külső pufferoló környezet –akár 
egy ártér - képes felvenni, és akár a külső 
környezeten át olyan, éppen kisebb 
életnyomással, igénnyel rendelkező térrész 
felé továbbítani, amely kölcsönösen javítja 
az éppen hiányban lévő környezetek, vagy 
és más szervezetek eredő szimmetriáját. 
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rokona egymásnak, mint a tiszta a tisztának. Bár az ilyen víz azonossága az állapot és a 
minőség azonosságában kisebb, mintha teljesen azonos állapotú, tulajdonságú lenne, de ha a 
hely és az idő azonossága megfelelő, ez kiegészítheti a másságot, és biztosíthatja a szükséges 
feltételt a sikerese vegyülésre. Nem a tiszta víz tehet arról, hogy az életakadályok előtt 
lelassulva, leülepedve az átlagosnál tisztábbá válik, és nem oka annak sem, hogy néha a 
túl nagy gátakat leromboló féktelen áramlásban, a legalja hordalékot is felvéve magába 
beszennyeződik. Az élet emelte akadályoknak az élet általi lebontása során, az ismét jó 
irányra találó, a különböző ágakra bomló részek tovább folynak, és ha az egyiket 
folyamatosan piszkosabb, önmagával tisztázatlan szülői forrás, vagy rossz környezet táplálja, 
a tartós szennyezéstől a rossz forrással táplált patak, és a rossz vizű patakokkal táplált folyó is 
elszennyeződik. A tartósan rossz hatásnak kitett feketébb, piszkosabb állapotra kényszerülő 
ág, sarj beszennyezi azt a folyót, amely tisztább ágból és körülmények között, magát e 
tisztaságban jobban megőrizve lejjebb, később egyesülve vele, együtt közös életáramlásban 
ugyanolyanná, átlagossá, de az életfejlődés rendjét és szimmetriáját az idő eredőjében jobban 
megtartóvá teszi. A folyamatban azonban amennyire a másik zavarosabbá válik, annyival a 
szennyezett víz is felhígul, letisztul, de azon az áron, hogy az általa a közösbe bevitt sarával 
az addig tiszta ág is beszennyeződik. Miközben egyre hasonlóbbá válnak egymáshoz, a 
korábban külön ágban fejlődő, de később keveredő genetikai ágak mássága csökken, a 
keveredő vegyülésben az utód tömegben a közösség azonossága közel átlagossá, analóg 
állapotúvá fejlődik, keveredik, elvegyül.  
 
Az élet statisztikai valósága valahol a tökéletes idealizált, eszményi és a feketébb valóság 
között, a túl nagy szervezettség diktatúrája és a túl nagy szabadságfokú, szervezetlen 
anarchikus társadalmi állapot között vergődik a Tao útján. A lények idealizált tökéletessége 
csak a túl jó körülmények közé került idealista tudatok reménnyel táplált fantáziájában fakad, 
de a piszkos állapotokat, a fekete lyukakat, és a fekete gazdaságon átáramlás időszakait nem 
tudja az élet elkerülni. Ha az átlagos állapotánál néha jobban beszennyeződik, és e közösségbe 
kerülő szennyeződéstől másoknak rosszá válik, de nem kell mindig magával hurcolnia az élet 
terheként cipelt bűneit. Az élet valamely szintjén elromlott szervezettség, ha már nem 
gazdaságos a megjavítása, könnyen lebomlik, és rossz kihull a rostán és a kellő szimmetriában 
és életképesen maradók más életben maradt kellő rugalmasságú szervezetekben, 
együttműködésekben folytathatják a jobb irányba fejlődést. A rossz a jóra vágyik, arra, 
amelyből nincs neki elég, amely őt tisztábbá, jobbá teheti, a túl jó pedig olyan a saját 
fogyatékosságában ellenhatásra képes adottságokra, hatásokra vágyik, amelyekkel, a sokkal 
rosszabb környezetben, vagy és az ilyen hatásoktól és körülmények között jobban meg tudja 
védeni magát.  A túl jó szervezetek, amelyekből száműződnek a rossz gondolatok, és az ilyen 
hatásokra képes részecskék, védtelenül, kellő ellenható képesség nélkül maradnak az ilyen 
hatásokkal szemben, amelyek keresztül-kasul áramolhatnak a védelemre, ellenhatásra nem 
képes szervezetekben. 
A Viktimológia tudományág ismeri azon, a környezet igazságában, a szimmetriában és az 
ennyire nem jó igazságszolgáltatásban túlságosan is bízó, az élet sérelmeit a saját hatásokkal, 
képességekkel megtorolni nem képes, lokálisan az adott környezet szabályai szerint túl jó, 
vagy csak naiv szervezeteket, amelyeknek egyszerűen nincsenek eszközeik, ellenhatásaik az 
őket az izotróp környezetben, ez miatt szükségszerűen és gyakran érő rosszal szemben. Azon 
szervezetekből, amelyek kifelé túl jóvá és túl szabályosan élővé válnak, eltávoznak a bennük 
kellően meg nem becsült, a szervezetet érő rossz hatásokra megfelelően ellenhatásra képes 
saját rossz részecskék, ezért az ilyen túl jóvá fejlődő, belső bűnözőket nem nagyon tartalmazó 
szervezet védekezésképtelenné válik a rajta ellenhatás nélkül be és átáramló rossz dolgok 
hatásai ellen. Amely hatások, állapotok, téridőbeli minőségek, biodiverzitás egységek, 
antitestek hiányoznak egy szervezetből, azok szinte védtelenül be és átáramolhatnak rajtuk. A 
szervezetéből az átlagos rosszat is száműző, ideális vagy túl védett környezetben felnevelkedő 
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szervezetek nem ismerik meg kellően azon rossz hatásokat, amely ellen később, a védetlenebb 
izotróp, (idegen hatással, rosszal fertőzött) környezetben nem lesz ellenszerük, ezért az ilyen 
szervezetek nemcsak maguk analóg eszközökkel megvédésére, hanem ellenhatásra is képtelenné 
válnak az őket érő rossz hatásokkal szemben. Azonban felmerülhet egy másik aspektusú 
következmény is, mert az ilyen, messziről kirívó, balek jóhiszemű szervezetek nemcsak 
áldozatok, hanem belső eltökéltséggel, saját akarat nélkül maguk is vadásznak a rosszra, 
kiváló érzékkel hozzák a valóság felszínére, választják ki a környezetben kialakult rosszat. 
Talán az Isteni szervezet használja őket felderítőknek, a rosszak kiválogatására, megtalálására, 
amelyhez remek adottságaik vannak. E szervezetek kiváló felderítők és csalik, szinte ráéreznek 
minden rosszra, ezért gyakran ők azok, akik észlelik a zavarokat, az ellenmondásokat, a fekete 
ügyeket. Az így megtalált szabálytalanul élő radikálisok nemcsak könnyebben felderíthetők, hanem 
könnyebben beazonosíthatók, és az erre szelektálódottak, a rend őrei által elvileg elfoghatók, 
elkülöníthetők. A szervezetekben nemcsak fehér vérsejtek és antitestek, semlegesítők vannak, hanem 
kiváló felderítők, ráérzők, a sorok között olvasók, a néhány részletből az összefüggéseket összerakók. 
A Viktimológia áldozatai úgy keresik az életterükben kialakult rosszat, mint a szervezetekben a 
rosszindulatú idegenek könnyen felismerő, elkülönítő, ha kell felfaló fehér vérsejtek, a limfociták.  
 
Az életet a valóságnál jobban idealizáló szervezetekben a kellően meg nem becsült, a be nem 
fogadott, vagy és a túlságosan a jóra törekvés miatt elutasított antiszervezetek nem találnak 
támogatókra, segítőkre, a nem mindenkor szükséges, de néha hasznos munkájukat kellően 
megbecsülőkre. Ha kirekesztődnek a túlságosan is jóra törekvő szervezetekből, akkor az ilyen 
szervezetekben hiányossá válik a megfelelés és az ellenállás az őket érő rossz hatásokra. Az 
ilyen jellegű behatásokra mindig felkészületlen, megfelelő ellenhatással nem rendelkező 
szervezetek fegyvertárából rendszerint hiányzik a rossz hatások elleni módszer és megoldás. 
A karma szerint az ilyen szervezeteknek a következő életekben meg kell tanulniuk a reális 
valóságban és izotróp környezetben élni. Az ilyen szervezetek túlságosan is bíznak az igazság 
szolgáltatásban, és sokszor nem veszik észre, hogy az igazság csak ott van, ahol a jog és a 
kötelesség szimmetriája is kellően megtartatott. Ha az igazság, vagy és a jogszolgáltatás, a jog 
és a kötelezettségek szimmetriája valamely szervezettségben nem megfelelő, ott az 
ellenhatások hiányával rendelkező, másra szakosodó, a rendben és a szabályok megtartásában 
bízó szervezetek súlyos hátrányokba, gyakori igazságtalan helyzetekbe kerülnek. Ha az élet 
egyikfő reaktor hajtóereje az igazságtalanság, a jogfosztottság, amelyek indulatot szülnek, 
akkor az ilyen, a viktimológia áldozatainak súlyos okuk keletkezik a sértett jogigazságuk 
helyreállítására, a következő időszakban reváns vételére. 
Azok a szülők, akik az utódjukban mindig elfojtják a rossz reakciókat, akik száműznek 
minden rossz cselekedetet, azok hamarosan szembesülhetnek, hogy a rossz részecskék 
valóban redukálódnak az utódjaikban. Miközben az utódok sikerese együttműködőkké 
fejlődnek, és megbíznak a közös rendszer védelemre, biztonságra, szolgálatra szakosodó 
jogrendszerében, igazság és rendvédelmében, a valóban jó környezetben sikeresebbé 
válhatnak a rosszabb tulajdonság nélküli együttműködő képességükben. Ha azonban elromlik 
a környezet biztonsága, ha a rend őrei, az igazság és a jogszolgáltatás rendszere elégtelenül 
működik, akkor a rossz dolgokra az utódokat kellően fel nem készítő szülők gyermekei 
nagyon kiszolgáltatott élethelyzetbe kerülnek, kihasználódnak, kifosztódnak, meglopják őket, 
elkerülhetetlenül a Viktimológia áldozataivá válnak. 
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23. Az értékrend változás kiváltói: 
Minden az átlagostól eltérővé fejlődésnek ára van, és miközben valamely hatásokban 
lokálisan feldúsul, erősebbé és egyedivé válik az élet, más hatásokban, képességekben és 
lehetőségekben elszegényedik. Az élet azonban úgy fejlődött ki, hogy amely hatásokban, 
képességekben, minőségben lokálisan a helyi igénynél jobban feldúsul egy közösség, azok a 
telítettséget elérve, kitöltve azon felül lokálisan feleslegessé, egyre kevésbé megbecsültté 
válnak. Amikor valamiből valamely minőség túlságosan nagy dominanciába kerülve nagyon 
kitölti a környezeti teret, amikor valahol helyileg nagyon többségi hatásba kerül, akkor ez a 
minőség az egyenetlen elosztás miatt máshol éppen bizonyosan hiányzik. Míg a helyi többlet, 
a túlkínálat leértékeli a saját minőségét, a jelenlétét, addig máshol e minőség, ahol az igénynél 
kevesebb van belőle, felértékelődik, keresettebbé válik. Ahol egyre kisebb a tér, és egyre 
kisebb vagy egységnyi térrészbe egyre többen kerülnek be, egyre többen töltik ki a lehetséges 
helyeket, ott felértékelődik a tér értéke, de csökken a tömeg értéke. Ha valahol nem elég nagy 
a szabadság, és nagyon korlátolt az életáramlás lehetősége, ott felértékelődik a szabad 
életáramlás lehetősége. Ahol kellően tágas a tér, és túl nagy, vagy egységnyi térrészre túl 
kevés egyén, részecske, túl kevés tömeg jut, ott tartós túlkínálattá többletté válik és 
leértékelődik az elégtelenül gondozott tér, de felértékelődik az ilyen kevésbé gondozott teret 
energiával és változtatóképességgel kitölteni képes munkaerő, a változtató képes tömeg. Ahol 
kevés a női minőség, ott, mint túlkínálat leértékelődik a férfias hatás, és felértékelődik a 
hiányt okozó nőies minőség. Ahol sok az öreg, a tudás, ott leértékelődik a tudás, de 
felértékelődik a cselekvőképesebb kéz, a lendületesebb fiatalok keresettsége megnő. Ha egy 
környezetben, egy időben túl sok és túl nagy a szimmetria, a cselekvőképesség redukálódik, 
ott felértékelődik a lendületes cselekvőképesség, a határozottság, a gyors döntőképesség. 
Hasonlóan, ahol túl sok a cselekvő, a lendületes fiatal, de kevés az életet valóban ismerő, a 
kellően tapasztalt és megfontolt öreg, ott felértékelődik a gondolkodás, a tudás vagy és a 
megértő és tanító képesség. Míg a sok diák között jól érvényesül a kellően arányos 
mennyiségű tapasztalt tanító, addig a túl sok tanító között a tanárok feleslegessé teszik 
egymást, és felértékelődik a cél, a diák, a sokféle dologra megtanítható, fogékony és még 
kellően tudatlan fiatal. Ha a fiatal tudása felzárkózik, akkor a fiatal tanulóból a túl sok tanító 
vetélytársa, konkurenciája fejlődik ki.  Amíg a személy, a szervezet egyedi tudással, 
képességgel rendelkezik, amely miatt megbecsült és jól érvényesül, sokáig titkolja a 
környezete előtt a képessége részleteit, de reklámozza, ismerteti annak az eredő hatását, amit 
jól tud, és amiből él. Ha azonban elöregszik, és egyre kevesebbé válik az egyedi tudása, a 
cselekvő képessége, akkor már mindet ad amilye csak van, hogy megtarthassa a környezet 
megbecsülését. Az elmúláshoz közeledő szervezetek egyre nagyobb intenzitással adják át a 
képességeiket, a tudásaikat, (amilyük még megvan az élet hasznos dolgaiból) a környezetben 
lévő arra igényt tartó érdemesebbeknek. Ha azonban nincsenek ilyenek a közeli környezetben, 
akkor a tudását, az egyediségét a köznek kérés nélkül kiadó tudást adó tanítóvá válik, bízva 
abban, hogy közben felbukkan a tudásban rejlő előnyöket felismerő fogyasztó, és a tudása, az 
információs eredődje, a megbecsülése, a létezésének, fontosságának az elismerése utólag 
mégis felértékelődik. 
 
Ha egy gazdasági szervezet már túl sok dologra reagál, ha túl sok dologgal foglalkozik, túl naggyá 
válik a biodiverzitása, akkor az erőforrásait túlságosan felaprózó, mindent együtt göngyölítő 
szervezetnek redukciót és profiltisztítást kell végeznie, meg kell növelnie a koncentrálását arra a 
főcélra, a mely a továbbélését a lehető legnagyobb eredménnyel lehetővé teszi. Ilyenkor fel kell 
számolnia a szükségtelenné váló tevékenységeket, termékeket, profilokat, és át kell adni a kevésbé 
fejletteknek, hogy ők is fejlődhessenek. A gazdaság azonban úgy fejlődik ki, hogy a már nem 
gazdaságos, a saját területi piacán már nem igazán eladható, vagy csak veszteséges, esetleg nullszaldós 
szektor kerül átadásra. Így került az akkumulátorgyártás az USA-ból Indiába, a gépgyártás Kínába, és 
a sokféle zsibgyártás Hong-Kongba. Az adott időszakban kevesebb anyaggal, jobban gépesíthető, 
korszerűbb termékek, hatások gyártását, pl. az Információs piacion elért előnyt az átadók megtartják, 



 
 

148 

és gondosan ügyelnek e szakmai titkok és eredmények monopóliumainak a megtartásán. A 
globalizációkor ez történik. Elkezdődik a körforgás felgyorsulása, a termék és a szerkezetváltás, a 
profiltisztítás. A szervezetek kénytelenek szembenézni hogy a túl széles, vagy és korszerűtlen, túl 
nagy energia, vagy és szállítás igényes termékskála gazdaságosan már nem vihető tovább, tehát a 
profiltisztítás, átadás elkerülhetetlenné válik. A kiadott tudáson új kicsi szervezetek milliói fogannak, 
ezrek megerősödnek, de valódi felzárkózás az első vonalakba, az életpiramis csúcsára nem nagyon 
lehetséges, a Fejlődés stációi szigorúan betartandók, nem átléphetők. Ha mégis látványosan túl 
gyorsan megerősödik egy szervezet, pl. egy fa, egy új párt vagy ideológia, akkor az elégtelen 
gyökérfejlődése miatt hamar kidöntheti az első körülötte tomboló vihar. A fejlődés stációi, a gyökérzet 
megerősítése, a környezettel való összefonódása, összekapcsolódása szükséges és fontos része a 
naggyá fejlődésnek. Ebben a fejlődésben hol a gyökérnek, hol a lombozatnak kell periodikusan és 
lehetőleg az eredőjében együttfejlődni. 
 
Ha valahol nagyon sok pénz áramlik, a pénz minőség helyi túlsúlyba kerülése éppen olyan 
túlkínálatot hoz létre. Ilyenkor leértékelődik és felhígul a túl sok pénz, de felértékelődik a 
hitelképes pénzt felvenni és visszafizetni is képes adós. Ahol azonban túl sok az adós, akik 
eladhatatlan ingatlan fedezetet, értékesíthetetlen munkafedezetet kínálnak a felvenni 
szándékozott hitel pénzekért, ott leértékelődik a túl sok hitelt igénylő, és erre reális fedezetet 
nem állítani képes adós minőség. A pénzt a pénz növekvő hiánya értékeli fel, amikor a 
szervezettség túlságosan az anyagiakra koncentrál, és nem tudja elképzelni a létezését az 
értékcserére alkalmas eszköz nélkül. Minél jobban hajt a pénzre, azaz minél keresettebbé 
válik a pénz, a hozzá képest feleslegessé váló, túlkínálatba kerülő ingatlanok, munkafedezetek 
leértékelődnek leinflálódnak. Ha nem tudja egy szervezet teljesíteni a közösség pénzigényét, 
fedezet igényét, akkor értékrendet kell váltania, és a pénzisten helyett a munkaistent, vagy a 
szeretetet, az együttműködést, vagy a teljesebb foglalkoztatást kell az élet fókuszpontjába 
állítania. A pénz hiányát, rossz elosztását a foglalkoztatás, és a személyi munkaérték 
elismerésének, megfizetésének, arányának az elromlása váltja ki. A személyi munkaérték 
leértékelődését az eladható értéktermelés hiánya, a túl azonos képességek hatások tömeges 
túlkínálata okozza, amelynél túl kevés az egyedi eladható termék és hatás, a belülről kifelé 
áramló érték, ezért a befelé áramló ellenérték is elmarad és felértékelődik. Hiába lapátolják az 
emberek egymás között körbe a homokot, a kupac nem lesz sem nagyobb, sem kisebb, és bár 
sok energiát adnak le, ennek nem lesz haszna, amiből a dolgozó közösség fenntarthatja magát. 
Hiába forog egy országban egyre gyorsabban a belső pénz, a belső körforgás, ha az adott 
szervezet, gazdaság nem hoz létre kifelé eladható többletet. Ilyenkor a sokszorosan körbeadott 
pénz csak veszteséget termel, és az adott szervezet egyre jobban kifárad, gazdasági erőben, 
hozzámérhető energiaszintben, tartalékban, készletekbe, belső felhalmozásban lemarad. 
Ha a körforgás és a cserélődés lelassul, a mássá fejlődés és az egyediség helyett az azonosság 
felé fejlődünk, és ez esetben a sokféleség lehetősége, a környezet által igényelt, eladható 
korszerű hatások exportképessége csökken. A kényszerkörforgásba kerülő nemzetek, 
szervezetek minden tagja egyre jobban hiába dolgozik, a befektetett munka nem hoz 
eredményt, kifelé eladott többletet. A pénz értéke, a haszontalan belső körforgások arányával 
együtt romlik, leértékelődik. Ha egy nemzet, vagy szervezettség nem tudja az általa előállított, 
de a környezet értékrendjében nem kellően becsült termékeit, hatásait értékesíteni, akkor az 
ilyen szervezet és tagjai a környezeti értékrendben leértékelődnek, elinflálódnak, felélik a 
készleteiket, felhasználják a tartalékaikat. Az ilyen szervezetben mindenki azonossá, a pénz 
megérkezésére és azonnali továbbadására fejlődik, és miközben egyre több enrgiát ad ki 
magából, a munka ellenértéke helyett energiát invesztál, tehát veszít, és folyamatosan 
visszafejlődik. Ha a szervezet nem tud változtatni a költekező életvitelén és magatartásán, a 
bevételt nem létrehozó szokásain, fejlettségén, akkor az el nem adható nem eléggé keresett 
saját hatásaiból nem fog tudni megélni. Ilyenkor a bevételei és a fennmaradását biztosító 
forrásai tartósan elmaradnak a változatlanul magas költségeihez képest, és időben növekvő 
fedezethiány, negatív energiaszint, hatóképesség csökkenés alakul ki. Ez mindaddig 
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növekedhet, amíg a szervezet gazdasági eredője a szabályokat megtartó környezettel szemben 
ismét pozitív egyenlegbe nem kerül, amely idő alatt, ha a szervezettség megvárja, amíg a 
tartalékai lemerülnek, kimerülnek, elveszhet a hatóképessége, a felálló és felzárkózásra 
alkalmas képesség-lehetőség. Ha egy szervezettség elmulasztja a még kellően tehetős 
idejében a felzárkózást, akkor a fejlődésben egyre jobban lemarad, elmarad a környezetéhez 
képest, és ez választásra kényszeríti. A lehetősége egyre jobban beszűkül a csak igen-nem, 
azaz vagy a felzárkózásra és a gyorsabb fejlődésre vivő utat választja, vagy meredeken és 
radikálisan célokat és értékrendet változtat, és a pénz értékrendje helyett, más értékrendű 
képességeket, hatásokat kezd kifejleszteni, amelyek a környezetben megfelelő eladhatóság, 
igény növekedése esetén később is biztosíthatják a gazdasági egyensúlyát. Ilyen példa a 
cigány, amelyik felhagyja a munkát, mert nem versenyképes a pénzért való küzdelemben a 
nála, a munkában, szaktudásban és másban szükséges képességekben jobbaknál, de erősíti a 
célját és képességét abban, amiben jobb mint mások, és megtanul másoknál jobban zenélni, 
olyan hatásokat, fakanalakat, seprűket, fonott kosarakat stb. előállítani, amelyek 
visszaadhatják a nemzetiségének a megbecsülését, és bár alacsonyabb energiaszinten de 
megtarthatja az adott élőrétegben maradást. A harmadik világban milliók élnek folyamatosan 
alacsony elismertségű éhbérért létrehozott kézműves termékekből, akiknek a felzárkózás 
lehetőségét csak az értékrend változás hozhatja meg. A muzsikus romáknak olyan az 
információs energiaszinten, hatásban a környezetnek eladott zenei élmény, mint a tudósnak az 
általa ismert speciális tudás. A kaptafához visszatérő, sikeres muzsikus cigányok megfelelő 
egzisztenciát hozhatnak létre az eredeti, kifejlődött képességeik mesteri szintre való 
szakosodásával. Ha azonban ha minden munka és jövedelem nélkül élő roma, azonos irányba 
fejlesztene, szakosodna, ezeken a területeken is túl nagy túlkínálat alakulna ki, ezért az egy-
egy irányba szakosodás lehetősége is véges. A fejlődési irányokat a nemzetiségtől, vagy a 
rasszoktól, alfajoktól függetlenül meg kell osztani, és lehetőleg kifelé, a kisebb ellenállás, a 
nagyobb igény, a sikeresebb keveredés irányába kell fejleszteni.  
Az eredet centrumából kifelé és szétfelé terjedés, a még az adott életminőséggel, hatással nem 
telítődött, az egyediségeket kereső környezet felé mindaddig könnyebb, amíg az életfelületen 
a különböző irányokból a kereslet tere felé áramlók össze nem érnek az élet felszínén, az 
egymással túl analóg személyes kínálatok, hatások. Az idő és a fejlődés iránya ezért a 
szervezetek többségénél dominánsan az eredet tere felől kifelé a környezet felé mutató, a 
szakosodási képességnek megfelelő irányultságú. Mivel azonban a statisztikai többség 
fejlődési iránya kifelé tartó, a más szervezetek és fejlődési környezetek elérésekor ez az 
idegen életterekbe hatolással befelé terjedő irányúvá válik. Amikor a kifelé terjedők által 
elhagyott, az adott élet minőség megélhetésére alkalmatlanná vált terek boszorkány körökben 
kiürülnek, az otthontól, az eredet terétől távolodók mások terébe, míg a kívülről, máshonnan 
érkezők az ő eredeti terükbe kerülve befelé áramlóvá válnak. A beáramlók, a máshonnan 
származók, a dolgokat egy kicsit másképpen, eltérő környezetben megismerők, megtanulók 
azonban mássá, és sok esetben alkalmazkodó képesebbé válnak a helyieket már kiszorító 
betegségek, telítődések, rezisztens lehetőségei ellen. Az életterét kiégető, elszennyező 
minőség az ő minőségét és fogyasztását, szennyezését, hatásait még nem ismerő térségekben 
jobban boldogul, és a képessége mindig az adott terület, térség lehetősége által meghatározott 
engedő irányba fejlődnek. Hasonlóan a mások által elhagyott térrészekbe máshonnan 
beáramlók is az adott terület éppen aktuális engedő lehetősége felé fognak fejlődni, 
szakosodni, és a bennük lévő sokféleségből mindig az virágzik fel, érvényesül jobban, amely 
megoldást tud a nekik idegen térben a meglévő, felhalmozódott adottságok kihasználására, 
másoknak eladható, életcserére, energia és hatáscserére alkalmas élettermékek, hatások 
létrehozására. A belső sokféleség és a tudás azon része, a bennünk és a hozzánk tartozó 
aurában élő elődi részecskének, a szervezetekben élő mikro lényeknek mindig az a része 
értékelődik fel, jut több és jobb lehetőséghez, felvirágzáshoz, amely sikeres megoldást 
prezentál a közösségnek az adott térben és időben az érvényesüléshez, a környezet által éppen 
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igényelt hatások létrehozásához. Ilyen hatás lehet sikeres politikai vezetés, szervezés, 
gazdasági előnyt adó érték, dolog, termék vagy keresett sajátos, egyedi hatások létrehozása. 
Az idegen térbe befelé fejlődéshez tehát találékonyságra, jó felismerő képességre, kellő 
másságra van szükség annak érdekében, hogy a mások által leélt, kiégetett, tönkretett 
területen az ehhez alkalmazkodni képes élet kellően megtapadhasson. Hasonlóan, a saját 
teréhez a végtelenül ragaszkodó szervezeteknek sem kell eláramlani, elmenekülni, a 
környezetuntsággal szembesülni akkor, ha fejlettebbé tud válni, mint a régi környezetébe 
beáramló újak, vagy és olyan dolgokat, hatásokat tud részükre felkínálni, amelyekre az 
újaknak, a betelepülőknek folyamatos, vagy és növekvő igénye van. Az érvényesüléshez meg 
kell érteni, hogy a régi életteret elfoglalók, a létszámban, tömegszámban növekvők mi felé 
akarnak fejlődni, és ehhez mire van szükségük olyan hatásokban, amelyeket nem tudnak 
maguk előállítani, vagy és versenyképesen másoktól beszerezni. Amely a saját terében 
megmaradó, kitartó szervezet sikeresen ismeri fel a közigény fejlődését, és élenjár ezen 
igények teljesítésében, azok a megváltozó környezetben is megtarthatják az átlagos, vagy 
annál valamivel nagyobb fejlettségüket. Vagy módszert vált, mássá fejlődik, és pl. a póknak 
sem kell elköltöznie, mert miközben az eleség a döglődő környezetben szaporodó legyek 
formájában helybe jön, eközben ellátja a hálója környékén gyűjtögető hangyákat, és az 
életpiramis e szektora tovább fejlődhet. 
 
A belső, és az aurában fejlődő sokféleség, az idegen térrészben és a globalizációs 
összeolvadáskor, a réteghatárok lebomlásakor, a makroevolúciós körforgások 
felgyorsulásakor megkapja a lehetőséget a más térbe jutásra, az érvényesülés keresésére, a 
nekik jutott terület, térség még kiaknázható, átalakítási lehetőségeinek a felismerésére, 
hasznosítására. A területet már lehasznált, kiégetett, kizsákmányoló szervezettségnek, 
lamináris rétegirányban, a rendelkezésre álló felület betöltése, telítődése, elszennyezése esetén 
radiális rétegváltó irányban kell továbblépnie, át kell adnia a helyét, a volt életterét azoknak, 
akik az általa elhagyandó térrészben megfelelően tud érvényesülni, a meglévő adottságokat 
gazdaságosan tudja eladható keresett hatásokra átalakítani. Amiből túl sok lesz, több mint a 
kereslet, az szükségszerűen leértékelődik, de amiből sikeresen a kínálathoz képest megnőhet 
az igény, azok a hatások felértékelődnek, az ilyen hatásokat létrehozni képeseknek eljön a 
tavasz és a Kánaán, a fellendülés időszaka. 
A valamilyen hatásokkal, szervezetekkel túltelítődő, leértékelődő térben szükségszerűen eljön 
az értékrend változás, amikor a korábban kialakult értékek, célok leértékelődnek, és a más 
irányú fejlődésben sikeres új célok, új fejlődési irányok kerülnek az élet felszínére, és ezek 
más értékeket, értékrendet hoznak elérendő közös célként az élettérbe. 
Az élőrétegünkben leinflálódó megszokott hatások más célok választására kényszerítenek, a 
telítődő hatások leértékelődnek. A pénz és az anyagi célok, mint elsődleges, de elavuló 
értékrend, nagy eséllyel a hátérbe kényszerül, és fontosabbá válik az együttműködés, az 
egymásnak adható jó hatás, a foglalkoztatás, a személyi hasznosság és örömérzés, a 
megbecsülés keltése. Az értékrend változás már folyamatban van, a gazdasági infláció, a pénz 
általános elértéktelenedése, a rosszul elosztása ennek a differenciáló folyamatnak a kölcsön és 
visszaható következménye. Míg egyes helyeken már túl sok az energia és a pénz, az anyagiak, 
ezért ezek nem megfelelően hasznosulva elértéktelenednek, egyre rosszabbul hasznosulóvá 
válnak, más helyeken túl sok a nem foglalkoztatott munkaerő, az eladhatatlan személyi és 
dologi érték, pl. az ingatlanok, vagy és a személyi hatások értékesítési lehetősége. Már régóta 
túl kevés az élet értéke, az élet intézményének, az egymásnak adható jó hatások 
megbecsülése, elismerése, a személyi tudás és változtató képesség elismerése, a létezés 
fontossága. A közigény mindig arra fordul, amelyből kevés van az igényhez képest, és ezért 
az értékrend változásban az kaphat jobb és több megbecsülést, elismerést, aki ismeri az 
Áfium, a társadalmi, szerveződési probléma elleni orvosságot. 
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A belső közakarat, a közérzés azokat a célokat, személyeket és szervezeteket, politikusokat és 
pártokat, ideológiai fejlődési célkitűzéseket, fejlődési irányokat fogja támogatni, előnyben 
részesíteni, amelyek olyan célokat, tartalmaznak, tűznek ki közcélul, amellyel a többség a 
belső érzései alapján, az életpiramisába épült részecske szervezetek érzései alapján egyetért. 
Ezek a célok pedig a közigényből fakadnak, abból a sokak által vágyott fejlődési irányból, 
amelyekből az adott téridőben túl kevés a hatás, amely felé fordul a közigény, a közvágy. A 
közigény pedig a közhit eredőjéből táplálkozik, abból az egyéni hitből, amely a 
szervezetekben élő kisebb energiaszintű részecskék valamibe vetett hitéből, a célba vetett 
vágyakozása felé fordul. Ez nem vallás és nem dogma. A hit a cél és a cél elérésében vetett 
bizalom, a másokba vetett bizalom, hogy megtartják az együttműködési szabályokat, az 
egymás felé adott ígéreteiket, a jog és a kötelezettség egyensúlyát, és akkor a hit a jóba nem 
válik hiábavalóvá. 
 
Az idő értéke szintén relatív, változó. Ahol kevés az időre jutó változás, ott lassan telik, - 
múlik, vánszorog az idő, míg ahol sok az időre jutó feladat, a tennivaló, a változtató képesség, 
lehetőség, azaz a változás, ott szinte rohan az idő, sokszor nem elég a tervezett dolgok 
végrehajtásához. Ez miatt az idő értéke is relatív, ott, ahol nagyon sok idő és kevés a tennivaló 
lehetőség, a rendelkezésre álló időhöz képest, ott az idő értéktelenné válik, de felértékelődik a 
feladat, az érdekes és hasznos tennivalók lehetősége, és ha az élet ilyen körülmények közé 
kerül, már nem szükségszerűen az anyagi haszonért, a tömegért, a nagyobb változtató 
képesség lehetőségéért, hanem a hasznos elfoglaltság örömérzéséért dolgozik. A dolgok 
végzésének értelmet ad, ha az hasznossá válik egy közösségnek, felértékelődik az a dolog, 
felértékelődik a hasznot, jó hatást, dolgot létrehoz, növekszik a közmegbecsülése, a 
létezésének az elismert fontossága. Közmegbecsülésre számíthat, aki többeknek hoz, biztosít 
hasznos elfoglaltságot, tevékenységet, jó hatáscserét, a létrehozónak pedig a fontosságát és a 
tevékenységét, a hasznosságát elismerő visszajelzést, közmegbecsülést állít. Ha tehát valaki 
sikeresen meglátja a dolgot, a tennivalót, és megfelelően a gondját viseli a környezetében 
kallódó dolgoknak, szervezeteknek, holmiknak, akkor érdemessé válik a gondviselői 
feladatra, megbízatásra, vállalásra. Ilyenkor a természet isteni rendje egyre több anyagi és 
lélek dolgot bíz a jó gondviselőre, aki gyarapodni kezd, és nagy eséllyel mindaddig 
megtarthatja a tömegben és hatóképességben növekedését, amíg jó gazdája, gondviselője 
marad, a rábízott, vagy és önként felvállalt, vagy örökölt, a nyakába szakadt jószágainak. 
Itt jelenik meg a jóság relativitása. Nem az a jó, aki mindig ad, (mert nem biztos, hogy a sajátjából 
ad, ha pedig a másokéból, a közösből ad, akiktől elveszi a lehetőségeiket szűkítve, azok szemében, 
értékítéletében rosszá válik), hanem az válik jóvá, aki akkor és annak tud adni, akinek, és amiből 
éppen hiánya, szüksége van. Tehát az ilyen gondviselő, jó közvetítő, kereskedő, akinél a pénz 
csak mellékesen termelődik. A jó közvetítő nem a pénzért, hanem a közvetítés sikeréért, a 
sikeres hatású csere felemelő élményéért dolgozik. Ha valaki jó szemmel észreveszi a 
hiányokat, a rossz és a jó dolgokat, a feleslegesen felhalmozódó többletet, és megfelelő 
érzéke, képessége van, hogy a többleteket a hiányokkal kiegyenlítse, akkor az ilyen 
szervezetből sikeres közvetítő, az élet dolgai felett jó gondviselő lélek válik. 
A valódi jó ott és azt hoz létre, amelyre helyileg a dologra áhító közösségnek a 
legnagyobb az igénye, és abból vesz el, amiből sokaknak nagy feleslege, túlkínálata, számára 
már terhes feleslege van. Már az is sok jót tehet, aki nem a hiányokat, hanem ezek kielégítési, 
fejlődési lehetőségeit biztosítja, azaz elősegíti az éhezőknek, hogy megtanuljanak halászni, 
élelmet létrehozni, magukat eltartani, ellátni. A kevés jószág eltartási, birtoklási terhe még 
nem nagy, de akinek a gyűjtés állandó céljává válik, annak egy idő múlva olyan sok lehet a 
gyűjtése tárgyából, amelynek egy idő után terhessé válhat az eltartása, a gondozása. Mivel az 
életnek tömegi és tudati tehetetlensége van, ezért ritkán tud megállapodni a legjobb 
arányoknál, gyakori, hogy mire a legjobb hatáscsere állapot, szimmetria közelébe ér, addigra 
nagyon lendületbe jön, vagy tudati hiánya miatt nem észleli idejében, hogy valamiből 
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elsokallt. Az ilyen szervezet egy idő után többet gyűjt be, mint amennyit el tud tartani, meg 
tud gondozni, mint aminek még jó gondviselője tud maradni. A következmény a túl sok 
anyagi dolog egyre nagyobb teherré kezd válni, nem tudja folyamatosan és megfelelő 
állapotban tartani, és amikor a hopp után jön a kopp, már nemcsak dolgos kéz, hanem anyagi 
erő sem marad a dolgok fenntartására, másokkal fenntartás megfizetésére. Akinek túl sok 
dolga lesz, az egy idő múlva a dolgainak a szolgájává válik. 
Ha valakinek nagyon sok eltartandó, gondozandó jószága keletkezik, akkor a változtató 
képességében is véges idejéből egyre több időt kell fordítania a jószága gondozására, 
eltartására, - különben rossz gazdává, rossz gondviselővé válik - amely pedig csökkenti az idejét, a 
másra, pl., a hasznos pihenésre fordítható idő alkalmasságát. Az időből, mint a térből, a 
leendő pillanatból csak egy van, amely az egymást követő eseményekben a jelen 
pillanataként elmúlik, tovaszáll. Egyszerre nem lehet a teret két helyen kitölteni, 
egyszerre nem lehet egy időben két időt, két külön eseménysort, állapotot megélni, csak 
sorban és egymás után. Tehát annak az ára, hogy valamely szervezetnek sok jószága legyen 
nemcsak az anyagi lehetőségének a más jószágra cserélése, hanem a szabad idejének a 
jószágokra, nagyobb fontosságra, nagyobb mennyiségű részecske, jószág felett gondviselő 
lehetőségekre cserélése. Aki az élet elején kapott talentuma egy részét valamiben többletre 
cseréli, azon más lehetőségei, amelyekkel fizet a többlet lehetőségért, csökkennek, vagy részleges 
szimmetria hiánya keletkezik a leadott dolgokból, de az átlagosnál többlete a megszerzett 
hatásokból. A túl szelídnek hiánya van a vadságból, a durvaságból, de többlete van a jóságból, 
a könnyedségből, míg a sok dologban durva hatású szervezetnek feleslege van e durva és 
erőszakos hatásokból. A jót akkor cselekszzük velük, ha a durvának jó és gyengéd hatásokat 
is biztosítva lehetővé tesszük, hogy nagyobb szimmetriába kerülve megtarthassa az 
átlagoshoz közelebbi, a megmaradó képességben hosszabb életidőt, több életélményt 
eredményező állapotát, ha ilyenre vágyik. A túl szelídre is ráfér egy kicsit több erő és 
határozottság, az átlagos környezetben nem jó a nagyon szelíd állapotban kilógni a sorból. 
Lásd a Viktimológia galamb lényeit, akik szinte vonzzák a héjákat. Az átlagos állapot nem túl 
egyedi, de ha változik a trend, és másfelé fordul az igény, sokkal nagyobb az 
életrugalmassága, az alkalmazkodó lehetősége. Az univerzitás, az átlagos és kellően sokoldalú 
fejlődési alap is ezért előnyös, de mint mindennek, ennek is megvan az ára. Aki mindenben 
egy kicsit jó, az valóban semmiben sem elég jó az adott dolgokra specializálódókhoz, az 
adott fejlődési irányba szakosodókhoz képest, ezért az ilyen átlagosabb eredőjű 
szervezeteknek nincs valódi, kiemelkedő egyénisége. 
 
A jó közvetítő, kereskedő mindig azt a portékát kínálja a kereslet színhelyén, amiből hiány és 
felértékelődés van, és azt a fizetőeszközt, hatást fogadja el, amelyet a helyiek a területi 
túlkínálata miatt kellően nem becsülnek. A jó kereskedő, közvetítő sok megérzéssel, vagy 
információval, vagy jó ösztönös (belső) megérzéssel rendelkezik, és azon fizető eszközt, 
hatást, portékát, amit bőven kap az adott jó hatást keltő portékájáért, és ott adja tovább, ahol 
ennek az értékét az átlagosnál jobban becsülik. Ha azonban túl sok lesz a kereskedő a 
termelőhöz képest, és túlkínálat fejlődik ki, a létrehozott értékarány csökken, folyamatosan 
osztódik, a haszontól és a hozadéktól megfosztódik. A sokszoros körforgásra kerülő, belső 
körforgásba terelődő dolog értéktelenné és a hozadékától, a vele járó siker és örömérzéstől 
megfosztottá válik. Az igénynél nagyobb mennyiségben kifejlődő kereskedő azonban kufárrá, 
majd tisztábban pénzügyekben tevékenykedő bankárrá, vagy és tőzsdeügynökké válik. A pénz 
és a keresett hatásokra szakosodók egyre jobban elsajátítják a kétfelé növelem a hasznom, 
kiszélesítem az árrésem hatáslehetőségét. E szervezeteknél már jelentősen elválik a dologtól a 
közvetített hatástól a lényeg, és egyre kevesebb matériához, egyre kevesebb kölcsönhatáshoz 
kapcsolódik a tevékenység, csak az értéktöbblet marad meg, amely szimmetriahiányos 
állapotot, túl-szakosodást hoz létre. A bioszféra rétegbe máshonnan érkezett, itt idegen 
kisebbségkén kezdetben szétszóródott, kereskedni, kufárkodni, szakosodni kényszerült, ebben 
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tovább fejlődött kezdeti héber-zsidó faj életben maradáshoz bevált ez a törvényszerűség. A 
nagyobb mélységben, felbontásban, tovább szakosodás felé fejlődőknél rutinszerűvé válik az 
eladó, a kínáló, a többlettel rendelkező árának, hatásának a leértékelése, az ár lefelé a 
lenyomása, míg a fizetőképes kereslettel rendelkezőknél az árérték arány felnyomása, azaz 
tőle is, kétfelé is növelt árrés, a minél nagyobb többlet elérése. Ezt később megtanulja és 
megteszi az idegen térbe került szerveződés, az utód és minden dolog, ami él és mozog a 
világban.  Azt azonban egyre jobban elfelejtette az élet, hogy az életáramlásban nem a haszon 
az elsőrendű cél, hanem csak a tehetőséget, a változtató képességet növelő eszköz, lehetőség a 
sikeres és boldogabb életre, az élet gazdasági oldalának a fedezete. Amikor a túl fejlett tudat 
egyre nagyobb árrést, hasznot csikar ki a környezet szereplőiből, azok e hatással szembeni 
életuntsága, ellenérzése megnövekszik, és a tapasztalatfejlődésben, az ellenérzés megfoganó 
gyermekeként megszületik, majd idővel megnő a hatás terjedésével, növekedésével szembeni 
ellenállás. A kezdeti kisebbség akkor még jó és az élet sokféleségét megfelelően színesítő, 
élénkítő, változatosabbá tevő hatása azonban mára már túl sokká és túl telítetté vált, e hatás 
továbbtelítődése, erősödése, további térnyerése, dominanciája nem kívánatos. A közérzés más 
felé fordul, az élet más felé akar fejlődni, nem fogadja el a túlfejlettek túl nagy hegemóniába 
kerülését, az élet végleges pénzügyi zavarba megfeneklését. A pénz, mint az egymásnak 
adandó hatáscserét és ennek az arányait, az elszámolást megkönnyítő eszköz nem lehet cél, 
hanem csak eszköz, amelyet, a hibát felismerő élet lecserélhet, és mint a továbbfejlődést gátló 
már rossz eszközt elvetheti. Amikor egy eszköz már nem segíti az élet szerveződését, a 
körforgások jóságának a megmaradását, az élet értékrendet vált, és a rossz eszköz istenítése, 
hatásainak a túlbecsülése helyett más célt, új eszközt és más fejlődési irányt választ. 
Montequeiu ismerte fel a pénz, mint egy ideig értékcserére alkalmas eszköz véges valóságát. 
Ha a pénz folyamatosan szaporodik, egyre nagyobb elértéktelenedő mennyiségbe, felhíguló 
minőségbe fejlődik. Ennek a devalválódó eszköznek a megbecsülése, az elismert értéke egyre 
csökken, ideje a hatáscserék arányát, a valós hozzáadott értéket jobban tükröző, tároló, 
karmikus, átláthatóbban és visszanézhetően követett tartozik – követel hozzáadott, létrehozott 
értéknyilvántartásba integrálni. Ebben a karmikus nyilvántartásban különböző nagyságrendű jó és 
rossz hatások, a környezet és a saját szervezet állapotán is javító következmények követhetővé és 
láthatóvá válhatnak, a személyi történet, hatáseredő akár visszamenőleg az élet kezdetéig is 
visszakövethető. Az ilyen nyilvántartásban nemcsak azok minősítik a kapott hatásokat, az átadott 
értékeket, a tudást, a gyógyítás, a szívességet, akik kiadják, elrendelik ezek elvégzését, hanem azok is 
pontozzák (Pl. 1-10 között) akik a kapott szolgáltatás hasznát, vagy haszontalanságát közvetlenül 
érzékelik. Az orvos hatását ne csak a főorvos minősítse, hanem a beteg, aki a saját bőrén érzi a másik 
megfelelőségének az eredőjét. A tanár hatását, eredményét ne csak a főnöke értelmezze, hanem a 
diákok és a realistább szülők is minősítsék, és ezen érintettek, kölcsönhatottak együttes eredője adja a 
személyes érték valódi közhasznosságát. Aki nem elég jó minősítést kap a ténylegesen rossz eredője 
miatt, az ne tanítson, az ne gyógyíthasson, vagy és vegyen részt olyan átképzésben, amelynél a 
személyes adottságok és lehetőségek, jobban találkoznak a közigénnyel. Helyesebb azon amerikai 
megoldás, hogy a vádlott bűnét nem csak a bíró, - aki csak minősít - értékelje, hanem a közből 
választott esküdtek érzései, és az érzések eredő hatása mondja ki a vétkes, és elmarasztalható 
közérzést, közítéletet. 
 
Az egykori életalapító helyesen ismerte fel, hogy az örömérzés, örömszerzés felemelő értéke 
annak adni, aki az adott dologban hiányt szenved. A túl sok adás és elfogadás azonban 
lecsökkenti a saját törekvést, és függőséghez vezet. Az éhezőknek ételt, a szomjazóknak vizet, 
a tudatlanoknak a tudás szomját oltó lehetőséget, igét, információt kell adni, vagy meg kell 
őket tanítani a vágyott dolog elérhető célként kitűzésére és a sikerélményt adó saját elérés 
megtanítására. Erőt adni a gyengéknek, bátorítást a bátortalanoknak, hitet a hitetleneknek, 
határozottságot a határozatlanoknak. Az élet szinte minden egyede a megbecsülésre, az 
elismert fontosságra áhít. Ezért teszi kockára az életét, ezért dolgozik annyit, hogy a neki 
fontos szervezetek elismerését, a saját eredményét, jóságát, a fontosságát elismertesse. Akinek 
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nem kellően ismerik el a családi, baráti körben a fontosságát, aki nem kap elég megbecsülést, 
azért amit ad a környezetének, az vagy visszahúzódóvá válik, vagy egyre többet tesz kockára, 
hogy a vágyott elismerést mégis megszerezze. A kemény, és a szeretet ritkán adó, nehezen 
megnyíló, sokat követelő szülők gyermeke sok esetben egész életen át szeretetre áhítóvá, 
vagy és folyton bizonyítóvá válik. Miként azonban a kiválóságot sem adják ingyen, a másokat 
hatalmas eredmények felmutatására késztetők az elismerést is szűkmarkúan mérik. Vajon az 
ad több jót, aki könnyen ad, vagy aki szűkmarkúan visszatartja az elismerését? 
 
Kétszer tesz jót, és ezzel megduplázható a jó hatása, ha mindig azokéból teljesítjük mások 
értékelvárását, a szükséges jó kölcsönhatást, amelyből helyileg elértéktelenedő, a 
gondozójának már terhet jelentő nagy túlkínálat van. A sikeres kölcsönhatáscsere, az 
életáramlás lényege. Ez a lehetőség, a jót tenni, egyenlő azzal, hogy ha oda mész, ahol 
megfelelő a kereslet a tudásodra, akkor hasznossá és nélkülözhetetlenné válhatsz. Ilyenkor 
nem kell a jó mindenható beavatkozása, a jó hatáscseréket lebonyolító, ha az élet maga válik a 
többleteit megfelelő más hatásokra elcserélővé, a rossz dolgait megfelelően megoldóvá, 
semlegesítővé.  
Az életáramlás lényege, hogy a lokálisan leértékelődő, túlkínálatba kerülő, már a viselőknek 
is rossz hatásokkal rendelkezőket kölcsönhatás csere lehetőségre közvetítjük olyanokkal, 
akiknek jelentős és már terhelő többlete van azokban a hatásokban, amelyekre az előbbiek 
vágynak, és olyanokkal fizethetnek érte, amelyek számukra nem veszteségként értékelt, 
hanem felesleges kacatok, értéktelen túlkínálatot képező, bőségesen termelődő hatások. 
Kétszer ad, az, aki jól ismeri fel a hiányt és a kifejlődő többletet, aki segíti az érték és 
hatáscsere megfelelő kialakulását, a már valakiknek terhes hatások életminőséget javító más 
hiányzó hatásokra cserélését. Az élet igazi örömérzése nem abból áll, hogy kapjunk, hanem 
abból áll, ha annak adunk, akinek a kapott dolog hiányt képez, aki már régóta vár, nagyon 
vágyik valamire, ami nagyon becse érték a számára. Még nagyobb örömet, hasznot és 
megbecsülési lehetőséget hozunk létre akkor, azzal, hogy megelégedettebb, boldogabb 
állapotra úgy segítünk másokat, hogy ezzel lehetővé válik a náluk keletkezett többlet és jó 
hatás, felesleg más rászorulóknak továbbadása. A sikeres közvetítő láncba tud segíteni, 
szervezni olyan dolgokat, hogy az általa megsegítettek, a már terhes többletüktől 
megszabadítottak, többlete másokon segít, akik ennek fejében megkaphatják és 
továbbadhatják a saját többleteiket, és egyre nagyobb körben válik lehetővé a felesleges 
többletek mások hiányaikra és többleteikkel elcserélése. Valami ilyen sikeres körforgásról 
álmodhatott az egykori ősi életalapító. 
Jó szervezéssel, megfelelő felderítéssel, előkészítéssel sokaknak hasznos csereköröket, jó 
hatáskörfolyamatokat hozhatunk létre. Ezekkel ellensúlyozható a sikertelen megvalósítás, a 
tényleges matéria rosszabb eredője. 
 
Az adás öröme azonban nemcsak a megajándékozott pillanatnyi öröméből és átélt 
örömérzéséből fakad, hanem ilyenkor az ajándékozó is átéli azt az örömérzést is, hogy a 
hasznos tettel, a jó hatással, a sikeres hatáscserével, az ő személye, cselekvése, a 
létezésének a fontossága és a hasznossága is felértékelődik. Ilyenkor és szerencsére sokaknál 
másod és harmadrangúvá válik az anyagi előny, a nagyobb változtatóképesség, a kapok érzés, 
azonban felértékelődik és kiegészül a hasznossággal a személyes létezés elismert másoknak is 
fontosságával. Minden sikeres közvetítéssel a karmikus adósság, a másoknak elkötelezettség 
csökken, és ezzel a szegény is sokkal gazdagabbá, az adósságnak tekintett terhétől 
megszabadulóvá válhat. Mivel a nagyobb változtatóképesség, a nagyobb energia és 
hatóképesség elsősorban azért fontos, hogy a megmaradási lehetőséget, a belső, sikeresen 
együttműködő közösséget megfelelően visszacsatolva megjutalmazza, elismerje a jóságukat, a 
hűségüket a közös szervezetnek való fontosságukat.  A megmaradó képességet és a 
hatóképességet segítő pénz, energia tartalék csak eszköz, az örömérzések és a sikerek 
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megszerzése érdekében, Ha ezek az örömérzések és sikerek a pénzeszköz nélkül is elérhetők, 
a pénz, mint haszontalan, mással is helyettesíthető eszköz feleslegessé válik. Ezt az elismerést 
azonban nemcsak pénz és anyagiak átadásával lehet átadni, a személyes fontosság és érdem 
kihangsúlyozása mások, a barátok, a munkatársak, a rokonok, a szomszédok, az ismerősök 
előtt sokkal nagyobb közmegbecsülést, elismerést, szeretet és támogatást eredményezhet. 
Ilyen elismerés esetén sokadrangúvá válik a véges igényű anyagi táplálék, a hatások anyagi 
eszközben közvetítése, megszerzése, fontosabbá válhat a szellem és az ige, a jó szó, a 
sikeresen visszajelzett megbecsülés. Ne felejtsük el, hogy a túl sok pénz birtoklása hamarosan 
nagy teherré válhat. Főleg, ha a környezetben jelentős leértékelődés történik. 
 
Moetrius merészen álmodozó, idealista elképzeléseket táplál, és bár tudja, hogy ezek az ideák 
szebbek a megvalósítható tényleges valóságnál, de éppen ezért van szükség a merészebb 
álmodozásra, mert a ténylegesen létrejövő élet mindig lejjebb adja, nem érheti el az elvben 
megfogalmazott célok lehetőségét, de legalább egy köztes állapotban közelebb kerül az átlag, 
a tényleges lehetőségben a megálmodott idea soha el nem érhető valóságához. Az élet merész 
célok nélkül nem tud fejlődni. Az isteni közösség csak azon szervezeteket segíti, akik kellően 
bátran mernek álmodni, és kitartóan hisznek a közösségnek is jó közös célnak bizonyuló 
felvetett célokban. Az élet hasznos részecskéi nem az áramlásra, hanem a jó és felemelő 
célokra, a hasznosságra, a fontosságuk és a létezésük elismerésére vágynak. Az ilyen célt adót 
sokáig és sokan követik, de ehhez őszintének kell maradni, és be kell tartania a külső – belső 
részecske közösségének állított célokat, a feléjük kötelezettségként keletkezett ígéreteket. 
 
Az élet sokszor indokolatlanul fél a változástól, pedig a változás azokon segít, akiknek már 
helyileg nem jó a sora, akikből a túl sok jelenlét miatt a környezet eredője valamiben nagyon 
leértékelővé válik. Sokan választják a megismert, vagy még elviselhető rosszat a bizonytalan 
esetleg jobb lehet helyett. Tény az is, hogy akik jogosulatlanul elégedetlenek a sorssal, 
akiknek egyébként az átlagosokhoz képest jobb sorsa van, azok a változtatások esetén, 
könnyen rosszabb körülmények közé, és valóban rosszabb eredőbe kerülhetnek. A 
változásban azonban arra is lehetőség van, hogy a felgyorsuló körforgásban a 
makroevolúcióban mindenki egy lépéssel közelebb kerülhessék az elérni kívánt céljához, 
ahhoz a tevékenységhez, foglalatossághoz, a valódi helyéhez, amelyhez nemcsak képessége, 
hanem ha megtalálja elismert sikere és rendszeres örömérzése is keletkezik. Azt azonban 
tudomásul kell venni, hogy az új és jobb célt találó ezzel távolodni fog korábban 
megfogalmazott, már elért, vagy teljesült régebbi céljaitól és lehetőségeitől. Nem lehet 
egyszerre nagyon eltérő, vagy ellentétes célok felé törekedni. A változás lehetővé teszi az 
adott térben és helyen már nem jól érvényesülő, már közhasznot és magának elismerést nem 
hozó szervezetek továbblépését, továbbfejlődését olyan más tevékenységek, lehetőségek, 
vagy és kisebb energiaszintek felé, amelyeken még megfelelően tudnak differenciálni, 
amelyeken a fizikai cselekvés helyett, a hatások elemzése, a felbontás növelése, a megismerés 
és a megértés válik fontos feladattá és elismert tevékenységgé. Azonban, mint minden máshol 
itt is figyelni kell arra, hogy az adott irányba és területen szakosodottakból a legjobbak 
kerüljenek kiválogatásra, lehetőségekhez és azok fejlődhessenek a véges lehetőségek végtelen 
felbontási lehetőségei felé. A nagyon kicsi részleteket pontosan és nagy felbontással 
megismerők, a hibákat kijavítók, a jobb folyamatokat részletesebben, jobban megtervezőknek 
a kezdeti elképzelésekben, a tervekben a folyamatok elején kialakuló, elkövetett legkisebb 
hibái, az egyre nagyobban megvalósulás során a felszínre jönnek, nagyobb hibákká növik ki 
magukat, amely miatt a szervezetek felépülési lehetősége csak véges eredőig, tömegszámig 
biztosítja a megálmodottnak megfelelő minőséget. A pillangó effektus minden szintem 
működik, és a kezdetben gyengéd hatások, - ha mindenki hozzátesz egy kicsit – a hosszú sor 
végére érve erős ostorcsapássá, vagy ökölcsapássá fejlődhetnek. 
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A tér nyomása és lokális sűrűsége állandóan változik. Hol egymás, és az éppen jobb állapotú 
térrészek felé áramlanak az Isteni közösség sokszor tudatlan, vagy és információ hiánnyal 
rendelkező, áramlási kinetikai tehetetlenséggel áramló, mások által is sodort részecskék. Ha 
valamely dologra, hatásra, információra fogékonyak megindulnak egy közös új cél felé, de 
menet közben egyre többen csatlakoznak, akkor mire a célhoz érnek már túl sokan kerülnek 
egy időben a vágyott térrészbe, a vágyott állapotba. A kezdetben ideális térrész, vagy és a 
szervezet állapota velük megváltozik, és ha túl sokan rajtolnak azonos célok felé, a kezdeti 
hiány lokális felesleget létrehozó túlkínálatba fejlődhet. Ha valahol a térben lévő azonos 
minőség összehúzódása közben nagyon feldúsul valamely hatás, képesség, máshol pedig a 
kelleténél ritkábbá válik, akkor a helyi túlkínálat kialakulása közben, nagyon nagy túlkínálati 
hatás sűrűség, a hiányossá váló helyhez képest pedig túl nagy különbség fejlődik ki. 
 
A jó hatás cserélése azonban nem mindenkinek érdeke, néha az átlagossá válás helyett a 
szélsőséges állapot felé fejlődés a sikeres, főleg akkor, ha a környezet is éppen e szélsőséges 
állapot felé fejlődik, ezért a megmaradás esélye az ilyen állapotban, a kellő azonosságon 
maradás miatt növekszik. Az élet általában párhuzamosan fejlődik mind a három alapállapot 
felé. Az átlagos állapot, a nagyobb életrugalmasság csak akkor előny, ha a környezetről még 
nem tudni, hogy merre fejlődik. Azt átlagos állapotról könnyebb az elmozdulás bármelyik 
szélsőséges irány felé, ez adja a többségnek a nagyobb életrugalmassággal kapcsolatba hozott, 
a sikeresebben megmaradó képességbe vetett hitét. Az élet nagyobb energiaszintű fejlődése 
határozza meg a környezet tendenciáját, amely visszacsatolt viszonyban van a lokális kisebb 
életállapotok tendenciájával, és ha a mikroszintek és a makroszintek kölcsönhatási eredője 
valamelyik szélsőséges állapot felé fejlődik, a környezet egy része felzárkózva követi a 
kialakuló, divatossá váló fejlődési irányt. A természet része, hogy a visszacsatoló 
viszonyoknak megfelelően, a rossz irányultságú fejlődés folyamatos észlelése esetén, a 
kellően előrelátó szervezetek, mindig tompítják és fékezik a nekik, vagy és a nagyobb 
közösségnek várhatóan rossz eredőjű, általuk már felismert kedvezőtlen irány felé fejlődését. 
Ez miatt a tudatosabb és az előrelátóbb, az élet élvezhető, de legalább az elviselhető állapotát, 
megtartani igyekvők, nem mindig a közös, kialakuló fejlődési tendenciát erősítik, hanem 
tudatos hatással e rosszirányú fejlődés ellen tevékenykednek, hatnak. Hogy mi és kinek jó, és 
kinek rossz, ez relatív, megítélés, átélés, személés kérdése. Ha az adott dolgok nekünk rossz hatásaira 
figyelünk, akkor nemcsak pesszimistává, hanem mindig keservessé és rosszá válhat az életünk. Mivel 
azonban minden rosszban van valami jó is, ha a változásban e jó hatásokra koncentrál az optimistává 
fejlődő tudatunk, akkor a jó várakozásainkban nem csalatkozunk, és e jók öröméért  - bizonyos 
határok között - elviseljük a számunkra rosszabb hatásokat.  
 
Ha a fejlődés a melegfúziós irány mellett dől el, akkor a tudatos környezetnek ezt 
ellensúlyozva a hidegfúziós állapot felé kell fejlődnie, hogy a hatásával kiegészülő 
állapotfejlődés pufferolja és tompítsa a túl szélsőséges irányba fejlődést. Más azonban 
alkalmazkodik, és az ellenkező irányba fejlődés helyett, minél előbb beáll a környezet 
fejlődésének megfelelő rendezettségre, fejlődési irányra, tendenciára. Aki jól választ és jól 
érzi meg a környezet meghatározó fejlődési tendenciáját, az előnybe kerülhet másokhoz 
képest, akik nem a főtömeggel azonos irányba áramlanak, fejlődnek. Ha a rossz irányultságú 
folyamatoknak csak kevesen állnak ellent, az uralkodó domináns rendezettség gyorsan 
érvényesülhet, és az ellene hatókat kisebbségi sorsba taszítva attól kezdve kihasználja, 
elnyomja, akadályozza az érvényesülésüket. Ha azonban a rossz irányultságú folyamatok 
ellen többségbe kerülnek a fékezők, az ellenhatók, akkor a tendencia megváltozhat, és a 
felismerten rossz irányú fejlődés, jobb irányba elkanyarodva, a jobb állapota körül maradhat, 
vagy az átmeneti rossz után a jó irányba visszafejlődhet. 
Az élet az egyik szélsőséges, sokak által nehezen viselhető állapota, pl. a melegfúziós 
időszaka után, esetén, tartósan átfejlődhet a másik szélsőséges állapot, a hidegfúziós életállapot 
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de előbb az átlagos állapot felé, hogy a tartós és sokak által kiszámítható jó tendenciában az élet jó 
irányú fejlődése mellett statisztáljon. Ha azonban valamelyik szélsőséges irányból, meleg, 
vagy hidegfúziós állapotból, nem az átlagos állapoton keresztül fejlődik a jelen valósága, 
hanem a még szélsőségesebb, az élet és a tűrőképesség aspektusából a kevesek által 
elviselhető állapot felé, akkor ez az irány már nem jó irány a másik állapot felé 
szakasodottaknak, és nem jó irány az átlagos állapotúaknak. Az élet ilyenkor azon szélsőség 
irányába szakosodottaknak kedvez, akik a nyár, a tűz állapota felé fejlődésben a melegfúziós 
életállapot, minőség felé fejlődtek, mert ők tudnak a lehető legkevesebb változással, a nekik 
jó tendenciához alkalmazkodni. Ilyenkor a másik két, a jelen téridőben sikertelen 
rendezettségű alap életállapot a gyors differenciálódásban lebomlik, majd kisebb egységekben 
az uralkodó rendezettséghez sikeresebben alkalmazkodva társul az éppen jó irányba 
szakosodó, ezért gyorsabban fejlődő, sikeres életágat, fejlődési irányt választott rokonaihoz. A 
később kialakuló együttfejlődésben, a sikeres életideológiát választók vezetésével az élet 
általában átevickél a sokaknak nagyon nehéz fejlődési időszakon. Ilyenkor mondja az értelem, 
hogy kiszabadul a gonosz az ezer éves rabságából, és az egyik életfejlődési ág, életideológia, 
változási tendencia felerősödése mellett az élet kétharmada receszív szolgáló, vagy 
elmenekülő állományba kényszerül. Ez az időszak vagy akkor szokott bekövetkezni, amikor 
elhal egy előző szervezettség, túl nagy egyenlőség és határozatlanság, cselekvő képtelenség 
alakul ki, vagy amikor egy szervezett rendszer, pl. egy bolygó áthalad a nála sokkal nagyobb 
felmenői rendszerek közös határfelületén, a tömegfelezőjén, a szimmetria fősíkján. Mivel 
ilyenkor a régebbi szervezet, - amelytől a közös határfelületre érő távolodott uralta az elmúlt teret, és az 
elmúlt időt - már nem elég határozott, befolyásos, de az új még nem elég erős és meghatározó. 
Az ilyen téridős állapotra, térhelyzetre kerülő szervezetek térállapot rendezettsége nem elég 
egyértelmű, kaotikus, ezért az ilyen helyzeteket kihasználók, a zavarosban halászók, a 
megosztottság addig receszív lovagjai előjönnek a rejtekeikből. Ha az idő iránya a jó és az 
együttfejlődés iránya felé halad, akkor lineáris és kiszámítható. Ha azonban az idő iránya, és 
az események trendje megfordul, akkor valamely kedvező teret, körülményt találó szervezet a 
megszokott irányba áramlás helyett az adott szituációban túlfejletté, túl támogatottá válik, és 
szembefordul a többséggel. Ilyenkor könnyen kisebbségi diktatúra, túl erős dominancia 
fejlődhet ki. A gonosz kiszabadulása mindig a kisebbségbe, elnyomásba, kihasználtságba 
kerülőket érinti, és leginkább akkor történik, amikor a szimmetria felületet, a felmenői 
idősíkot, életspirált elérő szervezett tömeg, éppen párosodni és keveredni kezd a 
szimmetriafelület térrészét a másik irányból megközelítő, tőle már némileg eltérővé fejlődött, 
de még nemzésre és párosodásra, fogamzásra képes, kellő azonosságú rokon szervezetével. 
A melegfúziós térrészből érkezők gyorsabban fejlődtek, ezért magasabb frekvencia miatt 
elvékonyodhat, nőiesebbé válhat a hangjuk, míg a náluk-lassabban fejlődő, hidegfúziós, férfias 
rétegből érkező szervezetnek a kisebb frekvencia miatt mélyebb a hangja. Ez azonban nem 
törvényszerű, mert a férfias külső sok esetben már belül erősen elnőiesedett szervezetet is takarhat, 
amelynek magasabban rezeg a hangja, míg fordítva is kialakul gyakran a lehetőség, hogy a sok férfias 
hormont elfogyasztó, ezzel belül elférfiasodó, de kívül még erősen nőies szervezetnek egészen mély 
hangtónusa lesz. 
Amikor két belső, melegfúziós, rugalmas réteg, szaporodás közben periodikusan, fizikai 
érintkezésbe kerül, akkor ez jelentősen megemeli az érintkező részeken a változás sűrűséget, 
az impulzusok időre vonatkozó arányát, és a környezeti hőmérséklet és a feszültség, a 
különbség váltakozása igen magasra emelkedhet. Ilyen történik a viharban a szél által erősen 
hajladozó, csavarodó, húzó-nyomó igénybevételnek kitett faágakkal. Egy bolygó rendszerben a 
felmenői szimmetriasíkon, rétegen áthaladáshoz közel ezer esztendő szükséges, de néha, amikor nagy 
lendületet, vagy és gellert kap egy jelentős impulzusban a szaporodó tömeg, és kiröpül a megszokott 
rétegéből, ez lerövidülhet. 
 
Az élet azonban ismeri a már túlfejlődött állapotot, és azt az érzést, amely kapcsolatban áll a 
kisebb tömegű, a változásokra fogékonyabb és érzékenyebben reagáló, más fraktálszinteken 
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és más ritmusban, de az élet forrásaihoz közelebb változó, de még információt és érzéshatást 
átadni, kölcsönhatásra képes szerveződésekkel. Ilyen hatásjelzések és információk átadás 
átvételére, a bioszférán és az emberi azonossághoz legközelebb lévő állatok, az emberi 
minőséghez legnagyobb azonosságú, velünk együtt élő lények általunk megértett jelzéseiből 
is értesülünk. A közeli genetikai azonosságú, és a térben és időben, a fejlettségi állapotban is 
elég közel lévő, a környezetünkben változó háziállatokba, a kutyákba, a macskákba, a 
lovakba, a papagájokba sok az emberi szervezetet elhagyó részecske költözik, de ilyenek 
költözhetnek a környezetünkben lévő, általunk és az auránkban is változó részecskéink által 
gondozott növényeinkbe. Minden más kellő azonosságú lény, általunk is megérthető 
információkkal nemcsak megérzi a neki jó és rossz változást, következményt, hanem 
egyértelmű viselkedéssel, testbeszéddel, illatok, hormonok, ferromonok kibocsátásával 
jelzi és velünk is közli az érzéseit, csak meg kell értenünk, csak fel kell ismernünk, csak 
jobban oda kell figyelnünk. Az élet és az anyag minden részecskéjének alapvető lehetősége 
az érzés, a megérzés, a jó és a rossz érzetek beazonosítása, és kifejezése, a környezet felé a 
leglényegesebb érzelmi hatások visszajelzése. Lásd a kutyáknál, a macskáknál és a közeli 
háziállatoknál megismert érzelmi visszajelzési, általunk már megértett hatásreakciókat. A nem 
olyan nagy azonosságú, valószínűen sokkal előttünk átélt emberi élet állapotukban azonban 
egykor a jelen értelmünkkel nagyobb azonosságú intelligens lények, a Delfinek, a vidrák, a 
hollók, a fókákkal való érzelmi, értelmi kommunikálás lehetőségéről még nem is beszélve. 
 
Hosszabb távú tendenciákban a kisebb szervezeti egységek által a közérzést jelző érzések 
eredője általában sikeresebben jelzi a környezet közeljövői fejlődési, vagy fejlődés-vágyi 
irányát. Néha azonban ez a kezdeti fejlődés sikertelenné válik, és ha a fejlődési trend hamar 
megfordul, ilyenkor hosszabb távon azok járnak jobban, akik helyesen érezték meg a kezdeti 
másság ellenére, hogy a valódi fejlődési irányt nem a jó reménnyel váró lélek részecskék, 
hanem az erőben vagy hatásban felülkerekedő többség, a sikeresebb előérzettel bírók által jól 
felismert tendencia határozza meg. 
Krisztus előtt és később sokan mártírrá váltak és magukra vállalták a közös rosszat annak érdekében, 
hogy az áldozattal átvett mások bűne megtisztulással közös bűnbocsánatot és feloldozást találjon. Az 
élet része a bűnbeesés, a mások ellen ható rossz, a szimmetria megsértése, mert az indulat kell az életet 
létrehozó, megtámasztó ellenhatás kialakulásához. A szimmetria felületeken kialakuló szaporodás 
lényegében megakadályozza a túl gyorsan a melegfúziós állapot felé fejlődő, de erre még nagyon sok 
nem kellően felkészült részecskével rendelkező szervezetek továbbhaladását a neki az eredőjében 
rossz irányú változás, pl. a nekik még nagyon gyorsan és kiszámíthatatlanul változó, túl melegfúziós 
térrész felé, tehát a melegfúziós térrészből kiáramló, menekülő analóg szervezet lényegében 
visszatartja a rossztól a túl korán melegfúziós irányt vevő hidegfúziós szervezetek továbbáramlását. 
Hasonlóan ugyanez történik a túl korán a hidegfúziós szervezet, állapot felé, kifelé áramló 
melegfúziós szervezettel, tehát egymást tartják fel, hogy a nekik rossz irány felé ne fejlődjenek tovább. 
Ha nem alakul ki a nagyon rossz térből eláramlás, kiáramlás, akkor a kellő lendület, ellenhatás 
hiányában az élettér sem differenciálódna, kisebb és nagyobb sűrűségű, életáramlásra alkalmassá váló 
eltérő közeggé. Ha az áramlóvá váló, valamitől lendületbe jövő életet nem támasztja meg más irányú 
ellenhatás, ellen lendület, akkor az élet időben eltolt de szükséges szimmetriája sem tudna kialakulni. 
Rossz nélkül nincs áramlás, nincs jó, és áramlás nélkül nincs változó szimmetria, nincs érdekes élet, 
csak vegetálás. Az élet külön szerencséje, hogy olyan szimmetriákat is létre lehet hozni, amely mind a 
két érintettnek jó, amely mind a két kölcsönhatót megakadályozza abban, hogy rossz irányba fejlődve 
végzetes impulzusba kerüljék. Néha azonban nem tarthatók meg a szabályok, néha a nagyobb érdek a 
domináns, az időszerű, és ilyenkor az élet a kikerülhetetlen rossz dologba sodródással vét a 
megszokott szabályai ellen, de olyan is van, hogy nincs más választása? 
 
Már felismerten utaztatjuk az árukba, termékekbe és személyekbe épülő hatásokat oda, ahol 
nagyobb a kereslet, de ha szervezetlenül tesszük, akkor mire az általunk irányítottak odaérnek, 
lehet hogy a másfelől a célba érkezők nemcsak megszűntetik a helyi felvevőképes igényeket, 
hanem lokális túlkínálat alakul ki, a feleslegbe odaérkező túl sok azonos, vagy a kialakult 
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hiányban az árunkat helyettesíteni képes hatásból. Az igény kialakulása vágyat kelt a 
teljesítésre, de mint minden másban, csak egyszer van Budán kutyavásár. Ha a tér, a kereslet, 
megfelelő ellenhatást, immunitást keltő részecskékkel beoltódott, feltelt, a többletre a 
szervezettség nem tart igényt, a többit, mint szükségtelen túlkínálatot elutasítja. Hasonló dolog 
történik, amikor a fürkészdarázs beoltja a petéjével a lepke hernyóját, és a későbben odaérő, már nem 
petézik a vele szemben immunissá vált, két idegen nagyfogyasztót, vagy és befektetőt eltartani már 
nem képes szervezet. A később érkező fürkészek valószínűen a tudatában vannak annak, hogyha az 
ilyen már foglalt térbe petéznének, akkor a megmaradási esélyük nem csökkenne, csak a túl nagy 
életversenyben a lehetőségük fogyna. 
Ha megértjük, hogy az irányítás nemcsak az általunk megismert értett életfrekvenciákon kerül 
szervezésre, hanem a velünk közvetetten együttműködő más, kisebb és nagyobb tömegszámú 
egységekben változó eltérő életfrekvenciákon is párhuzamosan folyik, akkor megérthetjük az 
élet irracionálisnak ismert asztrál hatásait, és megismerhetjük, hogy a nem csak a mi fizikai 
szintünkön zajló összetett isteni szervezettség miképpen működik. Az érzésinformáció a 
fraktálszintek kellő folytonosságába átadódik, de ha az életpiramisból néhány szint kiesik, a 
megértésből elértés alakulhat ki, és az információ továbbadás ellenkező értelmezést kaphat, 
vagy megszakadhat. Mire a hosszú és összetett fraktálláncon átkerül az információ, és az 
érzelem hatásainak a nyelvezetén lefordítódik a köztes térszereplők frekvenciájára, addigra a 
túl gyors fejlődés, a túl gyors, türelmetlen, kapkodó cselekvés elrontja a gondos 
szervezettséggel elérhető jobb lehetőséget. Az élet túl gyors és önálló, öncélú, a környezetével 
kellően nem egyeztetett fejlődése azért nem szerencsés, mert az információ és hatásterjedési 
lehetőségénél gyorsabban haladó túlerőltetett fejlődés sokaknál elrontja, vagy megelőzi a 
megértés lehetőségeit, és ha a közös célok nem értődnek meg, ha nem találnak 
köztámogatottságra, elfogadásra, akkor sokan öntudatlanul és akaratlanul is e nem megismert 
közös célok ellen fognak tevékenykedni. 
 
Amikor egy igyekvő szorgos ember, tartósan a környezet örömére sokat és hasznosan tevékenykedik, 
az átlagosabb embereknél jóval többre jut. Ehhez azonban nagyon erősen ki kell használnia a 
környezetét, ha pedig nagyon korrekt és szavatartó, a megállapodásait mindig megtartó, akkor a 
szervezetén belüli belső környezetben változó részecske tömeg lesz az általa nagyon kihasznált 
kizsákmányolt. Tehát az átlagosnál gyorsabb, eredményesebb fejlődéshez vagy a külső környezetet, 
vagy a belső környezetet, (vagy mind a kettőt) ki kell zsákmányolni, azokhoz képes gyorsabb fejlődés 
melegfúziósabb eredőt hoz létre. Tehát bármilyen az átlagos tömegnél, a szükséges együttfejlődésnél 
gyorsabb, erőltetett fejlődés szükségszerűen melegfúziósabb irányba, gyorsabban elhasználódó, kiégő 
állapotba fejleszt. Ha pedig a fejlődés frekvenciája gyorsabbra fordul, mint az információs fejlődés, a 
feladás, akkor a nagyobb rendszer fejlődésétől nagyon előre szaladó élet könnyen öncélúvá, a fejlődést 
nem jó irányba meghatározóvá válhat. 
 
 
 
24. A letermett, elöregedett gyümölcsöst kivágja az isteni telepítő közösség: 
Amikor egy gyümölcsös már nagyon elöregszik, és már nem terem annyit, hogy a művelése 
kellően gazdaságos maradjon, akkor a számvető gondviselő könnyen arra az elhatározásra 
juthat, hogy a kevés termésnek fenntartott tér nem hoz annyit, amennyi a folyamat gazdaságos 
megtartásához, a termőtér művelési fenntartásához, a körfolyamat megmaradásához 
szükséges. Csak másodlagos következmény az, hogy minden olyan terület, amelyen nagyobb 
hegemónia, dominancia, azonosság alakult ki egy korábbi időszakban, az élettermék saját 
hatások készítése, átalakítása közben a káros hatásaival elszennyezi a környezetét. Egy 
barackos területnél a rendszeresen a talajba kerülő virágpor, levél, avar és termés maradvány, 
nemcsak lebomlani képes energiát visz a légtérnél a változás sűrűségben nagyobb, de még 
kellő azonosságú kölcsönhatást felvenni képes talajra, hanem a befogadó-tér azonosságát 
növelés megváltoztató hatásokat, hatóanyagokat is. A tartós, akár több évtizedes terhelés 
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következtében, az ilyen termő területek az élettermékeket, ezek között rossz hatásokat is kiváltó 
élettermék készítőktől elszennyeződnek, és ezt követően a már terhesen sok hatást a másikra 
terhelőt a környezet már nem támogatja a termelésben és a talaj kizsákmányolásában a 
termelők, pl. a barackfák termőképességét idővel elrontja. Miközben a barackfákra jellemző 
hatású anyagokat cserélnek a talajjal, a talajban lévő, kezdetben magas biodiverzitású 
sokféleség egy része, feladott táplálékként, hiánypótló szükséges hatásként, vagy részecske 
társaként átépül a barackfákba. Miközben a sokféleség, vagy és a másság a barackfában 
kiteljesedik, közben a talaj, mint termőréteg, élőréteg egyre szegényesebbé lesz a 
sokféleségében, növekszik az azonossága, csökken a biodiverzitása. A kivont és a 
barackfáknak átadott, vagy és a kisebb életnyomású fákba átköltöző részecskék egyre jobban 
hiányozni fognak a kiégő, a barackfáknak szükséges hatásokban terméketlenné váló talajból, 
miközben túl dúsulnak és túl nagy többségi dominanciába kerülnek a fákban. Ez idővel azzal 
a következménnyel jár, hogy a kezdetben sikeres együttműködésben, mind a két élőréteg 
kimerül az egymásnak adható jó, és kölcsönhatásra alkalmas részecskékből, hatásokból, és a 
korábbi jó együttműködés az életuntság és az együttműködő képtelenség zavarába kerül. A 
kölcsönható életfolyamatban a talajt és befogadó környezetet is adó termőterület is 
megváltozik, mássá fejlődik, és ugyanez történik a térbe költözött magból kifejlődött fával is. 
A fa szervezet is megváltozik, az adott helyen és térrészben, (környezetben) elöregszik, és 
mikor már felismerten túl sok anyagot von ki a talajból, a talajban megkezdődik a védekezés, 
a kiáramlás leállítása. Hasonlóan túl sok olyan anyagot ad át az ezzel megváltoztatott talajnak, 
amelynek ettől túl sok lesz a felhalmozása, amely a talajban, a más irányú felhalmozódás 
pedig a fákban telítődik, miközben mind a kettőben valamiből erős hiány keletkezik. Az élet 
természete szerint, a nagyobb életnyomású térségből hamarosan megindul az életáramlás a 
keresletben felfutó, hiánynövekedés felé haladó térségek felé.  
A megújuláshoz másképpen gondolkodás szükséges. A jó gazda és a figyelmes gondviselő 
időben felismeri az elöregedés jegyeit, a gazdaságos együttműködés zavarát, a terméketlenség 
és a talajuntságként is ismert együttműködési zavar növekvő időszakát, és időben 
termésforgót készít. Amikor észleli a termőképesség és a művelési igény arányában beálló 
negatív hatású változást, és már nem tudja a hiányzó hatóanyagok (gyógyszerek) közvetlen 
pótlásával nagyobb vagy jobb termésre serkenteni a gyümölcsösét, megváltoztatja a szokásait. 
Ilyenkor a hagyományos, lineáris és kiszámítható magatartás helyett, az elöregedett, túl sok 
befektetést, energiát igénylő gyümölcsös szanálása, és más, a hatóanyagokban felhalmozott 
területen sikeresen szaporítható, a felhalmozódott szervezetekkel sikersebben együttműködő, 
vagy és azokat fogyasztó fejlettebb kultúrát telepít. Ha egy réten sok és jó minőségű fű terem, 
hamarosan elszaporodnak a nyulak és a más fűfogyasztók, a füvek ragadozói. Ha már túl sok lesz a 
nyúl és a fűfogyasztó, akkor a fűtermés csökkenése közben a talaj a fűfogyasztók trágyájától, az 
átalakított élettermékeitől feldúsul. Ez esetben az ilyen félkész élettermékek kiváló táptalajt adnak a 
baktériumoknak, amelyek és a gombák feldolgozzák a sok szerves anyagot, amelyeket ionosabb és 
kovalensebb termékekre differenciálják. A baktériumok a trágyában félig lebomlott hatóanyag 
ragadozói, a gombák pedig a szerves anyagok továbbontói, amely végtermékek más szervezetek 
számára ismét paradicsomi körülményeket biztosítanak. A mikrolánc felé fejlődő vegetáció egy része 
felszabaduló szenet ad a talajnak, és oxigént a környezetnek. Amikor már túl sok lesz a függőleges 
élettengelyű füvek, általában vízszintes élettengelyű ragadozóiból, akkor eljön a ragadozók, a rókák és 
a farkasok, a mindenevő medvék paradicsoma, a fűfogyasztók ragadozóinak a végzete. Miközben a 
mikroszintek felé fejlődő vegetáció is kifejleszti a maga élettermékeinek és kibocsátott hatásainak a 
körforgásait, a lamináris életfelületen, a már ismét függőleges élettengelyű még fejlettebb ragadozóké 
lesz a terep, és a medvéken kívül a majmok és az emberek, az állatokban dús környezeten 
felszaporodnak. Az ember azonban nemcsak húsevő, hanem magtermelő, mag és termésszaporító, 
amely miközben vele kellő azonosságú függőleges élettengelyű gabonát termel és átalakít maga, is 
szelektál, és a vele kellő azonosságú, nála, a szelekcióban fejlettebb, melegfúziós mikroba környezet 
felé sok átalakított, benne csak részben hasznosult életterméket bocsát ki, a talajfelszínen élő 
baktériumflóra legnagyobb örömére. 
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25. Gondoljuk át az élet körforgásaiból a termésforgó lehetőségét. 
A termésforgó a termő területek és a rajtuk fejlődő élettermés egymáshoz való viszonyában 
nemcsak életbiológiai körforgást, rotációt eredményez, hanem azzal a következménnyel jár, 
hogy a valamilyen hatással túlterhelt területen, a következő rotációban nem véletlenszerűen 
kerül kiválasztásra a következő időszakban betelepedő, (betelepített) életforma, hanem 
célzatosan olyan új fogyasztó (az adott ideális táptalajon gyorsan és nagy tömegben elszaporodó hatás 
termelő) kerül betelepítésre, amelynek éppen arra a felhalmozódott többletre van igénye, 
bemeneti hatásként, amely a talajban, élőrétegben, a korábbi vegetációs ciklusokban kellően 
feldúsult.  Míg egy már letermett, kiégett termőterületen a környezetből, a még kitermelhető 
hatásokért, a fennmaradásért egyre nagyobb harcot folytatnak az életterükhöz tartósan 
ragaszkodó növények, amelyek a nekik szükséges táptalajok hiánya esetén szenvednek, és nem kielégítően 
fejlődnek, addig e korábban a területet a saját hatásaikkal túldúsítók, valamilyen új, más 
hatásokban telítetté tették az általuk használt életteret. A felhalmozódó azonosság a túlkínálat, 
az elértéktelenedés, a túl nagy életverseny, a felesleg kialakulási zavarba kerül. A tér lokális 
tulajdonságai tehát jelentősen megváltozhatnak a rajta, vagy és a benne élés során, amelynek 
az életminősége és tulajdonsági eredői jelentősen mássá válnak. Míg korábban olyan 
hatásokban volt dús, amely lehetővé tette a most levonuló életforma egy életperiódusig tartó 
felvirágzását, és azon hatásokból volt alultelített, amely fékezte volna e létformák 
érvényesülését, a vegetációs ciklus végére a tendencia megváltozik. A letermett termőterület 
alultelítetté, hiányossá válik azon hatásokban és hatóanyagokban, amelyeket az elmúlt 
időszakban rajta megtelepedett, leművelő életforma felhasznált, átalakított, beépített magába, 
vagy és az élettermékeibe, pl., az utódjaiba, vagy csak learatás után rendszeresen eltávolított, 
esetleg más térrészbe exportálta a terület termését. Ezért egyre nagyobb hiány alakult ki a 
termőtérből kivont hatásokból, miközben egyre jobban fel és túldúsult a terület hasznát élvező 
által kibocsátott, nem értékesíthető, a környezet által nem igazán igényelt, kedvelt más 
hatásokkal. Amíg a folyamat elején, a másságnak az adott térbe betelepülésével csak 
lineárisan javul és élénkül a változás, addig később ez a kivonás és a káros hatással telítődés 
hatásmódosító következménye felgyorsul, és egy idő után exponenciális telítődésbe, vagy és 
hiányba, egyre nagyobb differenciáltságba megy át. Amikor egy térrész, életterület eljut a 
kiaknázó ciklus végére, az elöregedés, a termelő és a környezet együttműködő 
képességének a végére, a terület továbbra is azonos célra, azonos termelésre való 
gazdaságos hasznosítása ellehetetlenül. Ilyenkor az állatot tenyésztőknek új legelőre kell 
terelniük az állataikat, a növénytermelőknek új területeket kell bevonniuk a termelésbe, a régi 
kultúrákat új földterületekre kell áttelepíteni, és a letermett térrészben létre kell hozni a 
vetésforgót. A növények és az állatok által letermelt területekhez hasonlóan az egyes 
életformák is elszennyezik, túlfogyasztják és elszennyezik a saját életterületüket, ezért a 
térhez való végtelen ragaszkodástól eltérően időnként arrább kell költözniük. Míg nem volt 
telített a lamináris élettér, amíg vándorolhattak az őseink, szinte nem is tudatosult a 
továbbvándorlás igénye, mert amikor valahol már rosszabbul érezte magát, vagy már túl 
kevés volt a zsákmány, az őseink egyszerűbben odébb álltak, mint a szavannai ragadozó 
családok követték a zsákmányállataikat. A nagyobb fűfogyasztó állatcsordák is felismerték a 
területvándorlás, az élettér körfolyamat csere előnyeit, és még a mai napon is működnek e 
nagy hordák kontinenseken átívelő körforgásai, amelyben követik őket a bennük élő 
élősködők, a bennük együttfejlődő szimbioták és a belőlük élő ragadozók is. A körforgás 
később a teret átalakítók nagyon elszaporodásával, egymásba ütközésével egyre nehezebbé 
vált, egyre több életzavart okozott, és a civilizáltabbá váló ember felismerte a letelepedés és a 
megfelelően szervezett együttfejlődés, a genetikai keveredés előnyeit. A végül tartós életteret 
választó, letelepedő ember, az életfelületen bolyongását, az egydimenziós életáramlását 
kétdimenziós felületen elterjedő életre cserélte. Amikor már nem volt elég a kétdimenziós 
életfelület a terjeszkedésre, elkezdte növelni az életterének a kiterjedését a harmadik dimenzió 
irányába, radikálisabban a földrétegek mély felé, és egyre magasabb építményeivel a mennyei 
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magasságokba tört. Előbb csak a földbe lemélyített bányák jelentették az antenoszférába való 
betolakodás első próbálkozásait, majd a tenger mélye került az amplitúdó növelésére, végül 
egyre nagyobb felhőkarcolók megépítésével, - mint egykoron a Babilon Bábel tornyánál - 
elkezdődött a felfelé terjeszkedés és az ég ostroma. Előbb csak a nyugati, majd a keleti 
kontinenseken ütötte fel a fejét a tornyok és a toronyházak rengetege, majd Ázsia előretört, és 
a kitermelt Arab olaj nyomán megszületet az új bábeli torony. Miután az élet már lamináris 
irányba telítődve nem tudott a békessége megtartásával tovább terjeszkedni, elkezdődött az ég 
ostroma, repülők és űrhajók jelezték, hogy túl szűkké vált az embernek, az életnek e tér. 
Felerősödött az élet amplitúdója, a harmadik dimenzió felé kiterjedése, amely jelezte az 
élőréteg telítődését, elöregedését. Mivel a nálunk, a függőségben és a szövetségben, a közös 
teherviselésben fejlettebb és a változtatásnak több energiával ellenállni képes talajbeli rétegek 
felé megnehezült a terjeszkedés, megindult a kisebb ellenállású, engedő térség felé az élet, és 
egyre jobban célba vette a felső és külsőbb szférákat. Elkezdődött a radikális irányban az új 
élettér keresése, az áttelepülés előkészítése. Előbb csak a Hold, majd a Mars vált új céllá, és a 
Föld testvér bolygójára kacsingat az élet. Kell az új tér az élet áttelepülési, megosztódási 
lehetőségéhez, mielőtt az eddig életteret adó, kiégett föld visszaveszi a jussát, mielőtt a más 
szervezettségnek paradicsommá átalakított térrészből, az ember magának létrehozott már 
pokoli környezetből kijjebb települ. Miként a gettósodó nagyvárosokból is elhagyja az élet a 
belső, kiégő, elöregedő, gazdaságosan már nem fenntartható városrészeket, a nagyobb 
szervezeti szinten is egyre kijjebb települ, és amikor eljön az ideje, vetésforgónak, a talaj, 
vagy rétegunttá vált élet differenciálódik, és egymásról elrugaszkodva, kisebb áramló 
képesebb méretű szervezeti egységekre visszabomolva élőréteget, életteret vált. 
A mikroszinten fejlődő, a bioszféráról a termoszféra felé kiáramló életforma azonban már 
jóval ez előtt elkezdte a bioszféra körül egy új élőréteg építését, amelyben már javában folyik 
az átalakítás. A termoszférában magas változássűrűségre utaló nagy impulzus sűrűségben 
nemcsak magas hőfokon izzik a fejlődés, gyorsul az idő, hanem elkezdődött a már 
részecskékkel, hatásokkal túltöltött, terhessé vált Föld, időben és térben is egyre növekvő, 
vastagodó, sűrűsödő peteburkának, a méhfalának az építése. Az idő közeleg, és a kiégett 
bioszférai átlagos réteg kiöregedve körforgásra, új ciklusra vár, új vendéget, más fogyasztót és 
más termelőt keres, azon dolgokra, hatásokra szakosodókat, akiknek mennyei paradicsomot 
eredményeznek a terünkben és időnkben a telítettségig feldúsult, nekik ideális életteret 
biztosító hatások. 
 
 
26. A tóban éheznek a halaink, miközben láthatóan dús vegetáció, rovarvilág úszkál körülöttük: 
 

A rész azzal foglalkozik, hogy hiába van egy háromnegyed tápláléklánc, ha az nem 
rendelkezik teljességgel, folytatólagossággal, a hiánynál, a résnél lévő fogyasztók éhen 
maradhatnak. Ez esetben e réteg lefogy, megritkul, differenciálódik és feleződik, és később az 
ő fogyasztóik is éhezni fognak, és a korábbi térgazdának életellenes folyamatban akár az 
egész lánc kipusztulhat, de legalább erősen redukálódhat, ha nem tud változtatni a szokásain, 
ha nem tud átlépni, a kialakult tápláléklánci résen, a folytonossági hiányon. Ha egy vegetációt 
úgy telepítünk be egy új térbe, környezetbe, hogy alatta az energiát és neki jó hatásokat feladó 
tápláléklánc hiányos, hiába van többféle eltérő fejlettségű, hozzámérhető életforma, ha ezek 
fejlettsége, tápértéke feladó hatása nem megfelelő a felsőbb fogyasztó, átalakító táplálásához. 
A vízben lévő vegetáció is sokféleséget képez, amelyben vannak fejlettebbek és kevésbé 
fejlettek, nagyobbak és kisebbek. Nagyon sokféle kandicsrák és planktonszerű életképlet van 
a kis tavunkban, de ebben a (fejlődési) időszakban még nincs elég szúnyoglárva és a halak 
által biztonságosan fogyasztható plankton. Miközben rengeteg, a tömegben nem egészen 
hozzámérhető, a halakhoz képest túl fejlett, vagy még túl kicsi élőlény van a tóban, a halak 
éheznek, éppen időszerű tavaszi böjtkúrán vannak, amely az ívás és az ikrázás, a szaporodási 
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ciklus előtt valószínűen nem céltalan. A böjt egyik célja a megtisztulás, a vérrel és könnyel 
szennyezett energiadús és nagyobb azonosságú életből származó táplálék megvonása, egy 
ideig a tisztább és tudatosabb, áramló képesebb, genetikailag sokkal kisebb azonosságú, 
kellően más életváltozatok fogyasztása. Az idegenebb és kevesebb fehérjét tartalmazó 
táplálék fogyasztásának az időszakában, a szervezetek, - mielőtt sok részecskéjük nagyon elhízna, 
megavasodna, vagy oxidálódva véglegesen megtelepedne a szervezetben - feldolgozzák a felhalmozódott 
túl nagy tartalékaikat, és a kevésbé hasznos, a fellendülés időszakában már ismerten 
szükségtelenné váló, a fejlődést csak gátló elöregedett készleteiket, a túlzott tartalékaikat 
felszámolják, forgalomba és körforgásokba hozzák. Ez megnöveli a változó és a változtató 
képességet, (és a piaci sokféleség kínálatát is élénkíti), javítja az alkalmazkodó képességet és az 
életrugalmasságot. Mire eljön az ívás és a szaporodás ideje, a felhalmozódott zsírégetés 
gyorsabb differenciálódásában szabaddá váló egydimenziós részecskék nagy tömege 
elbocsáttatik, de az utolsónak a közösbe leadott elöregedett részecskék hattyúdalnyi lendülete 
még felhasználódik az ikra vagy a tejállomány, a DNS utódállomány mennyiségi és minőségi 
feljavítására. Mire tavasszal a szükséges értékre felmelegednek az oxigénben és 
biodiverzitásban ismét feldúsuló vizek, a halak többsége teljesen felszámolja a felesleges, a 
májban, vagy a külső, belső zsírraktárakban felhalmozott, de könnyen lebontható belső 
energiáit, a zsírrétegeit, és nagy mennyiségű halikrát, vagy és megtermékenyítésre alkalmas 
haltejet halmoz fel. A belső készlet átalakításban a régi és az öreg, a már túl sok lebonttatik, 
és fiatal, fejlődni képes kisebb egységekre átalakíttatik. Az élet a túlélés és a megújulás 
érdekében kész a tartalékait mobilizálni, a jövő érdekében befektetni, olyan energiaszintű 
kisebb tömegszámú, de fejlettebb elit csoportokra átalakítani, amelyeknek a kisebb 
energiaszintű feladó életlánc kifejlődésével, megérkezésével hamarosan bőséges táplálékban 
lesz részük. Mire megjön az új ciklus, az új energia hulláma, a nagyobb energiaszintű, a 
nagyokkal hozzámérhető változatos táplálékban szegényebbé váló térben a nagyfogyasztók 
mennyisége erősen lecsökken, de kisebb szinten hatalmas mennyiségű energia utánpótlás, jó 
hatást feladó táplálék érkezik a környezetből. Az okos halak, mint a szintén okos békák, időben 
felkészülnek az energia hullám bőségére, és a tömegük jelentős részét, általában közel 10%, - 
némely faj, pl., a lazacok és a pisztrángok közel 80 %-át a jövő lehetőségére fordítja. Ha elmaradna az 
energiahullám, ez a 10% nem túl nagy veszteség, a létszámhoz viszonyítva javul a szabad tér 
aránya, de ha menetrendszerűen az előbb a hegyi friss forrásokban érkező energia hullám, bejön, 
akkor az átszerveződés, a befektetés busásan megtérül. A ragadozó halak, miként a felszíni 
ragadozók már abban is okosabbak, hogy az ívási és a szaporodási időben megelőzik a 
szelídebb fogyasztókat, és mire azok tömegesen kikelve készen állnak a beérkező 
energiahullám fogadására, addigra a ragadozóik már fejlettebbek, nagyobbak, a szelídebb 
kishalakat fogyasztani képes tömegméretre, szervezettségre növekedhetnek.  
Az energiahullámok megérkezésekor, az időben eltolt együttfejlődés teljesül.  
 
Az életpiramis különböző szintjei nemcsak egymásra utaltak, hanem egymást táplálják, 
egymásnak adnak fel az alsóbb szinten fogyasztott, általuk átalakított energiákból, az életet a 
jó és a rossz irányba is differenciáló hatásokból. Minél nagyobb az életpiramis biodiverzitása, 
és folytonossága, minél többféle életcsatornán áramolhat felfelé a nagyobb bonyolultság felé 
az energia, annál több választási lehetősége van a kisebb szinteken közös életáramlásra 
szövetkezőknek, a kisebb életnyomású, és az áramlásra ezért kellemesebb, pontosabban kevésbé 
rossz lehetőségek között. Ilyenkor az életcsatornáján, az energiacsatornáján átáramlásért túl 
nagy árat szabó, az energia adóit nagyon megvámoló, nagyon visszafejlesztő szervezetet 
elhagyják, kikerülik a lendületet közvetítő változtatóképes részecskék, mert szívesebben és 
előszeretettel inkább azokat a csatornákat választják, amelyek nem semmizik ki teljesen őket, 
amelyek nem veszik el a használat fejében mindenüket.  
A lineáris és kiszámítható együttfejlődésben nem veszik el a teljes életenergiát, hanem 
minden résztvevő folyamatosan egy más, a korábbihoz képest egyre fejlettebb, egyre nagyobb 



 
 

164 

hatóképességű állapot felé fejlődik, és ezt saját fejlődésként sikerélményként éli át. Az élet 
már része ezzel egyidejűleg eltérő célok felé fejlődik, amely a nagy isteni terv szerint szintén 
elégedettséget eredményez, és mindaddig folyamatos lehet a fejlődés, amíg a tér az adott 
életszereplőkkel túlságosan nem telítődik, amíg az életrés kialakulása, vagy a túl gyors 
fejlődése miatt, elszakad az együttfejlődés állapotától. A legnagyobb életzavart az adott 
ciklusban elérhető legnagyobb fejlettség, az élettéri telítődés idején éri el, amikor a túl gyors 
fejlődésben elhagyja az elit az általa vezetett közösséget, és elszakadva a társaitól, a 
folyamatosságtól lekörözi a tőle leszakadókat és a lemaradókat, ilyenkor zárt hurok, nagyon 
visszacsatolt állapotban kétszereplőssé válik a tér, és az adok – kapok hatásban egy 
rezonancia felé haladó folyamat kezdődik. A túl gyorsan fejlődő, a feladott isteni információs 
energiától elszakadó, elszigetelődő, ezért az időben lemaradó, időzavarba kerülő, elöregedő 
szervezettség ilyenkor elhagyja, lebontja az isteni közössége felé érzéseket továbbítani képes átlagos 
részecskéit, ezzel felégeti az információs hidat a matériába, anyagba fejlődő melegfúzióssá és 
nazarobinná váló része, és az elmaradott, leszakadó hidegfúziós, érzékelésben sikeresebb része között. 
Mivel az isteni információ, a merre tovább üzenete nem jut el a legfejlettebb vezetéshez, és a 
biodiverzitási folytonosságban kialakult életrések egyre nagyobb szakadékká növekedése miatt, nem 
értik meg, nem hiszik el, hogy fejlődési irányt kell váltani. A már régi, elavult célok felé haladásban 
velük nem azonosan fejlett szervezetet rossz cél felé vezetve, és túl gyorsan fejlődve lényegében 
nekiviszik egy az áramlási irányra nagyon erősen kölcsönható, a megfelelő fejlettségi szintre, sok 
esetben mélyen az alá visszavető, velük szemben áramló analóg szervezetnek. 
 

Az idősebb és már nagyobb térrel, vagy és nagyobb keresztmetszetű életcsatornával 
rendelkező vagyonosabb szervezetek, előszeretettel adják ki bérbe, másoknak ellenhatás 
fejében a használatra, az áramlásra alkalmas életcsatornákat, vagy és megélhetésre, változásra 
alkalmas tereiket, vállalkozásaikat, szervezeteiket. Ha azonban nagyon sok sápot vesznek le a 
terüket, életcsatornáikat használóktól, ha elveszik szinte minden energiájukat, akkor e lények, 
- felismerve a nekik káros, túl sok életenergiát elvonó környezetet, szervezetet - idővel kikerülik a túl sokat 
elvevő, a mások energiájából túl gyorsan fejlődni kívánó rablókat. Az élet azonban - ha túl 
nagy életakadály gátolja a haladását, - jellemzően azokon a nem túl nagy, legfeljebb átlagos 
életnyomású csatornákon áramlik, - már ha nem alakul ki túl nagy monopólium, kizárólagos, az elkerülést 
értelmetlenné, vagy lehetetlenné tevő lehetőség - amelyeken még kellően szabad az áramlás. Az 
életáramlás szereplői mindig tudomásul veszik, hogy az együttműködés érdekében adniuk is 
kell, de az aránytalan túl nagy elvonásokat, az értelmetlen, az életáramlást jelentősen nehezítő 
akadályokat nem tudják tolerálni. Ilyenkor – választási lehetőség esetén – más életcélt, más 
áramlási irányokat, más életcsatornát választanak az áramlásra, a kitűzött célok elérésére. Ha 
a kikerülés lehetetlenné válik, az egymást követő soros áramlás kinetikai lendülete az 
életakadály, potenciálgát előtt feltorlódik, és a csatornák nagyon beszűkülése esetén, a tér 
életnyomása pillanatok alatt robbanásra kész magas értékre növekedhet. Ha a fiataloknak, az 
utódoknak életcsatornákat adó szervezetek egy része nem tudja biztosítani a szükséges 
átjárhatóságot, a fiatal generációk továbbáramlása, átlagos középkorúvá fejlődése megakad, 
fejlődés leállás, életáramlási pangás, és feszültség növekedés kezdődik. Ha elszakad a 
kifejlődő valóság a kialakult piaci értékcserétől és arányoktól, akkor a szokásos és még 
elviselhető, megadható tarifa helyett túl nagy árat szabók életcsatornáit, élettereit, szervezeteit 
– ha tehetik - elkerülik a változtatóképes részecskék, és akkor a tér a benne maradó, eltartandók 
arányához képest túl naggyá és kiüresedővé, változatlanabbá válik. A változás leállása, a 
változatlanság pedig tudjuk a halál. Az életáramlás lendülete a változásból táplálkozik.  
 

A magas biodiverzitású, naprakész, izotróp piacon, megfelelő napi ritmusban, a kereslet és a 
kínálat váltakozásában fejlődik az élet. Amely életáramlásra alkalmas szervezetnek túl 
magasak az élettermékeikre rápakolt árai, árrései, az elvont energiák, azoknak kevés portékája 
cserél gazdát, azoknál nem jól működik a kölcsönhatásrendszer. Az ilyen szervezetek alig 
forgalmaznak valamit, a rajtuk átáramlás lelassul, a változtatóképes náluk maradó eredő 
tömege, és a felhasználható hatásenergiáik átáramló mennyiségei lecsökkennek. 
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27. A tér és a piac: A termelők és a fogyasztók naprakész hatáscseréje: 
 

A magas biodiverzitású piacra jellemző, hogy a termelők, egy megállapodás szerint a közösség által 
kiválasztott térrészbe felsorakoztatják a hatásokban, vagy és az élettermékekben létrehozott, 
elcserélhető feleslegeiket, a kínálataikat, amelyek árait a piaci kínálat, (az életnyomás lokális értéke) 
és a kereslet, (a hiány lokális) értéke alakítja a gazdaságos előállítás és a nagyobb haszonnal 
értékesíthetőség lehetőségei, keretei, korlátai között. A fogyasztók, a gazdasági erővel rendelkezők, 
akiknek igénye van e felkínált hatásokra, felkeresik az általuk is ismert térrészeket, megfelelő kínálati 
érték és keresleti csere arányok esetén, a megállapodások létre jönnek, a többlethatások a hiányok, (az 
igények) felé áramolhatnak, gazdát cserélnek. A túl keveset, vagy és túl kis árréssel kevés eredőt 
forgalmazók, cserélők lehetőségei redukálódnak, az izotróp térségben a túl magas árakat, aránytalan 
érték és hatáscserét elvárók életcsatornáit elkerüli a változtatóképes energia. A túlvédett, kivételező 
életterekben azonban nem a nagyobb térben uralkodó, elfogadott szabályok, és nem mindig a 
természetszerű hatáscserék működnek. A piaci szabályoktól eltérő folyamatokban, nem 
szükségszerűen a közvetlenül egymásnak megfelelő, jó, egymást kiegészítő hatásokat cserélők, a 
kisebb feszültség és a nagyobb szimmetria felé eredőt javítók, hanem néha egy harmadik felet több 
lehetőséghez juttatók a sikeresek, a másokéból egymás érvényesítését jobban segítők. Amíg csak a két 
fél nagyobb, egyesülő közös lendülete segít egy harmadik felet nagyobb lendületre, energiára, addig 
csak időbeli eltolódás alakul ki, amely után, később, a nagyobb lendületre jutó, a természet törvényei 
szerint, időben később, a környezetnek visszaadja a kapott plusz energiát. Ha azonban az arány 
megfordul, és két, vagy több passzív, inaktívabb szervezet csimpaszkodik, kapaszkodik, fékezi a 
nagyobb lendülettel bírót, annak az életenergiája elvonódik, átadódik a lendületét fékezőknek. Ha az 
élet szabályait megtartó kellő lendületre fejlődik, a káros és túl nagy visszatartás esetén, nem adhatja 
át a lendületét az utódainak, a tőle elvont energiák eredményét mások, a szabálytalan elvonók aratják 
le. Ilyenkor a szabálytalanul mások energiáját elvonók számának és arányának a túl nagy növekedése 
esetén, az eltartók és az eltartandók, (termelők és fogyasztók) rossz arányának a kialakulása esetén a 
megfelelő életáramlást még fenntartani képesek lendülete is lecsökken, és egyre nagyobb pangás, 
életenergia áramlási, keringési zavar, túl nagy torlódás fejlődik ki. Az életáramlás elleni ellenállás 
növekedése a feszültség növekedését eredményezi, amely addig tart, amíg a túl nagy életnyomás 
kialakulása, le nem bontja, el nem porlasztja, vagy át nem lépi az időben átlagos eredőjű áramlást 
akadályozó tényezőt, szervezetet vagy potenciál gátat. Ha nagyon nagy a fékezés, az időbeni, vagy 
térbeni (a kerülőútra terelő) eltolódás, vagy a kikerülő sebesség növekedés, vagy az életnyomás 
növekedés válik túl naggyá. Akiknek a piaca, a szervezete, az életcsatornája pang, akiken keresztül 
nem áramlik át kellő eredő mennyiségű változtató képesség, azok a lehetőségeikben, a változtató 
képességükben szegényednek. A nap végén a termelők és a fogyasztók többsége hazamegy, viszi 
magával a hatáscsere piacán sikeresen elcserélt hatásokat. Egyesek jobb üzletet kötöttek és 
elégedettek, másoknak nem ment olyan jól ez a nap, és vagy túl alacsony, rossz áron adták el a 
feleslegeiket, vagy megmaradtak és nem találtak megfelelő ellenigényre a portékáik. Az átlagos 
portékájukért túl magas árat szabók magasabb árréssel, részesedéssel, de kevesebbet forgalmaznak, 
mint a kisebb hozzáadott értéket rápakolók, akik mennyiségi forgalmat bonyolíthatnak le. A szükséges 
árrés eredőt, mind a két módon el lehet érni, de könnyen alakulhat ki olyan zavar, hogy az elért árrés 
elégtelenné váló többlete nem fedezi az előállítás, az újra körforgás energia igényét. A kereslet és a 
kínálat törvénye azonban abban megegyezik, hogy az elérendő árrés értéknek, el kell érnie, vagy és a 
termelési és szállítási, értékeket, és a piacon felkínált hatások értékesített eredőjének meg kell 
haladnia, a kitermelés, a vásárlás és a beszállítás, a rárakódott költségek és járulékos terhek 
mennyiségét, az új körforgás kialakulásához szükséges energia értékét. Ha a szükséges eredő 
kvantumot a felkínáló, forgalmazó elérte, akkor megteheti, hogy a maradékot akár a bekerülési érték 
alatt értékesíti, vagy és a tengerbe dobva megsemmisíti, hogy ne rontsa a túlkínálatával a másnapi 
piaci árakat, és minőséget. Az azonban a fennmaradás alapfeltétele, hogy az értékesített eredő bevételi 
mennyiségének, - mindegy, hogy milyen egységben számoljuk, - meg kell haladnia a bekerülési 
értéket, a folyamat ismétléséhez szükséges hatást, vagy és olyan többlethatásokat kell kapni érte, 
amely az értékesítő értékrendjében megfelel (=) egyenlő, vagy nagyobb értéknek, értékesebb, 
becsesebb hatásnak számít annál, amit ő felkínált, elcserélt. Akár azt is megteheti a hatásokhoz 
hozzájutó, hogy azonos értékarányban cseréli el a többleteit olyan más hatásokra, amelyekért a saját 
életterében, környezetében több ellenhatást, megbecsülést, elismerést kap, azaz az elvárt többletéhez, a 
megelégedéséhez, a munkája öröméhez és sikeréhez így is hozzá juthat. 
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Visszatérve a kerti tavi halainkhoz, hiába nagyobbak azonban egyes halak a méretben 
hozzámérhető táplálék állatoknál, ha azok fejlettebbek náluk, ez esetben vagy nem tudják őket 
elfogni, rosszabb esetben egyenesen mérgezőek a számukra, vagy nem elég jó a feladó 
táphatásuk. A kerti tóba betelepített aranyhalak kiválóan megélnek a szúnyoglárvákon, de 
nem tudják elfogyasztani a nagy mennyiségben termelődő ebihalakat, akik ráadásul táplálék 
konkurensek, mert elfogyasztják azokat a mikro planktonokat, amelyekből a halakat tápláló 
kerekesférgek és planktonok felépülnének. Ez esetben az energia nem a napfény-foton, -bion, 
- kisplankton, - kishal - nagyhal – és halász, azaz a ,,csúcsfogyasztó,, útvonalon, életcsatornán 
áramlik, hanem az energiaáramlás kikerüli a hal, és ezzel a halász és a családja felé haladó 
életágat, amely e táplálék folytonossági zavara miatt elposványosodik, visszafejlődik. Ha a 
tápenergia áramlása a bion csomókba épülő ágon elkanyarodik, és a halak helyett, a másik 
ágat megfelelően helyettesíteni képes, alacsonyabb életnyomású, kevesebbet elvevő, vagy és 
jobb, gyorsabb továbbfejlődési lehetőséget adó békák felé veszi az útját, akkor a 
békapopuláció felemelkedésnek és sikeres idénynek nézhetünk elébe. A hal ágban és 
folytatólagos feladó életcsatornáján genetikai energia és utánpótlás hiány, szervezeti ősz 
folyamat, táplálék és energia feladóhiányos életrés alakul ki. Ha az adott évben kevés lesz a 
hal termés, populáció, nemcsak az életcsatorna eleje és közepe fog alul ellátottá válni, 
hanem csökken az életágra szakosodó táplálék piramis minden szintjének az ellátása. 
Csökken a ragadozó halak lehetősége, a medvék, a vidrák tápláléka, a halászok megélhetése, 
de ez miatt növekszik a kereslet e hiányt pótolni képes más, hozzámérhető fejlettségű tápenergia feladókra. 
Kevés halfogás, (termés) esetén átértékelődhet a piac, és felértékelődhet a más hús, az 
alternatív szárazföldi életcsatornákban áramló energia, és a csirke, a baromfi, vagy a más fű, 
vagy magfogyasztók esetleg a disznóféle mindenevők fogják kipótolni a másik ág zavarát. Az 
energiafolyam elkanyarodásával jól járnak a gólyák és mindazon más fogyasztók, akik éppen 
a sikeresen fellendülő életág fogyasztására szakosodtak, pl. a kígyók és más békafogyasztók, 
de hasonlóan jól járnak azon szimbiota, a békában és az ebihalakban békésen együtt élni 
képes baktériumok is, amelyek a béka populációban találnak most nagyobb keresztmetszetű 
életcsatornát, kisebb életnyomással változó (belső, az ötödik dimenzióban változó) életteret. 
Természetesen a genetikai fellendülésnek, az energia bummnak hamarosan megjön az apálya, 
mert amikor az energiafolyam a békákban tetőzik, és az általuk tartós utánpótlás nélkül 
alultermelődő, felélt eleség lecsökken, elfogy, hiányt képezve felértékelődik. Minden bummnak, 
az energia fellendülésnek is eljön a változtatóképes energiában és hatásban szegény időszaka. 
Ilyenkor a korábban mennyiségbe szaporodó békapopuláció a létszámban megritkul, és 
minőségbe, és egyre nagyobb méretű közös tömegbe, nagy felnőtt békákba fejlődik. A 
hozzámérhető eleség növekedésével együtt egyre nagyobb közös tömegbe nőnek, 
szerveződnek, az egymással egyre nagyobb azonosságú békákba szerveződő részecskék, és az 
együttfejlődésben elhagyják a lefogyó eleségtermék szintet. Az energiahullámban érkező 
hozzámérhető eleség növekedése közben a békák megfelelő együttfejlődése az ősz idejéig, az 
eleség (a feladó energiahullám) elfogyásáig kitart. Ezt követően inaktív, kis fogyasztású 
életidőszak, elvermelődés, a télre felkészülés kezdődik, amelyben a már és sok tartalékkal 
rendelkező, nagy közös tömegbe, nagy kifejlett felnőtt békákba fejlődő részecskék 
lecsökkentik a külső, már eleséghiányos térből érkező fogyasztásukat. Alacsonyra véve az 
energia felhasználási igényt, a mozgásterüket és az életáramlási, változtató képességi 
lehetőségeiket is lecsökkentő, az ötödik dimenzióba került, de könnyen helyettesíthető, az adott 
időszakban, túlkínálatban lévő, ezért a közösségnek értéktelen, a májban és, vagy a kötőszöveti zsiradékokban 
eltárolt belső tartalékok felélése kezdődik. Ez táplálkozási szokás, fejlődés, evolúciós megoldás 
a környezeti energiaáramlás mérsékeltebb, téli időszakában is lehetővé teszi a túlélést, az 
évelővé válást, az evolúciós ciklusok, körforgások más összetételekben megismétlődését. 
Ezt követően tavasszal, amikor véget érnek a fagyok, és még nincs a már nagyméretű, bár a 
közös együtt élő tömegben lefogyott békákhoz hozzámérhető eleség, ismét eljön a párzás, és a 
differenciálódás, a kisebb egységekre lebomlás ideje. Az élet megtanulta, hogy amikor az 
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energia, és a változtatóképesség folytonosságában hiányos életrés kerül az időbe, akkor 
változtat a megszokott fejlődésén és alkalmazkodik a természet ritmusához. Ilyenkor a már túl 
nagy tömegbe épülő közösségek, egymásról elrugaszkodva lebomlanak a nagyobb és közös 
tömegből, és sokkal kisebb, de egymással nagyobb azonosságú, együttműködő képesebb 
részekre lebomlódva, olyan kisebb szervezeti egységekre bomlanak (Morfi módszere) 
amelyek még az adott beérkező energiákon is működő képesek. Tehát a visszabomlás 
mértékének igazodnia kell a még működőképes állapothoz, a környezetben még, vagy már 
meglévő, beérkező feladó energiákhoz, hatásokhoz. A béka populáció, és szinte minden más 
szervezet, amely analóg életperiódusokban tovább akar élni, megtanult a természet 
ritmusához alkalmazkodni, az általa keltett energiahiány, ki és szétáramlást követően a 
környezetből a kiáramlók által keltett, időben eltolódva később beérkező következő 
energiahullám életáramlást segítő feladására alkalmazkodni. 
 
 Az energia bumm, a szaporodás következményeként a környezetbe kiáramlók hatására 
valahol máshol mindig megnő az életnyomás, amely a lokális hely környezetében nem 
teljesen izotróp módon, ekvipotenciális jelleggel körkörösen megnöveli a változás sűrűséget, 
az idő hullám fejlődésének a gyorsaságát. Ez a környezeti hullám a fellendülésben 
differenciálódik, és a megosztódó kisebb, fiatalabb utódszinten, időben későbben visszahat a 
kibocsátókra, a korábbi nagyobb szinten fogyasztókra. A visszaérkező, de már eltérő 
összetételű, kisebb, de még elégséges azonosságú új energia (utód) hullámból ismét minden 
túlélőképes, évelővé vált szinten újra felépül az isteni térből, a környezetből hamarosan 
megérkező fiatal, új energiahullám, az utódhullám. És így továbbmegy az életáramlási 
körforgás, az új teljes telítődésig, vagy és az élőréteg elöregedéséig, a talaj és a 
környezetuntság állapotáig. 
A táplálékláncnak, az egymásnak feladó életpiramisnak folytonossággal és hiánytalanul, 
ha lehet párhuzamosan több ágon, nagyobb biodiverzitásban, kellő választási 
lehetőséget biztosítva kell kiépülnie. A túl nagy és a túl sok monopol lehetőség kiépülése 
esetén, az ilyen kizárólagos lehetőségeket birtoklók általában könnyen elvetik a sulykot, és 
gyakran túl nagy hatásrést vesznek le a rajtuk már kényszerből átáramlók lehetőségeiből, 
amelynek nagyon magas életnyomás növekedés és indulat lehet az ára. Ha túl kicsi a 
biodiverzitás, túl kevés az életáramlásra alkalmas, kellően átlagos életnyomás körül tartott 
választási lehetőség, a túl nagy ionizált (gerjesztett) életnyomás miatt elzáródnak e 
kizárólagos energia csatornák, akkor az életáramlás és a hűtés lehetősége súlyosan redukálódhat, 
amely megfelelő keveredés leállásával a fúziós élettermelés megszaladását eredményezheti. A 
nagy életnyomás állapotában az életbuborékok és a közöttük a kisebbeknek átjárható 
életcsatornák állapota, a tér ionizált, sokszögletűvé váló, a hatásréseket nagyon lezáró állapotában 
átszellőzésre, a hő elszállítására és az életáramlás folytatására alkalmatlanná válik. Nem 
csoda, ha a feszültség és a hőmérséklet, az indulat növekedése megszalad. A felrobbanó, 
öngyilkos sejtek, nagyobb helyi zavarok esetén az elhaló rossz, túl nagy azonosságú, 
másokkal és a környezettel együttműködésre képtelenné, rákossá, belterjessé, önmaguk között 
szaporodóvá váló szervezetek lebomlása ismét szabaddá teszi az életáramlás lehetőségeit 
elzáró csatornákat. Ha egy bármilyen fraktálszinten lévő szervezetben leáll a szükséges hűtés 
és keveredés, az élet és az információs hatáscsere lehetősége, az információ frissítő idegen 
genetikai hatás be nem keveredése esetén a helyi belterjessé váló, lokálisan szaporodó 
azonosság azonnal növekedni fog. A melegfúzióssá, egyre gyorsabban fejlődővé váló 
szervezettség a tudásban is azonos, egymásnak konkurenciát képező, rákossá váló, túl nagy 
azonosságú utódok tömegtermeléséhez vezet. Ilyenkor nemcsak a leadott és a fogadott 
hatások válnak túl nagy azonosságúvá, egymást fogyasztóvá, túl egyszerre reagálóvá, azonos 
hatásokra túlérzékennyé, (lásd a könnyen indulatos romákat), hanem az élet szükséges 
sokfélesége, az események reakciók időbeli eltolódása, a hatások körbeadása is zavart 
szenved. Ráadásul az azonos tudás, az azonos szakértelem, az azonos képességek, túl nagy 
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életversenyt és nagyon gyorsan túlkínálatot, ezzel általános elértékelődést hoznak létre. 
Ilyenkor a kereslethez képest az egyes hatásokban, képességekben túl nagy mennyiségbe 
kerülő, jelentős túlkínálatot létrehozó azonos közösség, - minőség kölcsönösen leértékeli 
önmagát, túl nagy életversenyt gerjeszt, és már olyan kevésért próbálja eladni magát és a 
képességeit, amelyek nem fedezik a hatásaik ismételt újra létrehozásához, a saját ciklusok 
körforgásainak a fenntartásához szükséges folytonosságot. 
 
 
 
28. A megújuláshoz másképpen gondolkodás szükséges. 
 
Ha egy térségben kialakult szervezettség a ciklusa végére érve elöregszik, és már nem terem 
babért a változás az elszennyeződött térben élőknek, ha lemaradtak az életversenyben más, 
sikeresebben fejlődő térrészek lényeihez képest, az egyre többek által elhagyott térben, és a 
nem megfelelően teljesített kötelezettségek, vállalások, a szimmetriák időbeli túlságos eltolódása miatt, 
a rendszerek harmonikus együttfejlődése megsérül. Ha egy elöregedő térrészt egyre többen 
elhagynak, és az nem frissül kellő arányú mássággal, akkor is belterjessé váló, nagyobb 
azonosság és ionizált, sarkított állapot fejlődik ki, amely szintén a fúzió és az azonosság 
megszaladásához, túl gyors, és kellő hűtés nélküli, nemlineárisan emelkedő feszültségű 
melegfúziós folyamathoz vezet. Az azonosság lokális növekedése miatt az időben növekvő 
változás sűrűségben a differenciálódás és az idő folyamat felgyorsul, amelyben egyre 
nagyobb azonosságúvá válik a környezetével elégtelenül keveredő belső állomány, és egyre 
több könnyebben el és kiáramló, elvesző külső elektron jellegű, a környezetbe egyre távolabb 
kijáró dolgozó állomány fejlődik ki. A melegfúziós rendszereknek a változtató képes 
részecskék kiáramlásának az időegységre jutó megnövekedése, (az idegen térrészekbe 
befektetése miatt) a látszólagos vesztesége a jelen folyamatban lényegesen megnő, azonban a 
ki és a szétáramlás később, - ha a környezetbe kerülő utat tevő részecskék felismerik az 
izotróp környezet általuk nehezebben viselhető vadságát, másságát - megtérülhet. A 
melegfúziós szervezetek által rosszá váló környezetből egyre több elszegényedő, energiában 
nem jól ellátott, a lokális változását indulatra cserélő, egydimenziósra visszafejlődő részecske 
áramlik a szélrózsa minden irányába, amely csak a lokális térrésznek, szervezetnek a jelen 
időben veszteség, de valójában energia és hatáskölcsön, időre jutó nyereség annak a velük 
nagyobb energiaszintűvé váló környezetnek, élőrétegnek, szervezettségnek, amelynél a 
világnak indulók már nem mennek tovább. A kiáramlók akár olyan a környezetbe invesztált 
kellő azonosságú befektetésnek is tekinthetők, amelyek a kiáramlásukkal nagyobb változás 
sűrűségűre gerjesztik a környezetet, amelyben ezzel megnő az élet nyomása, és az emigrált, 
részecskék még kellő azonosságú, de érzelmileg is kötődő utódai időben később, 
egzisztenciában megerősödve visszatérnek, turistaként, vagy azonos nyelvet értő 
befektetőként energiát hoznak a befektetés megtérülésére. A nagyobb tömegméretű és 
nagyobb térrészt, a belső és a külső környezetet, az egész szervezettséget uraló 
szervezetekben ez a belső átáramlás, arányváltozás nem okoz veszteséget, csak energia és 
hatás átcsoportosulást. Ha valahol nagyon nagy az elporladás és a szétrajzás, a visszabomlás, 
akkor ez sokkal nagyobb térre és nagyobb tömegre, akár több együttváltozó élőrétegre, 
nagyobb szervezettségre kiterjedő, a múltba, vagy és a valamiben fejlettebb környezetbe mélyebben 
behatoló visszafejlődés, információs hatásokat ad át (és fogad) azon a szinten, életfelületen, 
amely kellően kölcsönható képesen, nagyobb életrugalmassággal lefékezi és megállítja a ki és 
a szétáramlást. Amikor egy mély válságban nagyon mély a visszabomlás, ennek 
következtében nagyobb tömegszámú, megfelelően fejlett, kellő azonosságú környezeti 
részecske válik érintetté és megváltozóvá, a centrális térrészből szétrajzó, az eddig más 
felbontású, eltérő frekvencián változó világból átkerülő részecskéktől.  
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Ilyen történhetett a Hitleri nácizmus által gázkamrákba küldött sok, zsidó nemzetiségű szervezettel is, 
aminek a következtében, a megmaradó nagyobb energiaszintű szervezetek mellett, az elhalt, kisebb 
tömegszámú szintekre lebomlott szervezetek kellően életképes egységei tömegesen szét és kirajzottak 
a környezetbe, ezzel gerjesztve a kellő kölcsönható fogékonyságú isteni környezetet. Idővel jóval 
később, kb. 70 -75 évvel az esemény után, a környezetből visszatérők a megmaradókat, a rokonaikat 
megerősítő kellő azonosságú részecskék egyre jobb minőségű, nagyobb tudású szervezetekben és 
sikeres új nemzetté fejlesztették, támogatták a késői utódaikat. A pénzvilág, a tőzsde és a bankvilág, a 
gazdaság nagy részét ma dominánsan uraló, túlfejletté vált zsidó etnikum, nemzet elitjeinek a jelenlegi 
sikere nem választható el a nemzetközi felháborodást joggal keltő Holokauztól. Nagy elnyomás, nagy 
elporladás, a gázkamrákban elégetés a halál beállta, a szervezettség összeomlása után is mélyebb 
eltávozást jelent a környezetbe, a múlt és a jövő eltérő rétegei felé, amely eseményben több részecske 
és nagyobb energiaszintű, tömegszámú szervezet, környezet válik érintetté, kölcsönhatottá és erre 
később reagálóvá. A belső és a külső környezetből visszatérők, a jelenben élőket a tudásukkal és a 
képességeikkel, a tömegükkel is megerősítők, mint a békáknál a mennyiségbe fejlődés helyett, a jövő 
fejlődési lehetőségeinek az ismeretével felvértezve minőségbe fejlesztették a túlélő utódaikat, a 
leszármazó örököseiket. Talán nem véletlen, hogy nem a közvetlen gyermekek, hanem az unokák 
hasonlítanak jobban a nagyszülőkre, és nagyszülői felmenői tulajdonságok két generációval 
(emberöltővel, 50 évvel) később dominánsan megerősödve visszatükröződnek. Valószínűen ennyi az 
átlagos állapotban elhaló, a fehérje szintig, vagy ez alá az atomi szintig lebomló részecskék 
visszaérkezési, negyedelési ideje, amelyek a külső, vagy és a belső környezetben differenciálódás 
után, megerősítve a jelenben élőket visszatérnek. A gázkamrákban felbomló, elégetett testekből 
eltávozó lélek részecskék azonban nemcsak erősebben és kisebb méretre bomlanak vissza, hanem 
sokkal nagyobb életnyomásban, nagyobb áthatoló képességre fejlődve messzebbre áramlanak ki és el 
a jelen valóságából, ezért az evolúciós út és a visszatérés is tovább tart. 
A visszabomlási mélység a múlt vagy és a jövő felé nemcsak korszerű viszonyítási 
lehetőségeket ad a lebomló szervezetek életképesen maradó, és más életritmusban változó, 
sokkal kisebb tömegszámú szervezeti egységekre lebomló részecskéknek. A jövőbe és a múlt 
felé, a környezetbe el és szétáramlók ezzel beleláthatnak, megismerhetik az élet alapjaihoz, 
forrásaihoz közelebb kialakuló fejlődési tendenciákat, azokat a jelen valóságában várhatóan 
csak később és ehhez képest a jövőben megerősödő életváltozási, fejlődési lehetőségeket, 
amelyek később majd nagyobb szinten is kifejlődve meg fogják határozni, a sokkal nagyobb 
tömegű szervezeti egységek fejlődési lehetőségeit, a jelen szintjének a fejlődési irányait. Ez 
kétségtelenül jelentős genetikai és információs előnyt adhat át azoknak az egymást a 
fraktálláncon a fejlődésnél gyorsabb ütemben tájékoztatni képes szervezeteknek, amelyek felé 
feladódik a már mikroszinten megismert várható fejlődési irány, tendencia, akiknek ezzel 
leszűkülnek a határozatlan és tétova, véletlenszerű változási lehetőségek. Az ilyen 
szervezeteknek nem kell minden lehetséges fejlődési irányra tartalékot képezni, nagyobb 
életrugalmasság igénye miatt az átlagos középszinten tartani a tömegeiket, hanem az 
információs előnnyel élve, másoknál sokkal korábban elkezdhetik a szakosodást, a fejlődést a 
várhatóan később a várt irányokba megerősödő tendenciák energia hullámainak a sikeres 
meglovaglásához. A véletlenszerű evolúció ki van zárva. Egyrészt jellemzően csak a jelenben 
sikeres tendenciák fejlődhetnek tovább, másrészt a jelenben kevésbé sikeres életváltozatokat 
lebontja a rossz eredő, akik ezzel beleláthatnak, információt szerezhetnek más radiális 
irányban eltérő élőrétegekben, a külső és a belső környezetekben fejlődő tendenciákba, ezzel 
a későbben már célirányosan kitanult, célzottan a jövőben várható fejlődési irányra képzett, 
ezt megérzések formájában átadó részecskéknek nem kell a lehetséges összes, téves és rossz 
irányokat tömegesen végigjárniuk. Bár minden irányba mennek felderítők, de az egymással 
információkat cserélni, egymást értesíteni képes fraktálláncon keresztül, az információ a jobb 
lehetőségekről, az éppen alacsonyabb életnyomású szervezettségekről elterjed, ezért a többség 
nem vaktában vág neki a világegyetemnek. Ha kellően tájékozódik, ha jó a belső fraktállánca, 
a belső biodiverzitás folytonossága, akkor sikeresen megérezheti, majd megerősödés közben 
megértheti a kisebb energiaszinten az érzéseiket sugalló részecskék üzenetét. Ahhoz is idő 
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kell, hogy ezek az üzenetek kellő résztvevővel megerősödjenek, hogy elég erősesé váljanak a 
feladást már megérző, és megértően elfogadó nagyobb szintek közös tudatába. 
Moetrius, a közvetítő, miként Nostradamus, Einstein, Mohamed, Leonardo és más a jövőbe és 
a múltba, az Akasába jobban belelátó, a kisebb részecskékkel a saját biodiverzitásának a 
sikeres folytonossága miatt kapcsolatot tartó ezért lát a tudatával sokkal jobban előre a 
jövőbe, mert megértette a múlt és a jövő jelenre is kölcsönható viszonyrendszerét. Ezekkel a 
képességekkel, a szervezeti fraktálrendszer épségétől és folytonosságától, a belső 
biodiverzitás, megérző képességtől is függő sokan és sokféleképpen kapunk kellő 
mennyiségű, sokszor ellenmondásos információt, mind a múltabb térideje, mind a jövő felé 
kiáramlott, kellő azonosságú részecskéinktől. A kérdés csak az, hogy a jelen változás 
materiális zajával elnyomjuk, vagy meg és letagadjuk e a lélek hangjait, érzéseit, vagy átadva 
magunkat a belső sugallatok, megérzéseknek, bátran hiszünk és az érzéseinket keltő isteni 
közösség által sugallt irányban kellően kitart e a hitünk? 
 
 
 
29. A túl gyors fejlődés és az öregedés kapcsolata: 
 
A tervezett együttműködés és a kialakuló együttműködés eltérésbeli zavarai miatt a 
rendszerharmónia sérül, az együttfejlődésben más hasonló, analóg rendszerekhez, az átlagos 
közös fejlődési eredőhöz képest lemaradó, elöregedő rendszer egyre gazdaságtalanabbá válik, 
egyre nehezebb lesz a jelen terében és állapotában maradnia. A megszerzett tér, a gazdasági 
eredmények és javak, a mindennapi dolgok fenntartása megnehezül, és az egyre több 
elhagyott részlet teljesítetlensége, elégtelen elvégzése miatt időbeli lemaradás, időkésedelem 
fejlődik ki. Ha egy szervezett rendszer, élőlény, vagy gazdaság lemarad a többihez, az 
átlaghoz képest, a többi, a közös eredő megtartása, az együttfejlődés érdekében egy ideig 
támogatni fogja a lemaradót, de ha nem sikeres a felzárkózás, akkor kiközösítés, elengedés és 
a rendszert visszahúzónak a közösségből való eltávolítása következik be. Mivel az időben 
egyre több a teljesítési, lemaradási fedezet, eredmény hiány a felhasználáshoz képest, az ilyen 
területek, térségek lemaradnak és leszakadnak a náluk sikeresebben fejlődő térségekhez, 
szervezettségekhez képest. A minőségében és az eredőjében is leromló környezetből, a jobb 
életminőségre igényt tartók, és ilyen igényt még megfinanszírozó képesek kiköltöznek a még 
jobban működő, a környezetével sikeresebben keveredő, sikeresebben együttfejlődő 
körzetekbe, amelyek ezzel vagy megtarthatják a kialakult fejlettségüket. Az azonos állapothoz 
viszonylag közel maradó átlagos életminőség egyre kijjebb és távolabb költözik a kezdet túl 
nagy azonosságú terétől, a részecskék egy kicsit lassan mássá válnak, differenciálódnak az 
egyre igénytelenebbé váló, az igényüket már megfinanszírozni nem képes, energiában és 
változtató képességben alulfejlett, leszakadó, elszegényedő, jelentősebben megváltozó belső, 
és a messzebb eláramlóvá váló külsőbb környezetekhez képest. A leszakadó körzetek 
elhanyagolódnak, igénytelenebbé válnak, gettósodnak, lepusztult tereket és elöregedő, már 
nem fejleszthető, igénytelenséggel elszennyeződött belvárosokat, és szegénynegyedeket, 
bádogvárosokat hoznak létre. Az ilyen már túl szennyezett, túlépített életterek, térségek 
fenntartása egyre több energiába kerül, amely egyre nagyobb terhet rak az önmagát még 
fenntartani, de az egyre több öreg fogyasztót eltartani már nem képes, még éppen-csakhogy 
működő térségekre. Az életcsere és a tércsere felgyorsul, és a korábbi környezet élhetőbbé, az 
elhagyott életterület pedig lepusztulttá, új környezetté válik. 
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A differenciálódás felerősödésének, a kétirányú fejlődésnek két lehetséges kimenetele, 
következménye fejlődhet ki.  
Az egyik szerint az elöregedő energiában és változtató képességben hiányossá váló terek 
teljesen visszafejlődnek, lepusztulnak, majd elnéptelenednek, a korábbi ott élők változtató 
képessége kimerül, és a tér változás sűrűsége, minősége az átlagoshoz képest egyre jobban 
lecsökken, a tér lehűl, és a változást korábban meghatározó életminőség kisebbségbe és 
receszív, indomináns állapotba kerül. Hiába kezdődik el a mennyiségbe fejlődés, ez a kisebb 
hatóképesség, a tél állapota és a változtató képességben elszegényedés, a korábbi irányhoz 
képest a visszafelé fejlődés. A megmaradó kevés energia és képesség, a szaporodásban egyre 
többfelé osztódik el, ezért a szaporodó szervezeteknél egy-egyedre, (egységre) egyre 
kevesebb kellően képzett, kiváló, és nagyobb áthatolóképességű, fejlett részecske jut. Tehát az 
osztódásos szaporodás, a részekre bomlás miközben a mennyiséget növeli, a minőséget 
csökkenti.  
A nagyobb és szabadabb térré váló, sokak által elhagyott térségekből sokan kitelepültek, és 
mások, addig idegenek, eltérő, kisebb igényszinttel rendelkezők, eltérő viszonyítási 
értékrenddel rendelkezők, akiknek e tér még kellően értékelt betelepülnek. A leromlott 
térrészekbe betelepülőknek fontos lépéseket kell tenniük, a jövő és a felzárkózás érdekében.  
A tér fejlődési lehetőségei a viszonyítási és értékrend változás, más értékrendű változtató 
képességű élettel kicserélődés, vagy és felzárkózás, gyorsított fejlődés. Ha a korábbi 
értékrendet megtartók a felzárkózás, a korábbi irányba fejlődés mellett döntenek, akkor ez a 
megtartott értékrendekben és a tudatban gyorsabban fejlődést, gyorsabb változás, magasabb 
impulzus sűrűséget, melegfúziós életmódot (fejlődési irányt) igényel. Ez esetben az 
elszegényedtek, a sok negatív dolgot, hatást megtapasztaltak egyre bölcsebbé válnak az élet 
dolgainak az eddig nem, csak most megismert következményeinek a megértési rendszerében, 
ezért új összefüggéseket ismerhetnek fel, új élettermékeket hozhatnak létre. Mivel ennek a 
legfőbb akadálya az energiában elszegényedés, ezért módszereket kell váltani, és a hiányzó 
tőkét sikeresebb együttműködéssel kell, lehet pótolni. A változás sűrűség az egyre kisebb 
energiaszintű hatások, az információs kommunikáció, a hit és a kellő azonosságúakkal az 
együttműködés javulása, és a szervezettség romlása felé fejleszt. Az új dolgok létrehozásához 
azonban nem elég a hit és a találékonyság, az ige, a jó szó és a jó elképzelés, mert minden 
dolog elindításához, a kezdeti nehézségek legyőzéséhez, a lendületbe hozáshoz az átlagosnál 
több (az elindulást segítő) energia szükséges, amely az anyagilag kimerült terekben és egyre 
találékonyabb szervezetekben már nincs elég. Ez adja a kiegyezés, és az együttműködések 
más alapra, jogviszonyra, új szövetség új szabályok alapján létrehozására lehetőséget.  
A korábban magukat megszedők, a tőkéiket és az energiákat elmentők, sikeresen 
koncentrálók nélkül, a jó ige, a jó találmány nem ered meg. Az erkölcsi értékrend túl 
merevvé, túl szabályossá fejlődése esetén, a térség nem engedi be a piszkossá vált tőkét, ezért 
az együttműködő képtelenség növekszik. A tőkének meg kell tisztulnia a ráragadt szennytől, 
az eszméknek meg kell tisztulniuk a túl nagy rendezettségi elvárásoktól annak érdekében, 
hogy a két eltérő, egymáshoz képest szélsőséges álláspont, érdek, közös útra és új szövetségre 
leljen. A pénzmosás közelfogadottabb, eltűrtebb megoldása, az idő és a generációváltás, 
mert az elődök által piszkosan megszerzett energia, az utódok által már szabályosabban 
birtokolt, közelfogadottabb, tisztább, legalizáltabb örökölt energiákká, megtisztultabb 
hatóképességgé fejlődik. A forradalmi, nemlineáris változásokban megtisztuló 
közelvárásoknak is engedniük kell, a szélsőséges, túl nagy erkölcsi elvárásokból, amely a 
fejlődésben hideg telet és együttműködő képességet, elkülönülést és bár tisztaságot, 
átláthatóságot, de előre fejlődést nem hoz létre. A szervezetek fejlődési fagya akkor enged fel, 
amikor a szervezeti ciklusok idusában, a tél fegyelmezett, túl szabályos, alacsony impulzus 
sűrűségű szigorát áttörik az első radikálisabban beérkező napsugári fotonok, akik nem törődve 
a hideg téllel eljutnak és bejutnak a talajba, elindítják a nagyobb impulzus sűrűséget, kiváltják 
a fagy felengedését, energiát visznek az erre éhezőknek. A fejlődés elhalása, a tömeges 
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lebomlás a szervezeti ősz, a ciklus öregedés kezdetének, a lebomlás befejezése, az energia 
elfogyása az energiahiányos Tél kezdetének, felerősödésének tekinthető. Januárban még 
egyértelműen a Tél és a rend az úr. A nagyon zord, impulzus hiányos felengedés a február, az 
év második stációja, (hónapja), melyben a talajhoz képest egyre merőlegesebben, egyre 
radikálisabban érkező napsugarak itt-ott már áttörnek az átlagos felszín feletti határrétegeken, 
a felszín alatti, a Földbelső, (szervezeti) impulzus sűrűség csökkenése miatt még 
ellenhatásokkal, ellenáramlással válaszolni, szimmetriát állítani nem képes gyengülő 
határfelületein. Az év harmadik stációja március közepén, idusán fejlődik ki, amikor a kisebb 
tömegegységű alszervezeteinek a változásához környezetet adó szervezet átkerül a saját 
tömegfelezői szimmetria síkján, azaz a tömeg akarata a túl nagy rend teréből, a nagyobb 
fejlődés felé fordul. Ilyenkor megváltozik a hozzáállás és az akarat a szülőhöz és a 
környezethez, (a szimmetriasík terelésében a lendület egy sávra koncentrálódik), amelyet a 
szokásosnál jobban és merőlegesebben beérkező fotonok, és a fotonoknál kisebb szintre, de 
nagyobb áthatoló képességűre lebomlott, gyorsabb és ionizáltabb részecskék több réteg 
mélységben átjárnak, változtatóképes energiával telítenek. A bioszféra alá lehatoló, nagyobb 
lendülettel érkező részecskék nemsokára élénkebb változással és nagyobb életnyomással 
telítik és gerjesztik a velük kellően kölcsönhatóképes antenoszférai réteget, amelyben 
szerveződési nyár, magasabb impulzus sűrűség fejlődik ki. Ez a telítődés megindítja, felerősíti 
a hozzánk képest melegfúziós, belsőbb élőréteg differenciálódását, amelyben egyre több, a 
szimmetriát elvétő, túl mélyen a neutrális, nemesgáz állapotú, elporlottabb, a szimmetria 
felületen át, a domináns szervezet melegfúziós irányban fejlettebb belsejébe landoló részecske 
térül vissza a számára pokolivá váló, ellenséges idegen valóságból.  
A Mengyelejev táblázatban a Halogén elemek rétege az Antenoszféra, az átlagos, nagyobb szimmetriában és 
gyorsabban változó, jobban keveredő bioszférai rétegen belül, a környezetet adó szervezet ötödik dimenziója. A 
landolási célt elvétő, a fejlettségénél és a tudati feldolgozó, a megértő képességénél gyorsabban változó 
rétegekbe be és lehatoló hidegfúziós, messziről, vagy és a kelleténél gyorsabban, túl nagy lendülettel érkező, 
erősen férfias, nagy kinetikai lendület energiával érkező, alkáli eredőjű agresszív részecskék, itt szimmetriába 
kerülnek. A továbbhaladást meggátló párra találva megpihennek,  határozatlanná, gyengédebbé válnak, az őket a 
továbbáramlásukban meggátló Halogén állapot eredőjű, már lendület energiában hiányos, de belső 
feszültségben, hőmérsékletben dús, melegfúziós részecskék felületén. A férfias hidegfúziós szervezetnek erősen 
nőies a szimmetriatársa, akivel kialakuló merőleges impulzusban, a helyszínről gyorsabban eláramló férfias 
lendület többlettel rendelkező elektron jellegű részecske szabadul fel. Ugyanezen eseményben atomi szinten már 
hidrogén, vagy alkáli tulajdonság eredőjű férfias gyors dolgozó szabadul fel, míg az impulzus helyszín 
környékén marad a belül megritkuló, felfúvódó, oxigén fejlettséget és állapotot elérő, energiahiányossá és a 
változtató képességben szegényessé váló, a párjától terhesség, vagy túl korai elhalás miatt lebomló társa. 
 
Az ötödik dimenzióba, az Antenoszférába beáramló, de az ottani impulzusokban kiszabaduló, 
kiáramló kisebb részecskék megváltozó összetételű, feleződő utódai egyre nagyobb tömegben 
érkeznek ki, vissza a tél fagyából a hatásukra felengedő, tavaszra ébredő bioszférai rétegbe. 
Ez az állapot változás meghozza az év harmadik stációját, (hónapját) a tavaszt. Elkezdődik a 
fű és a gyökerek erősödése, a korai virágzású növények kivirulása. A belső rétegekből 
kiáramlók és a külső rétegekből még mindig befelé áramlók sikeres szimmetriájában, egyre 
nagyobb impulzus sűrűség, és magasabb hőmérséklet fejlődik a nekünk felszíni rétegen és 
közelében. Márciusban a kisebb alszervezeteknek életteret, élőrétegeket adó szervezeti 
földrész, a nála sokkal tehetősebb, több energiával rendelkező, a térségben dominánsabb előd 
(környezeti) szervezet, a Nap felé fordul, és átkerül az átlagosság és a határozatlanság 
szimmetria síkján, a tavaszi napéjegyenlőség időszakán. Ilyenkor a lamináris síkokon azonos 
irányba terelődő, de ritmusosan erős tavaszi szelek jelzik, hogy a bolygószervezetnek a 
szimmetriasíkon átkerülő felülete a nagy rend és a lassú fejlődés befolyásának az időszakából, 
a nagyobb változás sűrűség és a gyorsabb fejlődés időszakába kerül, azaz áthalad a rétegszelekkel 
változatosabb saját szóródási, lamináris síkon.  
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A Naprendszerben a saját rétegében ingázó, bolyongó Föld ekkor már erősen befelé haladó, 
hidegfúziós belső dominanciában az átlagos szimmetriarétegtől befelé lendül, miközben az 
ellenirányú melegfúziós anyai, Napi hatások is felerősödnek. 
Ez a bolygó belső rendszerében egy téridőbeli és földrajzi határfelület, amikor a 
vonatkoztatási rendszer, szervezettség, (mint egy órainga) áthalad a legnagyobb 
biodiverzitású, legjobban elosztó, keveredő állapoton, a határozatlanság alsó holtpontján, az 
átlagos állapoton, de míg az egyik fele, Pl. a Földnél – az energiaadó anyai Nap felé, a másik 
fele a rendezettséget növelő apai környezet felé fordul. Az egyik, jobban és merőlegesebben, 
a Bolygónak az anyai Nap által radiálisabban megvilágított felületen, energiával és 
változtatóképességgel jobban ellátott, a melegfúziós részecskékben és állapotban növekvő 
tendenciájú térfélen fellendülés, és a változás sűrűség, az időben gyorsabb fejlődési tendencia 
fejlődik ki. A másik térfélen, féltekén a nagyobb rend és a tél felé fejlődő tendencia válik 
meghatározóvá. Ezzel az anyai Nap és a környezet által megvilágított, besugárzott térségek 
fejlődési tendenciái és dominanciái megfordulnak, megváltoznak, egymáshoz képest a 
fejlődési irányok is felcserélődnek. 
A negyedik stáció, (hónap) a feltámadás időszaka körül, húsvét körül, áprilisban fejlődik ki, 
amikor már dominánsan erősödik a melegfúziós állapot felé fejlődés tendenciája. Az átlagos 
réteg mélyébe egyre jobban behatoló, egyre több energiaszállító foton beindítja az ötödik 
dimenzióban, a látható felszín alatt, a szervezetek jövőjében, az Antenoszférában a nagyobb 
változás sűrűséget, amelyben az életnyomás visszaható energia áradata ebben az időszakában 
éri el a mélyből kifejlődve, már ellenkező irányba, kifelé áramolva a bioszférai felszínt. 
Megindul a zöldülés, a fejlődés, a vegyes és gyorsabban fejlődő életvegetáció termelődése, és 
felkészül a szervezet a nemsokára aktuális tömeges kivirágzásra, a jelen felszínén elsőként 
észlelhető többlet termelődés realizálódására. Ez a főleg még virágporban kiáramló, nem túl 
nagy tömegbe épült elsődleges hozam, élettermés azonban még nem kivehető, ez teljes 
egészében újra befektetésre és visszaforgatásra kerül a környezetbe, a szervezeti azonosság és 
a befogadóképesség növelésére. Ez a visszaadott energia hozam tekinthető beetetésnek, 
szoktatásnak, reklámnak, információs ismertető anyagnak, (hatásnak), a már fejlettebb 
rokonoknak, és a környezetnek adott energia és hatástámogatásnak. Miközben a felolvadó hó 
és jég tiszta vízként és megfelelő hidegfúziós hatásként a talajba kerülve felhígítja az ősz 
folyamán a talaj felszínén besűrűsödött lebomlás szennyét, és kellően megtisztítja az 
életáramlások vékony kapilláris csatornáit, megindítja a tavaszi, a lebomlás szennyét a nagy 
közös élettengerbe elszállító nagyobb áradásokat. Ez a tavaszi áradások időszaka, amelyben a 
hegyek siratni kezdik a hidegfúziós állapotából elvesztett, átlagossá váló, korábban 
szabálytartó, szófogadó hő és jéggyermekeiket, de a stációs időszak végére visszahózódnak a 
megszokott medrükbe az indulatok és a folyók is. A fagyosszenteknél a bolyongásban ismét kifelé 
lendül a bolygónk, és mélyebben belemerül a hidegebb környezetbe, amely lehűti a túlzott, irreális elvárásokat. 
Az ötödik stáció a Pünkösd az erőteljes felvirágzást, a sikeres együttműködését indítja el. 
A tömeges kivirágzás már nemcsak virágport és energiát, hitet és bizalmat ad a már a 
mélyebb rétegben fogant, születet és innen kiáramló melegfúziósabb eredőjű részecskék, és a 
még beáramló, az előbbiekhez képest még hidegfúziós részecskék sikeresebb 
együttműködéseknek, hanem támogatja a jó kezdeményezéseket, a sikeres irányba indult 
fejlődést. A ciklus energiát mozgósítani képes második fellendülés új hulláma már elindítja a  
nagyobb tömegben, kivehető energiatöbblettel is rendelkező termésképződést, a tartalékra és a 
jövőre is fordítható életgyümölcsök létrejöttét. A kisebb rendezettség, a nagyobb bonyolultság felé 
gyorsuló fejlődés ezt követően egy tetőzés, telítődés, a hatodik stáció, (hónap) a júniusban 
folytatódik, amelytől a naptávolba, a külső holtpontként is értelmezhető nyári napfordulón, a 
külső réteghatárhoz megérkező bolygóban ismét megváltoznak a folyamatok irányultságának 
tendenciái. Közben más dolgok, hatások és a fejlődésben eddig elmaradt, vagy éppen 
visszafelé fejlődő szervezetek kezdenek el gyorsabban fejlődni, a korábban sikeres irányt 
választók fejlődési lehetősége a visszafelé fejlődés felé kezd haladni. Az évelő élet eléri a 
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legnagyobb térbeli kiterjedési állapotát, amikor az élettere kitágul, naggyá, de az átlagoshoz 
képest ritkábbá válik, ezért a magas változássűrűséget és az életversenyt nem jól viselő 
részecskék, szervezetek között elkezdődik, felerősödik a tömeges lebomlás. A nyár július 
hónapja a hetedik stáció, a kifejlődés tetőzése után ismét határozatlanság és átmeneti állapot 
alakul ki, amikor az élőrétegében túlságosan kilendülő bolygó már nagyon mélyen belemerül 
a Naptól távolabbi neki is külső élőréteg részébe, a környezettel jobban keveredő aurába. A 
bolygó átlagos felületén és a mélyebb rétegeiben már erősen feldúsult a melegfúziós, és túl 
nagy dominanciába került állomány, amely túlhevült részecske szaporodásban már igényli a 
nyugodtabb, pihentebb, a feszültséget átvenni képes környezet jó hatásait. Miközben a már túl 
lehűlt külső rétegek a hőenergiában túl szegénnyé, a változtatóképes lendületenergiában túl 
gazdaggá, telítetté válnak, ez alatt a belső rétegek éppen ellenkező hatásokkal telítődnek, 
melegfúziós, hő és feszültség többlettől kell megszabadulniuk, és lehűtő, hidegfúziós 
nyugalomra, pihenésre vágynak. 
A stációk és a hónapok rendjében a kiteljesedést az adott irányú állapotfejlődés megfordulása, 
a visszafelé fejlődés követi. Ez a nyolcadik stációval még a határozatlan állapottal, 
augusztussal kezdődik, amely hónap végére (20.-a után) már jelentősen felerősödnek az 
éjszakai lehűlések, a páraképződés, a hidegfúziós, megpihent, beáramló részecskék jótékony, 
a túl nagy és megszaladó részecske szaporodást is csökkentő hatásai. A kilencedik hónappal, 
(stációval) szeptemberrel elkezdődik az adott ciklus, és élettermékek visszafejlődő lebomló 
része, amely még tartogat egy utolsó fellendülést, a vénasszonyok (indián) nyarában, a 
természet ismét hattyúdalra készül. Ezt követően felerősödik a bomlás és az impulzus 
sűrűség, a felszínen és a túl nagy szimmetriába kerülő rétegekben egyre nagyobb a tömeges 
visszafejlődés, a lebomlás, a réteg elhagyása, más, kisebb életnyomású, kiszámíthatóbb 
élőrétegbe, szervezetekbe átköltözés. Ezzel az emberes hónapokban felerősödik az ősz és 
októberrel, novemberrel elkezdődik az adott évciklus és élettermések lebomlása, az év 
elöregedése, de eközben egy másik, szomszédos rétegben és féltekén a dinamikus nyár 
kifejlődése. Az évciklus stációi, hónapjai, és az ezzel analóg de eltérő periodikával rendelkező 
ritmusú élettermék, életciklus nem vallásos leírás és szöveg, akkor sem, ha az a Bibliaként 
ismert szentírásokban, vagy és a szentkönyvekben leírtan tudatosítja a természet és az 
élőrendszer analóg működését. Az élettermékek, a fiatal szervezetek a megfogantatástól, az 
elgondolástól, az igétől, a gondolat és a cselekvés kezdetétől a halálukig jellemzően, 
(statisztikai valóság szerint) analóg életciklus eredőben fejlődnek változnak, és ezen 
folyamatban, időben eltolva, előröl, vagy hátulról is a másik irányba haladó részleges, de 
sohasem teljes, időben eltolt szimmetriát tartó folyamatban élik át a megérzésekben 
bővelkedő, csak részben tudatos életidejüket. Ezt a folyamatot szemlélteti a későbbi 
könyvekben, és a gabona ábrákban is bemutatott, az élőrétegben látható szervezeti rész, 
gerezd, az életkifli, a pontszerű állapotból a másik pontszerű állapot felé haladó, fejlődő, de 
közben nagyobb térre és kisebb sűrűségre, de tehetősnek látszó állapotra kiteljesedő élet. 
 
 
 
30. Mit kell tenni egy szervezetnek, ha energiában és változtató képességben lemerül, 
kimerül és lemarad a környezethez képest az együttfejlődésben? 
A tudati felbontásban és az eladhatóbb egyedi érték, hatás létrehozásában sikeresebbek 
rendszerint lelassulnak a sikereik után, leállnak, vagy csökken a nagyobb tudati felbontás felé 
haladás, mert a termelési és a kiaknázási időszak, a megszerzett piac kihasználása és 
kitermelése, élettermékekkel feltöltése követel több figyelmet. Ezt az időszakot, figyelem és 
koncentráció hiányt lehet másoknak kihasználni a felzárkózásra, vagy és az elveszett előny 
visszaszerzésére, a tendenciák megfordítására. A lemaradóknak, de a felzárkózás irányába, a 
nagyobb hatóképesség felé fejlődőknek át kell nézniük a korábban és náluk sikeresebb 
termelők, sikeres termékeit.  
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Meg kell keresni a sikeres fejlesztések felbontási határait, és nagyító alá venni azokat az elkövetett hibákat, 
egyszerűsítéseket, korlátokat, amelyen a gyorsított ütemben termékeket fejlesztők gyártói nem tudtak áthatolni. 
A II. világháború után Japán remek példát mutatott a világnak a jól górcső alá vett sikeres termékek hibáinak a 
megtalálásában, és e hibák nagyobb felbontással elvégzett sikeres kijavításával ötven-száz éves előnyt alapoztak 
meg a környezethez képest. Jelenleg ennek a jó előkészítésnek magvetésnek a sikereit élvezi a sikeresnek 
mondható Japán társadalmi szervezettség.  (észlelés, megérzés, a tudati felbontás növelése) 
 

Meg kell vizsgálni e hibákat, nagyobb felbontásban, és az elérni kívánt célokat, hatásokat lerontó rossz 
következmények kiváltóit, a célnak jobban megfelelő jobb hatásokra kell átalakítani. (figyelem, szemlélés) 
 

Meg kell érteni a hibákat, a kiváltó okokat, feltárni ezek elkerülési lehetőségeit. (gondolkodás, megértés). 
 

Meg kell tervezni a javítottan lemásolandó, tökéletesíthető élettermékek, az ellenhatások kijavítását, és a 
beérkezőknél jobb, tökéletesített termékek létrehozásának a lehetőségét. (az ellentudás kifejlődése) 
 

Meg kell alkotni, azaz létre kell hozni a jobb minőségű termékeket, és ezek előnyeiket a másikak, a régiek a 
korszerűtlenek hátrányaihoz képest bemutatni. Ettől kezdődik a szellemi szint átlépése a materializálódás! 
(cselekvés, alkotás, szervezés) 
 

Meg kell határozni azokat a fejlesztési, hibajavítási és forgalmazási irányokat, amelyek felé a közösségben 
meglévő adottságokkal sikeresebben lehet elindulni. (Önvizsgálat, képességek fejlesztése, célválasztás) 
 

Meg kell keresni azokat a piacokat, területeket, térrészeket, amelyek nemcsak felvevő képes igénnyel bírnak a 
lehetséges jobb termékek befogadására, hanem olyan, a létrehozónak jó ellenhatással fizetésre is képesek, 
amelyre a helyi közösségnek nagyobb igénye van, amely a helyi szervezetre jó hatást fog gyakorolni (felderítés 
és piackutatás, elemzés, fogyasztó keresés) 
 

Meg kell szervezni a jobb, termékek gyártását, csomagolását, szállítását, szétosztását, fogyasztói helyen 
terítését. (szervezés, termelés, elemzés, spedició és forgalmazás összehangolás.) 
A forgalmazási helyeken meg kell győzni a fizetőképes fogyasztó közösséget, a célpiac fogyasztóit a termék 
hatásában lévő előnyökről. (marketing, reklám, akciók, beetetés). 
 

Meg kell védeni a javított terméket a gyors lemásolástól, a piac felzárkózásától és a fejlődés leállásától 
folyamatos fejlesztéssel és az előny megtartásával. Szabadalmi és jogi védettség, termelési és fejlesztési előny 
megtartása, folyamatos továbbfejlődés, piac és fejlettebb generációk kibocsátása. 
 

Idejében fel kell ismerni egy termék továbbfejlődési lehetőségeinek az alkonyát, és mielőtt elöregedne, 
újabb és hosszabb jövővel rendelkező másik terméket kell beállítani a sorba, majd átmeneti hiányt létrehozva 
értékesíteni a régi előállítási forgalmazási jogait, lehetőségeit. 
 

Ezek már bevált és megismert módszerek, amelyeket a nálunk fejlettebb, a változást korábban kezdő és 
tapasztaltabb szervezetek régóta használnak. 
 

Van azonban a fejlődési lehetőségeknek számos más irányú útja is, nem feltétlenül a 
felzárkózás erőltetése a járható, de akik a más utakat, a nem-versenyt választják, azok 
gazdasági és változtató képességi lemaradása a főtömeg fejlődésétől egyre nagyobbá válik.  
Amikor egy termék, vagy a termelő fejlődési lehetősége kimerül, és a környezet, azonos 
termékekkel, vagy és azonos hatásokat termelőkkel nagyon telítetté válik, nem érdemes az 
azonos irányba továbbfejlődést, a felzárkózást tovább erőltetni. Ilyenkor hiba a már kellően 
fejlett termékek túlfejletté, túl sok energiát elfogyasztóvá túlfejlesztése, mert az a többlet 
befektetés már ritkán térül meg. Ha egy termék eléri az utolsó felvirágzás, a hattyúdal 
állapotát, az értékesíthetőség, a lehetőség továbbadás téridejét, fejlettségét, akkor már jobb 
váltani. A telítődő piacokra nem szabad fejleszteni, invesztálni. Ilyenkor nagyobb 
energiaszintű rotációra, körforgásra van szükség, azaz a termék szerkezetében kell nagyobb 
szinten, sokkal korszerűbbre, vagy és a piacon egyáltalán nem lévő új élettermékre váltani. Ez 
esetben vagy és a terméket kell más, fiatalabb és nagyobb jövővel rendelkező új termékre 
kicserélni, vagy akár a termelést más, a gyártáshoz szükséges jobb feltételekkel, (munkaerő, 
nyersanyag, olcsóbb energia, kisebb adóelvonás, közelebbi piac, fejlettebb felvevői kultúra, 
stb.) rendelkező területre áthelyezni. Ezen lehetőségek kimerülése esetén, az üzletágat más 
üzletágra cserélni. (Az utóbbinak megvan az a kockázata, hogy minden, a saját terét túlfejlődő 
szervezet, kezdődnek és kihasználhatónak számít egy neki új, másik területen, ezért fokozott 
óvatossággal, a stációkat és a meggyökerezéshez szükséges fejlődési rendet betartva szabad 
csak idegen térbe, vagy és idegen területre bemerészkedni). 



 
 

176 

Érdekes megfigyelés egy aranyeső bokorról levágott fiatal ágak eldugványozásánál szerzett 
tapasztalat. A közel tízéves bokor kezd elöregedni, és bár nincs a környéken hasonló analóg növényi 
szervezet, de a talajuntság már kezd kialakulni. Ez az életfolyamat azzal a következménnyel jár, hogy 
a bokor szervezet körül a talaj kezd a saját szervezettség által kibocsátott káros hatásokkal telítődni, és 
egyre nagyobb körben (térben) alakul ki a talajban az együttműködést és a növény vegetációját nem 
segítő talajuntság. A saját területén túl nagy hegemóniába került bokor évente a környezeti talajra 
szórta a virágporait, a virágait és a leveleit, amellyel addig növelte a környező talajban az 
azonosságának a részesedését, hogy a kezdetben a beépülési helyen még jól fogadott másság egyre 
jobban növekvő hatása, terjeszkedése ellen, a hatásaival már rosszul érintett térrészben, időben 
növekvő ellenérzést fejlesztett ki. Minél több lett a kezdetben a terület biodiverzitását javító jó 
hatásából, később, amikor már túl sok lett belőle, a környezet egyre rosszabbul reagált a növény térben 
és hatásaiban terjeszkedésére. Ez a következmény azzal tehető láthatóvá, hogy ősszel levágott fiatal 
hajtásokat, a bokortól három-ötméteres körben, sugár irányban, vagy spirálban kifelé haladva 
egymástól kb. 20 cm-re 10-15 cm mélyen, kellően laza talajba eldugványozzuk. Tavasszal márciusban, 
áprilisban már láthatóvá válik az eredmény. A bokor hatásaival már túltelített, és ilyen ismert, a 
környezetnek már káros, túl sok hatásokra igényt már nem tartó környezetben a dugványok statisztikai 
valószínűséggel nem, vagy csak kevesen erednek meg, és nem igazán jól fejlődnek. Ahogy távolodunk 
a bokortól, két méterre már megjelennek itt-ott az első virágok a fiatal dugványokon, de a három 
méteres körben már majdnem valamennyi kivirágzott és a zöld hajtási is látszanak, erősödnek. A 
talajuntság területe tehát kb. 2,5 m-es sugarú körben terjedt szét, amely tér és környezet már nem 
kedveli, és nem támogatja azt az életformát, szervezettséget, amely az aranyesőre jellemző minőséget, 
hatásokat hozza létre.  Az öt méternél távolabbi körben már nagyon nagy az idegen, izotróp arány, a 
másság, amelyben ugyan jól kibújnak a fiatal dugványok, de a megeredés után, a nekik túl idegen, 
még nem elég azonosságú, még nem elég szimmetriával rendelkező térségben nem nagyon tudnak 
megerősödni, még kisebbségi sorban maradva a sokféleséget színesítik, és a szolgálják a környezetet. 
A három méter körüli ,,boszorkánykörben,, azonban a terület a lehető legjobb szimmetriájában éppen 
jó az együttműködés, nagyobb az elfogadottság, és még nincs túltelítődés, tehát a környezet 
szereplőivel sikeres és egyenrangú az együttműködés, gyors és látványos a fejlődés. Ez a boszorkány 
kör a zöld gyűrű éppen megfelelő szimmetriában lévő része, gömbhéj felülete, amely azonban a 
függőleges energiát adó koronai központtól és a gyökércsakra központtól is korlátozott, arányos 
méretű. A téridőben növekvő élettér eredő területe nem sokat változik, csak a kezdet pontjától, terétől 
egyre kijjebb kényszerül, egyre nagyobb körbe, de ha nem kap más környezeti azonos minőségtől 
támogatást, akkor az átmérőjében növekvő, de vékonyodó rétegbe, gyűrűbe települ át. Az elöregedett, 
a tömegben, vagy és a térben is már tehetős bokor szervezet, egy ideig támogatja a hatásaival a 
terjeszkedő részecskéit és az utódait, de itt is eljön az az idő, amikor elöregedve már nem tud több 
támogatást adni, sőt ő szorul az utódai támogatására. Később az elöregedő bokor kipusztulása utáni  
elhaláskor, a véges méretűvé váló életkör tovább differenciálódik, szakosodik, kifelé és befelé is 
tovább, de eltérővé válva növekszik. Az öreg bokorban fejlődő fiatalabb, még kellően életképes 
részecskék, megtartva az azonosságot átszerveződnek az egyre nagyobb körben élő, pillanatnyilag 
sikeres rokonaikhoz, folytatják a szakosodás szerinti tevékenységet, azt gyakorolják, amihez a 
legjobban értenek. (Suszter vissza a kaptafához).  
Ilyenkor az életkör az esetben beolvadva és alkalmazkodva rejtetten növekszik tovább, ha az 
ilyen szervezetet építők, ebben együttműködni képesek továbbra is megtartják a nemzeti 
identitást, esetleg másokat, a saját szerveződési mintát jól ismerő szakértőket befogadva a 
környezetből egyre dinamikusabb fejlődésbe és terjeszkedésbe kezdenek. A távolabbról 
érkező, egyre nagyobb lendülettel beérkező, kellő azonosságú rokonok segítik a fejlődést, és 
növelik a tömegszámot. Az egyre nagyobb körben kiszélesedő kapcsolatokkal rendelkező 
dinasztikus szervezettség kifelé, a nagyobb szimmetria felé még sikeres a terjeszkedésben, 
mert jó és hiányhatásokat visz és elégít ki a környezetbe, de befelé, az eredet pontja felé már 
nem tud azonos minőségben terjeszkedni, a talajuntság ellen csak gyorsabb mássá fejlődéssel, 
eltérő hatásokra szakosodással tud védekezni. Az életkör közepe felé fejlődő részecskék ezért 
váltanak át melegfúziós állományra, időben gyorsabb fejlődésre, mint amiképpen a 
környezet talajuntsága kifejlődik. Az átlagos és nagyobb szimmetriában változó zöld 
körtől, a szimmetriában változó rétegtől az életkör közepe felé haladó áramló az aranyeső 



 
 

177 

tulajdonságú utódok már más minőségbe épülnek, eltérőre szakosodnak, és nemcsak 
megváltoztatják a színüket, a ruhájukat, az összetételüket, az életritmusukat, hanem a 
fennmaradás érdekében mutálódniuk, alkalmazkodniuk kell a megváltozó, az általa 
felhasznált energiákban, élethatásokban kiégett, hiányos talajhoz, a környezet állapota által is 
korlátozott állapotokhoz. Ha a környezet részecskéivel azonos ritmussal fejlődnének az 
egymás és az ősi központ felé fejlődő részecskék, akkor az egymás felé áramlásban, a 
koncentrálódásban növekvő rossz hatás gyorsan kifejlesztené ellenük a talajuntság, az el nem 
viselhetőség reakcióit. Mivel azonban az egymás és az eredet centrális pontja, tere felé 
haladva fejlődő részecskék gyorsabban fejlődnek, koncentrálódnak a tömegben, mint a 
letelepedett, helyet nem változtató, statikusabb, általuk kiszámítható részecskék, ezért az 
eredő hatásuk, és a fejlődést meghatározó befolyásuk mindaddig erősödik, amíg az életkör 
teljesen telítetté, és a környezetre elnyomóvá, túl nagy befolyást gyakorlóvá nem fejlődik. Ez 
az állapot a diaszpóra ellentéte, a közös térben összeérés, a túl nagy koncentrálódás, a 
központosítás, amikor az azonosság az eredet, kezdet térrésze körül nagyon megnő. A 
folyamat a szöveti energiaszinten és bonyolultságban rákos gócot, azonosságot termelő 
vezetésű szervezettséget hoz létre, amely ettől kezdve csak egymással és a kellő azonosságú 
rokonaival képes csak együtt működni, a környezettel való együttműködés ellehetetlenül. A 
rákos góc kialakulása ezt követően időben felpörgő azonosság túltermelése miatt a túl nagy 
azonosságú sejt által a környezetet is elárasztó szövetekre is átterjed, amelyre már nem vevő a 
környezet, ezért ellenáll a  terjeszkedésnek, és a góc felől kifelé terjedő rétegháború alakul ki. 
Az együttműködést megtagadó szervezetség ettől kezdve nem épül, hanem bomlik, 
együttműködés képtelenné válva elhal és felbomlik. 
A külső zöld kör felé és a környezettel éppen megfelelő szimmetriában fejlődő, a jó irányt 
választó, átlagos részecskék továbbra is a régi, ősi hagyományaikat, életmódjukat 
gyakorolhatják, termelhetik és adhatják át ez erre megfelelő igényt tartó, átvevő 
környezetnek. A belső irányba és egymás felé haladva fejlődőknek, az egymással egyre 
nagyobb életversenyre kényszerülőknek azonban egyre gyorsabban kell mássá fejlődnie, hogy 
a kiégett környezetbe betelepülő, a túldúsult hatásaikra szakosodó új fogyasztók ellenében is 
meg tudjanak maradni. Ha ez nem sikerül, az életcentrum, a belső környezet, a sejtmag 
gettósodva kiégetté válik, lepusztul, és belülről kifelé elhal, majd felbomlás, átszerveződé, 
szervezeti összetétel változás után új, már szabálytartóbb sejtként, szervezetségként megújul. 
 
Mivel a régi energiákat és feladó szervezeteket elfogyasztó, ezeket a kezdet teréből kivonó 
bokor szervezet a saját minősége számára elrontotta a környezet el és befogadó képességét, és 
nagyobb ütemben vonta ki a jó hatásokat, és szennyezte el a talajt a saját káros, a 
környezetnek rossz hatásaival, mint amilyen ütemben az regenerálódni képes, (nem megfelelő 
együttfejlődési miatt életzavarba került). A melegfúziós, túl gyors fejlődésre kényszerülő, 
vagy és ilyen irány felé szakosodó szervezeti részeknek és utódoknak, a saját megszokott 
terükhöz túlságosan is ragaszkodó alszervezeteknek egyre nagyobb harcot kell vívni a 
fennmaradási lehetőségért, a korábban uralt élettér, az egyre ellenségesebbé váló környezet 
megtartásáért. Az ilyen kibocsátott rossz hatásokban feldúsult, és a kivont jó hatások, anyagok 
miatt mássá váló környezetbe olyan egyedi, félkész és késztermékeket, más hatásokat feladók 
dúsulnak fel, szaporodnak el, amelyekre szakosodók paradicsomra, Kánaánra találnak a 
számukra ideális összetételű, minden jóban felhalmozódó, de az ellenhatásoktól megfosztott, 
meggyengült talajban. Ez a vetésforgó, mint az élet egyik legfontosabb nemlineáris 
változást okozó szabálya, a kellő időben szükséges rotáció megtartása. Az élet csak így 
képes tartósan fennmaradni! 
Miként megörülhet a galacsinkészítő bogár, amikor az élettermék készítésére alkalmas ürülék 
lepényre lel, hasonlóan örülhetnek azok a nekik ideális térbe betelepülő új szervezetek, akik 
felismerik, hogy az aranyeső által letarolt, kiégett, az ellenhatású szervezetektől megtisztított 
földön megtalálták az életük paradicsomát. Minden áramlásnak, lendület iránynak, vegyi vagy 
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más hatásnak, szervezetnek megvan a saját ellenhatású antiszervezete is, amelyek egymásra 
hatása mind a két szervezetre káros. Elvileg azonban, amely környezet nagyon jó és 
kihasználható, feladó az egyik szervezetnek, az káros és visszafejlesztő a másik féle, neki 
ellenhatású antiszervezetnek. Ha egy környezetből kivonódnak valamilyen az ott élők által 
teljesen elfogyasztott hatóanyagok, energia feladók, akkor az ő antiszervezeteik ellenhatás 
nélküli, vagy csak nagyon alacsony ellenhatással rendelkező, Kánaáni életterületre találnak. 
Hasonlóan jó élettérre találnak azok a fogyasztók, akiknek éppen olyan hatású, állapotú feladó 
környezetre és alapanyagokra van igényük, szükségük, amelyek a korábban ott élők 
vegetációs ideje alatt az adott térben felhalmozódnak. Nagy az esélye annak, hogy ha az 
alacsony ellenhatással, (e minőségben alacsony életnyomással) rendelkező területre éppen 
olyan fogyasztók érkeznek, akiknek ez a környezet az ellenszervezeteik hiánya miatt ideális, 
és ráadásul éppen annak a határozatlanná és cselekvő képtelenné váló anyagoknak a 
fogyasztására szakosodtak, amelyekben nagyon feldúsult e tér, akkor ők megtalálták az 
álmaik paradicsomi terét. Azonban nemcsak ők lelnek jobb állapotokra, hanem a kezdet 
terétől kifelé a környezet, az isteni izotróp közösségi tér felé terjeszkedők is őket egyre jobban 
be és elfogadó környezetre találnak, ha a kifelé terjeszkedve folyamatosan olyan kellő 
szimmetriájú tér felé terjednek, amelyekben az általuk készített, átalakított hatások még nem 
telítődtek, vagy éppenséggel hiányoznak, és ezért ők – legalább egy ideig - a fejlettebb 
jövőből érkező jót adó szervezeteknek minősülnek. Miközben a kifelé terjeszkedők a nekik 
kellő szimmetriában változó, ezért jó környezeti élettérben találják meg a paradicsomi 
állapotokat, az elhagyott, vagy alkalmazkodásra kényszerülő térbe beköltöző új fogyasztók, a 
kialakult új térállapotra, a feldúsult hatásokra sikeresen szakosodók dinamikus növekedésnek 
és felvirágzásnak néznek elébe. Az ilyen rotációval, a megfelelően szervezett körforgással 
tehát látszólag mindenki jól járhat. Ha a valamikori kezdeti Isteni szervezet sikeresen 
felismerte a térrészek elöregedésének a problémájára a megoldást, hatalmasat újíthatott az 
addigra már elöregedő, vagy csak spontán jobb helyre lelő élettér befogadó képességén és a 
szervezettség alkalmasságán. A jó Gondviselő feltalálta a vetésforgót az élet megfelelő 
körforgását, az élettér időnkénti cseréjét. Ha a természetben áramló részecskék egy része, 
nekik ideális környezetre talált, gyorspostával, információs részecskékkel értesítették a 
környezetben lévő kellő azonosságú rokonaikat, a leszármazóikat, amelyek az evolúciós 
átalakulásban a területre özönlés közben átalakították. Csakhogy a rokoni szálaknak nincs 
vége, mindenki valamely szinten elég azonosságú rokona másoknak, ezért a jó élettérre talált 
részecskék beáramlása nem áll le a szükséges időben és az ideális állapotban. Ez hozza létre a 
túlfejlődést, a túl nagy életnyomást. A későbben és már túl sokan érkezők már nem javítják a 
helyzet és a lokális tér szimmetriáját, hanem a telítődéstől kezdve rontják a téregyensúlyt. 
 
 
 
 
 
31. A tudati fejlődéshiányos életáramlás tehetetlensége: 
A lendület és a tömeg tehetetlensége után megismertük az információterjedés és a tudat 
tehetetlenségét, az információ hiány miatti tovább áramlás, a szükségesnél tovább erőltetett 
dolgok életnek rendszerint nem jó túlfejlődését. A későn értesült és a már rossz cél felé 
áramló, már lendülettel bíró tömeg csak akkor tud lefékeződni, megállapodni, ha a kinetikai 
tehetetlenségét, a már szükségtelen, ez esetben később kárt okozó dinamikát, mások, a már 
nem Kánaán területéről visszatérítettek, visszaáramlók ellenlendületével megfékezi. 
Hasonlóan, a nem ismert legjobb állapot, a nem ismert szükséges pillanatban megállás 
tehetetlensége analóg az információ hiány tehetetlenségével, amikor a visszajelzés, a megállj, 
már nem menj arra információ, később érkezik, mint amikor szükség lett volna rá. Ha a 
szervezetek nincsenek tisztában, hogy az adott folyamatok halmozódása, erőltetése meddig 
vezet a jobb eredő felé, és mikortól kezdődik a holtponton, a legnagyobb szimmetrián, a még 
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az életen javító áthaladás, és mikortól válnak romló irányultságúvá a túllendülés, a 
túlintézkedés, a tudati tehetetlenség miatti késve leállítás, a késve megérkezés rendszerint 
rontja a korábban jó intézkedések eredőit. Ha az élet az információ hiánya miatt késve kezd el 
áramolni a valóban korábban jó, alacsonyabb életnyomású térrészek felé, akkor mire a 
vágyott térbe, a volt Kánaánba odaér, a dolog már elavult, a tér már nem alacsony 
életnyomású, nem befogadóképes, hanem telített és magas változás sűrűségű. Ilyen lehet egy 
túl jól sikeredett reklámmal induló rendezvény, koncert, vagy előadás, sportesemény, amelyre 
többen jönnek össze, mint amennyinek a dolog jó sikerélményt képes nyújtani, mint 
amennyien beférnek az adott stadionba, az esemény jó átélésére alkalmas térrészbe. 
Éppen ez okozza azt, hogy a statisztikai többség miután odaér, feleslegessé válik, energiát ad 
le az utazásra, a megállásra, de nem juthat előre, tovább kell áramolnia, el kell terelődnie, meg 
kell ütköznie másokkal, vagy és veszteségek által és célt el nem érve vissza, haza kell térnie. 
Ha egyesek rosszkor és rosszul, késve fejlesztenek, mert mire a gondolatot cselekvés, tett követi, addigra a 
valóban korábban sokak által keresett, és kevesek által gyártott életterméket, már túl sokan termelik, már nem 
hiány, hanem többlet és eladhatatlan felesleg van belőle. 
 
 
 
32. A tudati és az áramlási tehetetlenséghez hasonló a fejlődés tehetetlensége: 
 
A szervezetek egyedei ugyan egymástól kellően eltérően fejlődnek, de a közös statisztikai 
eredőjük fejlődése egy meghatározható, megismerhető trendet követ, amely a kezdeti 
indulatba jövéstől, a lendületenergia kölcsön átvételétől, a lehetséges életfolyamatok 
teljességének a végigjárása, a kapott energiakölcsön felhasználása és elfogyása felé halad. 
Közben hol előre, hol visszafelé halad, vagy és eltérül a fejlődés célja, órája, a bonyolultság 
nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet. A vissza-visszafejlődésre hajlamos élet, 
folyamatosan, de nehezen tanul a hibáiból, a tanuláshoz át kell élnie, meg kell személyesen 
tapasztalnia a jó és a rossz dolgokat, hogy a viszonyító különbségeket megértve, közben a  
korábbi, nem eléggé elevenen tartott ismereteit elfelejtve, újra régi, vagy új hibákat kövessen 
el. A bonyolultság felé haladás útja ezért zeg-zúgos, kanyargós, cikk-cakkos, sokszor a 
dologban még tapasztalatlanoknak, vagy és a már régi tapasztalatokra, tudásra nem 
emlékezőknek kiszámíthatatlan, mert nemcsak az amplitúdókban, hanem az irányaiban is több 
dimenzióban sokféleképpen fejlődhet. A fejlődési irány a többség akarata csak statisztikai 
valószínűség irányába tudja befolyásolni, ezen belül az egyedek fejlődése nagyon sokféle 
lehet, egymással akár sok mindenben, vagy és a részeiben ellenkező. A fejlődés tehát olyan 
párhuzamos, egyszerre legalább kettő irányba változó következmény, amelyben ha az 
együttváltozó hatáspárok egyike a vágyott állapot felé, az ideája szerinti jó irányba mozdul el, 
akkor a hatáspár másik, vele helyet cserélő tagja, - azonos értékrend, idea és cél esetén - neki 
rossz irányba fog fejlődni. Ha azonban a kifelé áramlóknak eltérő tudati információt, más célt, 
más értékrendet adunk, akkor lehetséges olyan differenciálódás, amelyben az egymással 
ellenkező cél felé haladóknak egyaránt jóvá, az általuk vágyott cél, állapot felé közelítővé 
válik. Amikor az életáramlás valahol megfeneklik, túl nagy szimmetriába és határozatlan, 
cselekvő képtelen állapotba kerül, akkor a differenciálódásban meg kell osztani, és újra kell 
fogalmazni a célokat, és az egymásról elrugaszkodó, feleződő tömeg, a differenciálódás után 
boldogabban fejlődhet a saját tudatában a jónak hitt céljai felé. A feleződött részecsketömegek 
ezt követően egymástól távolodva áramlanak egy másik vertex, egy másik, másokkal azonos, 
és később nagyobb életversenyt, új differenciálódást létrehozó közös célok felé. A másokkal 
keveredésben új szervezeti összetétel, eltérő életrecept, más közös cél alakul ki, amely 
hasonlóan nagyobb lokális változtató képességet létrehozó energiasűrűsödésben, szervezeti 
nyárban és káoszban telítődik. Az újabb vertexben az idő dimenzióban későbbre és a térben 
máshová eltolva analóg életáramlási folyamat fejlődik ki, amely a nanoszintek alatt és a 
galaxis szintek felett is analóg természeti szabályok szerint működik. 
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33. Az emésztő szervek rendellenességei: 
A fiatal ember emésztő rendszere még megfelelően differenciál, jól osztja el az energiát, 
mindig oda adja a szükséges hatásokat ahol éppen a legnagyobb a szükség a segítségre. Az 
idősebb ember emésztő rendszere, a kezdeti ideálishoz, a nagyobb életrugalmasságú átlagos 
állapothoz képest két irányba fejlődhet. 
Vagy a melegfúziós állapot felé fejlődik, és ez esetben magasabb hőmérsékleten, nagyobb 
változás sűrűségen üzemel, jobban differenciál, tehát az emésztő rendszer egyre jobb 
hatásfokkal látja el a szervezetben rábízott, osztódott szakosodás szerinti feladatát. Az ilyen jó 
hatásfokú emésztő rendszerre nagyobb igénye van a melegfúzióssá váló szervezeteknek, mert 
egyre nagyobb a közös térbe beáramló élőtömeget kell eltartani, felbontani, nagyobb 
ütközések nélkül a szent keresztáramlásban ki és visszafordítani. Az átlagos állapot felől az 
egyre jobb hatásfok felé fejlődő melegfúziós (jobban differenciáló, ütköztető, bontó) emésztő 
rendszer olyan magas változás sűrűségen differenciálja a szervezetbe utánpótlás, táplálék 
jogcímen bejutó, kevésbé fejlett energia feladókat, hogy azok a szokásos átlagos folyadék, és 
a gáz állapotúnál is kisebb egységű részecskékre bomlanak, amelyek így már képesek 
áthatolni a szervezet sokrétegű határfelületén. Az ilyen nagyon kicsi tömegméretű, de 
nagyobb áthatolóképességűre, nagyobb lendülettel kifelé haladó részecskék látják el a 
szervezet külsőbb rétegeiben és az aurában változóknak az energia ellátását, a túl sok 
beáramló külső térben lefékeződését, elterelését, vagy visszafordítását. Az ilyen jó emésztő 
rendszerű szervezetekben a lebontott tápanyagból nem képződik a biztonsági szelepnél a 
szabadba kiáramló kipufogó bélgáz, mert a sikeres lebomlásban, a szükségtelen felesleg sokkal 
kisebb egységekben, a szervezet rétegeiben kialakult kapillárisokon át is el tud távozni. A 
kisebb egységekre lebomlás azonban nagyobb áthatolóképességű, kisebb tömegre lebomló, de 
mennyiségben magasabb számú, távolabbra eljutó, finomabban fékező részecskéket, az 
eredőjében nagyobb aurát hoz létre. A szükséges és még a szervezetben változók által 
elviselhető nyomásnál nem alakul ki nagyobb belső nyomás. Valószínűsíthető, hogy a 
melegfúziós szervezetek biztonsági szelepei, a fenékzáró izmok nemcsak magasabb nyomás 
elviselésére vannak beállva, hanem az emésztő rendszer teljessége általában magasabb üzemi 
hőmérsékleten és nagyobb nyomáson, időben is gyorsabban dolgozik. Ennek kettős 
következménye van. Egyrészt a szervezetekben sokkal jobban besűrűsödik a bélsár, a 
szervezetnek már szükségtelen, vagy és haszontalan és már nagyon kicsi energia tartalmú 
életanyag, salakanyag, azaz a melegfúziós szervezetek bélgörcsökre és szorulásra hajlamosak. 
Másrészt az átlagosnál sokkal jobban megemésztett tápanyag lebomlása több energiát 
szabadít fel a szervezetben, ezért az ilyen szervezetek sokkal több életenergiát áramoltatnak ki 
az aurájukon át a környezetbe, azaz felszabadítók és sokkal energia pazarlóbbak. A baj akkor 
történik, ha a belső nyomásszabályozó mechanizmus elromlik, és a belső nyomás túlnő egy 
értéket, amikor ionizáció, túlgerjesztés történik, és ez a túlnyomás, kristályosodás, túl nagy 
sejtkamra nyomásban sokszögesíti az életbuborékokat, lezárva a kapillárisokat meggátolja a 
kicsi, de nagy áthatoló képességű részecskék kiáramlását. Ekkor a szervezetben nemcsak 
megszalad a fúzió, hanem olyan nagy belső életnyomás, túlnyomás keletkezik, amely fiatal és 
kellő életrugalmasságú szervezetnél felfúvódást és terhességet, utód szülését, de a már 
elöregedett és kisebb életrugalmasságú, elmerevedett, elmeszesedett, ridegebb szervezetnél 
szétrobbanással és elhalással, felbomlással végződő feleződést, a közös szervezetet 
véglegesen megszűntető ki és szétáramlást hoz létre. E folyamat nemcsak terhességként, 
szupernóva robbanásként, hanem a változat együttfejlődését megszűntető halálként ismert. 
Míg a hidegfúziós, a részecskéikkel sokkal kíméletesebben együttműködő, azokat kevésbé 
differenciáló, inkább együttműködésekbe és közös életáramlásokba társító szervezetek 
emésztő, differenciáló rendszere az öregedés felé egyre jobban elromlik, és a csökkenő 
differenciálódás miatt, a táplálék nem bomlik le eléggé a nanoszintre, (vagy és ez alá), hanem 
viszonylag nagyobb egységekben, nemesgáz állapotban, még sok energiát tartalmazó hő és 
feszültség többlettel képes a szervezetekben alacsonyabb nyomásra állított biztonsági 
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szelepeken, nem mindig illatos gázfelhőkben kipufogni. Az elégtelenebb emésztésnek 
lágyabb széklet, sokkal több és nagyobb kvantumokban kieresztődő bélgáz képződés a 
következménye. Az ilyen hidegfúziósabb szervezetek már nem tudják olyan apró és nagyobb 
áthatoló képességű egységekre lebontani a táplálék energia feladóit, azaz sokkal rosszabb az 
emésztési hatásfokuk, - amelyek ezért nem a bőr kapillárisain át távoznak, hanem a biztonsági 
szeleppel ellátott kipufogó rendszere. Valószínűen köze van a hidegfúziós szervezetek 
rosszabb differenciálásának, a rosszabb emésztési hatásfoknak abban, hogy az ilyen 
szervezetekből ezért sokkal kevesebb részecske megy, áramlik ki veszteségként. Ez miatt 
nemcsak a szervezeteken belül alacsonyabb az átlagnyomás és az átlagos hőmérséklet, a 
változás sűrűség, hanem mivel a környezet hőenergia ellátása is rosszabb (belülről kifelé,) 
ezért hidegebb és befelé áramló eredőjű az aurájuk. Ha viszont hidegebb az aura, akkor a 
belső centralizáltabb térrészből kiáramló részecskék hamarabb lehűlnek, nem áramlanak el túl 
nagy távolságra, sokkal kisebb méretű életbuborékokat, (aurákat) képezve a szervezetek 
lamináris felületére terelődnek. Az is valószínűsíthető, hogy vastagabb és erősebb a 
szervezetre tekeredő idősíkjuk, a spirálba tekeredő lamináris átlagos, neutrális határoló 
felületük, a bőrrétegeik. Ha a nagyobb sűrűsége épülni képes tömeg eredő felülete, térméretei 
kisebbek, akkor a nagyobb szervezetekből kisebb közegellenállással tudnak kiáramlani, és a 
nagyobb sűrűségű, nagyobb kinetikai lendülettel, dinamikával rendelkező hidegfúziós 
egységeik távolabbra, más szervezetekbe is el képesek jutni. Tehát nagyon sok oksági 
következményben alakul ki a hideg és a melegfúziós állapot felé fejlődés, ok – okozatok 
láncrendszerében. 
 
 
 
34. A melegfúziós szervezetek energia forgalma és a rendszeres tartalék, a raktárkészlet 
alakulása: 
A melegfúziós, magasabb változás sűrűségű szervezetek nemcsak gyorsabban élnek, 
magasabb hőmérsékleten üzemelnek, ezért a hidegfúziósokhoz képest előbb elhasználódnak. 
Ez az oka, hogy a férfinál kettő-öt évvel fiatalabb párja nemcsak behozza az élet során a 
kezdeti lemaradását, hanem az esetek többségében gyorsabban elöregszik, bár ennek ellene 
hat az a következmény, hogy a melegfúziós eredőtől a hidegfúziós állapot felé fejlődő nőies 
szervezetek fejlődési és változási gyorsasága az élet végére jelentősen lelassul, ezért ők 
rendszerint tovább élnek, mint a melegfúziós állapot felé fejlődésben egyre magasabb 
változássűrűség felé fejlődő férfias, kezdetben hidegfúziósabb, de a melegfúziós 
következmény felé fejlődő eredőjű szervezetek. 
Az élettermékeket készítő, anyagokat és hatásokat differenciáló szervezetek általában a 
kiszámítható, ismert tendenciákhoz alkalmazkodnak, a szervezetben a differenciálódáshoz 
szükséges, beszállított félkész és az alapanyagaikat, a készleteiket is az átlagos igényeknek 
megfelelő szint közelében tartják. Ha a fejlődési, változási tendencia a gyorsabb forgási 
sebesség, a magasabb változás sűrűség felé fejlődik, akkor a könnyen feldolgozható, 
forgalomba hozható formában tárolt félkész anyagok raktározási, tárolt szintjét, mennyiségét 
csökkentik. Ilyenek az átlagos kétdimenziós folyadékban azonnal felhasználható, könnyebben 
szállítható, pl. a vérben már oldott energia készleletek, a cukrok és a vérzsírok, a koleszterin, 
és a fehérjék. Ha ezek a könnyen mobilizálható tartalékok felhasználódnak, és ez idő alatt 
nem érkezik a külső térből felhasználásra alkalmas tápenergia, akkor elkezdődik az e célra 
tartalékolt, a szervezetnek más célra értéktelen, túl nagy azonosságú zsiradék, a faggyú és a 
zsírszövetek lebontása. Ha ez is kevés, akkor a szervezet hozzányúl a belső vésztartalékhoz, 
és megkezdi a májban tárolt energia visszabontását és a szervezetben felhasználását, 
elégetését. Nem szükséges nagy raktárkészlet azon tevékenységek idején, a mikor a környezet 
minden jóval és szükséges alkatrésszel, alapanyaggal és kellékkel jól ellátott. Ráadásul a túl 
gyorsan változó környezet esetén, a tárolt anyagkészletek elavulhatnak, leamortizálódhatnak, 
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oxidálódhatnak, azaz romlik az állaguk, az értékük. Ha a környezetben, pl. a fellendülés a 
körforgások felgyorsulásakor semmiben sincs hiány, akkor nem szükséges túl sok energia 
lekötésére alkalmas, túl nagy raktárkészleteket tartani. Kisebb raktárkészlettel a forgási 
sebesség sokkal gyorsabb lehet, és az elavuló alkatrészek helyett mindig a legújabbak, a 
legkorszerűbbek szerezhetők és építhetők be az élet szerkezeteibe. Ilyenkor, a változási 
körforgás gyorsulása esetén a szervezetek lecsökkenthetik az egyébként magasabb szinten 
tartott készleteiket, és szinte raktárkészlet nélkül termelhetnek a folyamatos beszállítás 
zavartalansága, a körfolyamatok sikeres megszervezettsége esetén. Ilyenkor az addigi 
tartalékok és a helyben tárolt alapanyagok értelmetlenül lekötött forgóeszközei 
átcsoportosíthatók a termelésbe, a reklámozásba, a forgalmazásba, ami által még nagyobb 
forgási sebesség, korszerű élettermékek gyors kibocsátó ritmusa, nagyobb versenyképesség, 
alkalmazkodás, egy időre fejlődési előny érhető el. 
Ha azonban a túl messziről és ezért a gazdaságosság által megkövetelt nagy adagokban 
érkező, importált szállítmányok bármilyen okok miatt elakadnak, a folyamatos beszállítás, 
beérkezés zavart szenved, és a teljesen saját készletek és tartalékok nélkül termelő, változó 
szervezetekben ilyenkor gyorsan kifejlődő zavarok keletkeznek. Ilyenkor előbb csak 
szaggatottá, labilissá és időben ingadozóvá vállnak a tartós folyamatok, majd ha meg-
megszakad a beszállítás, megakadnak a termelések, és kényszerleállásokra kerülhet sor. Az 
ingadozó beszállítás miatt, a termelő szervezetek előbb felhasználják a saját tartalékaikat, 
majd a környezetben emeltebb áron, nagyobb költségen beszerezhető készleteket is 
igyekeznek felvásárolni, és a termelési folyamatokba integrálni. Ez azonban megváltoztatja a 
gazdaságosság lehetőségeit. Amikor a közeli és a saját készletek elfogynak, leállásokra 
kerülhet sor, és az addig gazdaságos termelés eredője jelentősen megváltozhat. Annak 
érdekében, hogy az ilyen életzavarokat, szervezeti zavarokat elkerüljék, minden szervezet 
kénytelen valamennyi saját raktárkészletet, energia készleltet tartani, energiát pufferolni, 
félkész és nyersanyagokat legalább annyira felhalmozni, amelyekkel a termelése a betervezett 
beszállítói ritmus rapszodikussága ellenére is folyamatos és egyenletes maradhat. A célszerű 
felhalmozás során, rendszerint megtörténik a beérkező nyersanyagok elsődleges 
differenciálása, a szűrése, a válogatása és az osztályozása, amely folyamatban 
előgyártmányok, a termelésre előkészített, már részben feldolgozott félgyártmányok, félkész 
anyagokban és valószínűen a májban, és hasonló szervekben többféleképpen felhasználható, 
összeépíthető félkész, modul egységekben tárolódnak. 
A melegfúziósabb, időben gyorsabban változó szervezeteknek megnő a fogyasztásuk és az 
időegység alatt egyre több életanyagot, félkészanyagot kell átbocsátaniuk, és tartalékolniuk 
annak érdekében, hogy a kellően korszerű végtermékeket megfelelő gyorsasággal tudják a 
piacra kibocsátani. A gyorsabb anyagcsere és a fenntartható igényű körforgás esetén, vagy 
sikeresebben szervezett beszállítást, vagy nagyobb biztonsági tartalékokat kell képezni a 
folyamatosság érdekében, amely miatt a melegfúziós szervezetek hajlamosak az elhízásra és 
könnyen lebontható, elfolyósítható vastagabb zsírrétegek lerakódására. Itt lép be a folyamatba 
a beszállítás folyamatossága, vagy rapszodikussága. Minél rapszodikusabban érkeznek be a 
differenciálásra alkalmas hatóanyagok, energia feladó szervezetek, az egymáshoz párosítandó 
modul készletek, annál nagyobb tartalékokat kell képezni, és e tartalékok arányát megfelelő 
összhangba kell szervezni. Ezek a zsírsejteké, halmozódva zsírrétegekké összeálló tartalékok, 
annál nagyobbak lehetnek, minél ritkábban és rendszertelenül táplálkozik, kap beszállított 
energiát egy melegfúziós, szervezet. Ha ritkábban, vagy és kiszámíthatatlanul fogyaszt egy az 
élete idősebb harmadába kerülő melegfúziós, vagy és rendszertelenül táplálkozó nőies 
szervezet, akkor a szervezetlen, rapszodikus, nem elég folyamatos hatóanyagok beérkezése 
miatt, a belső termelők és irányítók, a szervezők egyre többet kell hogy tartalékoljanak, hogy 
a beérkezési, szállítási szünetekben is legyen elég anyag és munka. Az ilyen nőies, vagy és 
melegfúziós eredőjű szervezet egyre több zsírpárnával rendelkező elhízó, de inkább 
puffadtabb faggyúszerű, zsírsejtekkel teli, testesedő állományba épül. Sok nő nem tudja, hogy 
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miért hízik egyre jobban, amikor olyan keveset (és rendszertelenül, kiszámíthatatlanul, kaotikusan) 
fogyasztanak, bár ezek a szerveztek többnyire rendszertelenül esznek, esetleg ritkábban de 
akkor sokat, vagy nassolnak. Mivel a szervezetükben gyakran éheznek, és nem kapnak elég 
folyamatosan alapanyagot a részecskéik, ezért megpróbálják kivédeni a túl nagy 
hiányhullámokat, és a tapasztaltabb irányítók tanácsára növelik a tartalékolást, a könnyen 
lebontható, mobilizálható zsírpárnát. Az ilyen kövérség diétával nem csökkenthető, hanem 
minél kevesebbet, vagy és kiszámíthatatlanul történik a betáplálás, annál nagyobb 
tartalékot képeznek a szervezetet irányító, egyenletes felhasználásra törekvő részecskék. 
Mivel az élet szervezetei ismerik a hiánygazdálkodás állapotát, ezért amikor nem érkezik elég 
táplálék, alapanyag a környezetből, előbb elfogyasztják az e célra tartalékolt készleteiket, és 
ha a recesszió tovább tart, akkor elkezdik felélni a saját szervezeteket létrehozó, de éppen nem 
olyan fontos részecskéket.  
A télre, a már ismert hőenergia hiány állapotára előre felhalmozott túl nagy tartalékok tavaszra a 
bumm idejére feleslegessé válnak, ezért a szervezetek többsége a felhasználásuk, a készlet frissítése, 
kicserélése, korszerűbbre cserélése mellett dönt. Ezt segíti a tél végén a beviteli hiány, a tavaszi böjt, a 
farsanggal járó több mozgás, a tényleges bevitel és a felhasználás arányának a jelentős megváltozása. 
Az túlságosan felhalmozódott, elavuló, feleslegessé váló szervezeti belső raktári készletek kipucolása 
létkérdéssé válhat a nyári melegfúziós fellendülésben, a versenyképesség megőrzési lehetőségében. 
Mire a tavaszi böjt, a kiárusítás, a raktársöprés ideje alatt a régi tartalékokat felhasználja a szervezet, 
addigra megjönnek a lendületenergiában is dús kellően korszerű, friss információkkal és a 
legkorszerűbb hatásokkal is rendelkező részecskék, a környezetben elsőnek kifejlődött, kellően 
keveredő, magasabb belső biodiverzitású saláták, sóskák és zöldségek, a primőrök. Ezek a fiatalabb, 
korszerűbb információs hatásokat tartalmazó, még lendületesebb szervezetek az első hullámaikban a 
nagyobb energiasűrűség felé fejlődés azonosságában halmozódva, közös cél felé tartva, mozgósítják, 
felhígítják, sokszor kitakarítják a régi és elavult raktárkészlet maradványait. Elmaradó böjt, túl 
gyorsan a régi készletekre rátöltés esetén a régi és az új alapanyagok keverednek, átlagos felhíguló 
minőség épül be a következő generációs élettermékekbe. Bár ez tompítja az energiahullám 
áthaladásának a gyorsaságát, de rontja a kibocsátás korszerűségét és versenyképességét a mindig friss 
információkra és korszerű hatásokra, élettermékekre áhító környezetben. Az élet receptjeit nem 
megfelelően alkalmazó, az élettörvényeket nem megfelelően betartó szervezetek megsértik a 
megújhodás, a megfiatalodás, a kellő korszerűség törvényeit, ezért is lemaradnak a korszerű állapotot 
igénylő életversenyben. 
 
A lebontás és a feláldozás rendje a szervezeti nélkülözhetőség, a másikaknál kisebb egyéni 
érték. Mindig azokat a részecskéket, energiákat és elavult információs energiahordozókat 
áldozzák fel, bontják fel, amelyekre a legkevésbé van az adott időben és helyen szükség. 
Valószínűen ez az oka annak, hogy a melegfúziós szervezetekben, a már a megtermékenyítési 
feladatokat elvégző férfis, hidegfúziós részecskék, - mint a méheknél a herék – hamarosan a 
nélkülözhető listájára, és a lebontandók, a differenciálandók közé kerülnek. Ha a túl 
rapszodikus, a klimax közelébe kerülő melegfúziós szervezetek növelik a fogyasztásuk 
egyenletességét és folyamatosságát, akkor egy idő után a felhalmozott túl nagy készletek 
feleslegességét a bennük élők felismerik, és lecsökkenthetik a túl nagy félkész és 
zsírállományt az éppen elegendő-szükséges értékre. Ha ez, a megszokott tunya állapotnál több 
testmozgással, energia felhasználással is jár, akkor az elhízott hölgyek, szervezetek belső 
változás sűrűsége megnő, az energia felvétel leadás aránya megjavul, a zsírpárnákban 
lerakódott túlzott tartalékai lecsökkenhetnek és visszanyerhetik az ideálishoz közeli alakot. 
Ennek azonban több apró akadálya is lehet, amelyből a legfontosabb az, hogy a túl magas 
belső változási hőmérséklet, a nagyobb életnyomás miatt, az ilyen szervezeteknek nagyon 
kitolódnak a térben az átlagos hőmérsékletű rétegei, és a nagyméretűvé, nagy felületűvé, de 
ritkábbá váló határfelületek átjárhatósága nemcsak kifelé, hanem befelé is növekszik. Ezt 
segíti a külső aura és bőr rétegeken a gyengébb határfelületek, kisebb feszültséggel 
rendelkező, de gyorsabban cserélődő felületi hártyák képződése, amely lényegében a külsőbb 
és, kisebb szintkülönbségű réteglépcsők kialakulását eredményezi. A felületükön nem túl 
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nagy különbségű, már kellően keveredő rétegeknek megnő az affinitása a környezet 
részecskéi felé, amely miatt jobb kapcsolatépítés és felületi keveredés, vegyülés alakulhat ki. 
Valószínűen ezért tűnnek szebbnek a nők, mert ők a felületükön jobban fejlődnek, mint a 
differenciáltabb, de nagyobb azonosságú belső részeikben. A melegfúziós szervezetek bár a 
belső rétegeikben differenciáltabbak, a külső felületükön sikeresebben keverednek, jobb 
körülményeket hozhatnak létre az életnek. A hidegfúziós szervezetekben, kezdetben belül 
jobb az élet, de ez később melegfúziós, túl gyors fejlődéssé változás, túlcentralizálódás, 
túlnépesedés és kaotizmus miatt elromlik. 
Ha az életterek, vagy az élőrétegek jóságát egy kellően objektív mércével tudnánk mérni, akkor nagy 
eséllyel a decentralizáció felé fejlődő már melegfúziós szervezetek külső rétegeiben, nagyobb 
térfogatmennyiségben jó az élet, mint a hidegfúziós, még a túlcentralizáció felé fejlődő 
szervezetekben. A jóság relatívságának az érzeteit azonban becsapja az az érzés, hogy a szervezetek 
többsége a legrosszabb állapotokból a gazdagodás, a sűrűsödés felé fejlődés irányát, az 
energiaszintben és a változtató képességi lehetőségekben javuló tendenciája miatt a valóságosnál 
jobbnak, míg a nagyon rossz életminőségből, a változtató képességre jutóan túl kevés tér állapotából a 
nagyobb tér és a nagyobb áramlási szabadság felé fejlődő, ebben javuló tendenciát, az 
energiasűrűségben elszegényedés miatt, a valóságosnál kevésbé jónak értékeli. A szubjektív érzet 
becsapja az életérzést, mert az értékrend változásban az állapotfejlődési tendenciák megváltozása nem 
ugyanolyan értékarány változást hoz létre, a divatos tendenciák megváltozása ettől eltérő érzetet ad. 
 
Amikor melegfúziósabb, az energiákat sikeresen centralizáló kormányok kerülnek hatalomra, 
nemcsak magasabb változás sűrűségre kényszerülnek a szervezetek, hanem a centralizáló 
tőkegazdálkodást végző, egyre erősebben differenciáló szervezetek energiapazarlása is 
megnő. Bár az ország-szintű szervezeteknek nem veszteség a bennük kialakuló, 
differenciálódó gazdag, tehetős réteg, de azoknak, akiknek az energiáit elvonják e 
centralizáláskor, nagy helyi veszteségként érvényesül az elvett lehetőség. A túl sok energiát 
centralizáló kormányzati és irányító, már melegfúziós szervezetek hatalomra kerülése esetén, 
kifosztásra kerül a szervezett tér, az energia és a tőke, a változtató képesség átcsoportosítódik. 
Az emberi tudat eltérően éli át ezen eseményeket, attól függően, hogy az energiát adó, vagy és 
az energia bőségbe kerülő oldalon éli át a centralizáció időszakát. Bár az ilyen közép és 
nagyobb szintű szervezetek létrehozására alapvető igény van egy olyan környezetben, 
amelynél a környezet hozzámérhető szervezetei is hasonló energiaszintű életpiramisokba 
szerveződnek. Ha nincs elég idő, hogy egy átalakuló gazdaságban, a környezetben már 
meglévő nagyobb energiaszintű szervezetek a természet rendje szerinti kiválasztódásban 
kialakuljanak, akkor történhet olyan, sokaknak átmenetileg nagyon rossz megoldás, hogy nem az 
érdemesek és a kellően fejlettek, hanem a melegfúziós kapcsolatok és az általuk támogatottak 
jutnak sokszor érdemtelen vagyonokhoz és lehetőséghez. Ha azonban nem alakulnának ki a 
közép és a nagyobb energiaszintű, a vetélytársakkal összemérhető fejlettségű analóg 
szervezetek, akkor az adott fejlettségű saját szervezetek hiányában a túl egyedi szervezetű, túl 
egyedi, páratlan termékeket létrehozni képes szervezete, az idegenek akadálytalanul 
beáramolhatnának a minőségi kínálatuk ellen védtelen szervezetekbe. Tehát a mesterséges 
gyorsított megoldás a több mint a semmi elven hozza létre, a látszólagos ellenhatásra képes, 
az idegenekével összemérhető energiaszintű, ezért azokkal párosodásra és együttműködésre 
képes saját szervezeteket. Később a feladathoz nem megfelelően felnövő szervezetektől úgy is 
átcsoportosítódik a tőke az arra érdemesebbekhez, a jobban gazdálkodókhoz. A baj ilyenkor 
csak annyi, hogy az országok vesztesége átmenetileg nagyon megnő, és sok energiát 
veszítenek, bár ennek fejében sok kétes értékű ellenhatáshoz, élettermékhez és sokszor elavult 
termelő eszközökhöz jutnak. Ami azonban az egyik aspektusból veszteség, energia és 
részecske kiáramlás, az a másik vetületében magvetés, befektetés a környezetbe, a 
környezet azonosságának a növelése, barátságának a megnyerése. A befektetett, a 
környezetbe szétszórt energia olyan, mint amikor a gyümölcsfák virágporral, vagy és 
termésben adott energiatámogatással segítik a náluk melegfúziósabban fejlett rétegeket, hogy 
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azok befogadják és támogassák, megeredésre segítsék a magvetéssel közéjük juttatott 
utódaikat. Bár a virágzó növényeknek egy időre és látszólag veszteség az első bevétel, 
energiatöbblet újbóli környezetbe befektetése, de ez később busásan megtérül. Bár a 
befektetett energia sok esetben meddő befektetésnek bizonyul, de előbb-utóbb meghozza a 
közvetett, másodlagos, vagy harmadlagos, időben későbben realizálódó eredményét. A sikeres 
és a kellő mássága miatt támogatókra találó magok megerednek, meggyökereznek az 
egyébként kezdetben nekik is idegen környezetben, amelyből később az útjára bocsátó 
környezetnek is sok jó hatást kitermelő, energiát a talaj felé lelassítva közvetítő, új fiatalabb 
utódfák nőhetnek. A fák megnyújtják a talaj energia ellátottságának az időszakát, 
egyenletesebben és hosszabb ideig, de fékezettebben és mérsékelt mennyiségben juttatják a 
talajbeli rétegekbe, a folyamatosabban, nemcsak a nyáron túl dús, és elértéktelenedő energiát, 
hanem akkor is juttatnak belőle, amikor annak már becsesebb értéke van. A fába pufferolódó, 
kiszámítható életcsatornákban és állapotban áramló energia egyenletesebb ellátást biztosít, 
széthúzza, és az időben is lelassítja az energiahullámokat. Ráadásul télen, meleg takaróval, 
hőszigetelő lepellel, vegyi energiát adó bomlással védi, támogatja a melegfúziós környezetben 
élőket, míg a nyári nagy melegben kellően hűvös árnyékolást ad, hogy a hidegfúziós, több 
lélekkel bíró részecskék se hagyják el a közös szerveződésre, együttműködésre, békés 
együttfejlődésre alkalmas, kellő szimmetriában változó környezetet. Ráadásul a gyökereivel 
kötöttebbé, vihar és szélállóbbá, erózióállóbbá téve összetartja az ez nélkül könnyebben 
differenciálódó talajt. Tehát a fa ideális együttműködéseket megtartó, megbízható szimbiota 
lény, amellyel érdemes együttműködni, neki jó hatásokat, szívességeket tenni, a törekvő, 
energiát centralizáló magjait befogadni, a meggyökeresedő csemetéje megélhetését tovább 
segíteni. Nem véletlen, hogy a gazdaságokban tartósan megtapadó, évtizedekig sikeresen – és sokszor 
azonos helyen működő - megbízható vállalkozói szervezetek olyanok, mint a nagy fák. Irányt adnak az 
őket megkeresőknek, akkor is a helyükön maradnak, ha a viharok, vagy a parlagtüzek megváltoztatják 
a környezetet, és bár a rövid életű fűféle, kevésbé szabálytartó tiszavirág vállalkozások sokszor 
kicserélődnek ez alatt, a stabil szimmetriában a gyökereikkel és az ágaikkal, valamint a 
környezetükkel is sikeresen együttfejlődő fa szervezeteket nem törik derékba az életszerveződések 
viharaiként érkező zavarai. 
 
Az élet olyan komplex szervezetei, amelyek ma is élnek, működnek, többféle spektrumon, 
frekvencián képesek hatásokat szállító, tároló, létrehozó, megváltoztató eszközként, működni. 
Nemcsak önjavító mechanizmussal rendelkeznek, hanem képesek az osztódásra, a 
szaporodásra, a rossz, meghibásodó alkatrészeik, részecskéik kicserélésére, a szervezeti és az 
együttműködési hibák kijavítására, regenerálódásra. Az életként ismert, időben és a térben 
változó szervezetek olyan kellően komplex hatóképes részecskékből digitális úton, 
részecskékként eljuttatott kicsi információs egységekből helyben épülnek össze, amelyek a 
távolabbról érkező, kellően fejlett, és az adott téridőben is alkalmas életprogram alapján, a 
lokális térrészben fellelhető anyagokat használják fel, összetettebb életterek, élőrendszerek 
létrehozására, a komplex szervezettség felépítésére. E szimbiota, kozmopolita információs 
részecskék bárhol képesek megtapadni, ahol az elpárolgó képes lélek elviseli a környezet nem 
mindig ideális másságát, ahol az életet támogató környezet alapvető körforgáshoz szükséges 
három fő tényezője, az apa a fiú és a szent lélek, a más anyagként használható, már 
nehezebben áramló apa, az áramló és szállító, még lelkesebb fiú, és a közöttük közvetítő 
információs programot szabályozó szent lélek együtt van, és kellően együtt fejlődik. A három 
alaptényező szükséges a változás időbeli eltolódáshoz, az anyag a tér és az idő. Ennél sokkal 
több résztvevő, együttműködő esetén az életváltozás kellően kiszámíthatóra módosulva 
lelassul, egyre nagyobb életfelületen, egyre nagyobb lélekszámon oszlik el, de ha túl sok 
között osztódik a természet időben és térben a statisztikai lehetőség szerint korlátozott, 
egyenletes, izotróp energiája, akkor a változatosság fejlődése lelassul, az életáramlás 
megreked, és életpangás, elégtelen változás, unalom és lehetőség hiány fejlődik ki. 
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35. Egy gondolat az Izlandi vulkán aktuális kitörése, a bolygónk naprendszeri ekliptikai 
szimmetriába kerülése miatt. 
 
A jelen időben ismét kitört Izlandi vulkán a következő, 29. ábrán bemutatott áramlási 
módosulást váltja ki az érintetté váló térségben. A melegfúziós részecskefelhő felfelé és 
szétterjedve, főleg az uralkodó, domináns szél részecske áramlásnak a földfelszínhez képest 
eltolódási iránya felé, a sokkal nagyobb változássűrűségű, nagy életnyomású rétegekből a 
kisebb nyomású, külsőbb rétegek felé áramlik, amely közben ritkul, lehűl és keveredik. A 
keveredésre alkalmas tér és az ettől eltérő térrészek határain jelentős felületi feszültséggel 
rendelkező határfelületek jönnek létre. A határfelületi feszültség, a felületi lamináris áramlási 
különbség miatt jön létre, amelynél a centrumokra merőleges, radikális kiterjedési irány, a 
szimmetria felületi magas impulzus sűrűségben lamináris görbült felületi síkokra terelődik. 
Nagyon jól modellezik ezek a gomolygó felhők a csillagok haláltusájának az átalakulásában, a 
szupernóvák és a csillagködök kialakulásakor megváltozó állapotokat. E határfelületek 
viszonylag éles kontúrokat adnak a felhőknek az általunk látható frekvencia tartományban, de ez nem 
jelenti azt, hogy ennél eltérőbb frekvenciákon, e határfelületeken átáramlani képes nagyobb 
áthatolóképességű részecskék felhői és határfelületei, - más felbontásban láthatóan – nem 
terjednek túl a látványos felületeken. 
A felül meleg kiáramlás szétterjedő melegfelhős részecskefelhőt hoz létre, amely, miközben a 
kezdeti lendülettől és a kisebb sűrűségtől fogva felemelkedik, kiszorul a túl nagy változássűrűségű, túl 
nagy nyomású térrészből, hőenergiában és változtató képességben jelentősen megritkul, 
elszegényedik, de a térbeli kiterjedésben és az áramlási dimenziókban (tulajdonságokban, 
lehetőségekben) gazdagodik. Az a térrész azonban, amelybe belekeverednek az eddig e térben 
ritka, nehéz és feketébb, magasabb energiasűrűségű részecskék, a változtatóképes 
részecskéiben és a tömegszámában is sűrűsödik, tehát ugyanaz az állapotfejlődés eltérő 
tendenciájú következményt, és tudatmódosulást hoz létre, a kifelé áramló, értékrend 
változásba kerülők, és a befogadó, a tömegi mennyiségében gazdagodó, de az egységnyi 
részecskére jutó térben szegényedő részecske közösség között. A keveredés, a változás eredő 
állapota, a realitás valósága valahol e két tudatmódosulás eltérő tudati tendenciája között 
keresendő. Akár azt is kijelenthetjük, hogy a valóság a sokszintes igazságban és ezek a 
részigazságok között, a részigazságok eredőjében van. A tudat azonban hajlamosabb a 
változási tendenciára figyelni, és a változás aspektusából a neki éppen fontos részlethatás 
alakulása szerint, az objektív állapotmódosulással szemben, a neki rosszabb, veszélyesebb 
szubjektív érzetekre túlkoncentrálni. A tudat mindig akkor veszi észre a neki jó irányú 
változást, vagy és állapotfejlődést, amikor az a már jó irányból, állapotából a rosszabb eredő 
felé fejlődik, és hajlamos nem észre venni a szinte természetesnek tűnő javulási 
kompenzációkat. Az érzés azonban információs szinten, de legalább a gondolatban kiegészíti 
a tudat téves értelmezését, és sokszor helyreállítja a téveszmék, rossz gondolatok felé fejlődő 
téves eredőjű értelmezést. A szervezetek többsége azonban természetszerűleg jobban 
koncentrál az állapotukat a nekik rossz irányba megváltoztató rosszabb tendenciákra, 
amelyekkel a hitük szerint csökkennek a megmaradási lehetőségeik, mint a javuló 
tendenciákra, amelyek nem veszélyesek, amelyek közvetlenül a jó irányba módosítják a 
lehetőségeiket. Mint tudjuk, a jelen időben jó irányú tendenciák azonban későbben rosszra 
forduló tendenciákat hoznak létre, tehát csak az előrefigyelés, a jövőre fókuszolás, 
koncentrálás megválasztása határozza meg, hogy milyen eredőjű érzeteink keletkeznek. Ha a 
megszokott fókuszolásban, a tudati előrelátásban rossz tendenciákat észlelünk, a tudat 
reményként ismert gyermeke azonban képes értékrendet váltani, más dologra, más 
frekvenciákra átváltva, a jövőre és a várható jobbra koncentrálva, a jelenben rossz irányú 
hatások helyett, annak a későbben bekövetkező jó hatásaira koncentrálni, a túlélést segítő jó 
hitet kelteni. Ez új hitet, reményt, kifejlődő jobb jelenbe vetett hitet eredményez a jelen rossz 
állapotának az elviselésében a várhatóan jobb jövő érdekében. Mivel egy kialakuló változás 
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közvetlen jelenbeli következményeit, az objektív, tárgyilagos valóság kifejlődését a 
részecskék értelmezése és tudata nem tudja a kifejletben lévő, már elkezdődött, folyamatban, 
lendületben változó dolgok tehetetlensége miatt megváltoztatni, ilyenkor a szervezeti 
irányítók és a keveredések frekvenciaváltozást, tudatmódosulást hoznak létre. A kifejlődő új 
tudati eredő a két régi, szülői eredő közötti átlagolás hitén fog kialakulni, - hasonlóan, mint a 
vulkán felhőjét aszimmetrikussá tevő uralkodó áramlás által létrehozott környezeti hatások 
nem szimmetriában lévő deformációjával. A határfelületeken keveredő szaporodó részecskék a 
szülői áramlási eredőkre merőleges felületeken áramlanak szét, elterelődve egymással 
keveredés, vegyülés közben átlagosabb eredő következményeket létrehozva. Az áramlási 
módosulás és a másokkal keveredő vegyülés azonban tudati és érzetmódosulást is létrehoz, 
azaz a határfelületi átlagos rétegekben születő, átfejlődő, megújuló részecskéknek már 
nemcsak a közös célja és áramlási iránya változik merőlegessé, a szülőkhöz képes eltérővé és 
átlagossá, feleződővé, hanem a tudati áramlási irány mellett az érzeteiket is befolyásolja. A 
közös és akadálytalan együttáramlás, a szülői áramlási irányokról merőleges elkanyarodás a 
szülői részecskék tehetetlensége, a lendületben a párrészecskéken hatástalanodása, túl nagy 
szimmetriába kerülése, határozatlanná válása miatt, a megkezdett irányba továbbáramlási, 
tovább fejlődési zsákutcát hoz létre, amelyből az új generáció a kivezető utat, a korábbi célra 
merőleges együttáramlásba, kiegyezésbe és közös célokba keveredéssel automatikusan 
megtalálja. Tehát az előd részecskefelhők közös határfelületeit létrehozó torlódásban, 
lamináris szétáramlás, szétterülés, felületi feszültséggel, áramlási és perdületi sebesség 
különbséggel rendelkező réteg alakul ki. E lamináris áramlású utódréteg megakadályozza az 
elődök egymás melletti kezdetben kölcsönhatásmentes paralel áramlásának az eltolódásából, 
deformációjából kifejlődő egymás ellen áramlását, és ezeket az életnek rossz, a többség 
tudatában nem megérthető, a megértéssel nem követhető túl magas változás sűrűséget 
létrehozó rossz áramlást, a többségnek jó együttáramlássá, együttfejlődéssé segítik. Bár 
ilyenkor a korábbi áramlási irányokhoz, tendenciákhoz túlságosan ragaszkodó, túl nagy 
kinetikai tehetetlenségű, a tömegben már tehetősebb idősebb részecskék változatlanul 
kitarthatnak a meggyőződésük szerinti, nekik az előző időszakban ideálisnak bizonyult, de ma 
már csak általuk fel nem ismert már rossz irányokhoz, ezért az uralkodó rendezettségi 
áramlási iránytól eltérően, ők nem kanyarodnak el a kisebb tehetetlenségű többséggel az új jó 
irány felé. Ez miatt, az elmeszesedett, megcsontosodott, túl nagy tehetetlenségűvé vált, túl 
nagy és egymástól már visszabonthatatlanul függőségbe került tömegbe fejlődött, de nem elég 
nagy saját spinnel rendelkező elöregedett részecskék, és a túl sok ilyen részecskét tartalmazó 
elöregedett, nagyobb tömegszámú szervezetek is, az időben történő célváltások, irányváltozások 
helyett, kitartva a korábbi, de a többségnek már rossz célok mellett, túl egyenesen, a 
megszokott áramlási irány felé áramolva haladnak. Az áramlási rendezettség 
megváltozásának a szükséges időben elmaradása súlyos következményekkel jár a helyes és 
időszerű tendenciákat fel nem ismerő szervezetekre, mert a régi irányba tovább áramlás 
rendszerint egy életveszélyes helyzetbe, egy az áramlási irányra rossz, rontó irányba áramló 
idegen életsíkhoz egyre közelebb, a túl nagy differenciálódás, vagy és a megszűnés felé viszi, 
a már rossz iránynak számító térrész, életakadályt felé továbbáramló, az eredeti irányoktól 
kellően elkanyarodni nem képes, túl merev, a változásra már életképtelen szervezeteket. 
 
Az elkalandozó gondolatból visszatérve az Izlandi vulkánkitörésre, a talajjal párhuzamos 
lamináris áramlású életsíkon, felületen a legkevésbé kölcsönható merőleges irányban 
áthaladó, nagy lendülettel rendelkező részecskék mélyen beáramlanak a talaj feletti lamináris 
légrétegekbe, a talajra közelben érintetté vált, merőleges eredőjű áramlásra hozva a velük 
kellő kölcsönható képességű, közel azonos téridős elrendeződésű légtérbeli szervezeteket, 
atomokat, molekulákat. A függőlegeshez közeli áramlási erdőjűvé átalakuló térrész, a nagy 
életnyomású rétegekből szabadult melegfúziós részecskék energiájától, feláramlási lendületbe 
jön, amelyből látható és nem látható frekvenciákon többféle gombafelhő fejlődik ki, a 
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lendületbe hozott és felemelkedővé váló, a hőenergia és lendület többlettel érintetté vált 
részecskék felemelkedő élményei és hatására. Mivel több a feláramlás együttes energiája és 
élettömege, mint a talajrétegekből kiáramlók élettömege, (tömegszáma), ezért a függőleges 
irányú áramlásban csökken a helyi légtéri gravitációs eredőként ismert életnyomása, amely a 
körkörös környezetből a feláramlás, a szimmetriasértés közös centruma felé ható irányú 
lamináris, azonos vertex célú áramlásokat hoz létre. Mivel a feláramlás gyorsuló helyén lesz a 
legkisebb az életnyomás, az egymást elhagyó gyorsulás miatt a legnagyobb a részecske 
ritkulás, ezért a környezeti térből megindul az életáramlás a környezetnél kisebb nyomásúvá 
vált térrész felé. Az alul a környezeti hidegebb, másabb, még hidegfúziósabb eredőjű nehéz 
levegő (keverék) gáz centrális térrész felé áramlása azonban a függőleges fel és kiáramláshoz, 
a talajszintre merőleges irányba áramló térrészhez közeledve, a kellően alkalmazkodó, még 
nagyobb életrugalmasságú részecskék elkanyarodnak. E kisebb lendület tömegű, kellő 
életrugalmasságú részecskék időben érzékelik és kikerülik a korábbi, - már rossz – áramlási 
irányra merőleges, nagyobb energiaszintű, a továbbáramlás esetén megsemmisítő lehetőségű 
energiában dús részecskéket, és inkább alkalmazkodva a kialakult domináns áramlási irányhoz, társulva 
hozzájuk, inkább ők is a közös, éppen domináns irányba áramlanak. Azonban a túl nagy tömegbe 
szerveződött, az áramlási irányán külső segítség nélkül már nem képes, ezért a feláramlás 
közepébe bekerülő, és a magas változás sűrűségben lebomló részecske szervezetek, a 
tisztítótűnek érzett ellenséges, rontó irányú áramlásba, impulzusokba kerülve jelentősen 
visszafejlődnek, lebomlanak, és e részecskék a nagyobb változás sűrűségben gyorsabban 
fejlődnek mássá, mint a közvetlen keveredést és a mélyebb vegyülést elkerülő, alkalmazkodó 
képesebb, ezért kevesebbet változó társaik. 
Az elvileg ekvipotenciális kiterjedést azonban módosítja a réteg nem teljes szimmetriában 
lévő, valamelyik irányban többlettel bíró áramlási eredője, amely miatt a körkörös kitágulás, 
átalakulás felhője eltorzult, tojás alakú, elnyúlt eredőt vesz fel. 
A gombafelhő a torzulás ellenére, lassabban terjed szét és keveredik a környezeti rétegek 
részecskéivel, a még nem, vagy csak kevésbé érintett levegővel, és az atomrobbanás sokkal 
gyorsabban kifejlődő gombafelhőjéhez hasonló analóg réteges alakzatba szerveződik. 

 
 
Ilyen kitörésekkor az alábbi következmények fejlődhetnek ki: 
A feláramló, keveredő felhőben megnő a változás sűrűség, megváltoznak az áramlási célok, 
irányok. A feláramlás védettebb közepén nagyobb amplitúdóval a környezetből kiemelkedő 
életpiramis fejlődik ki, amely meghatározza a rendszerbe kerülő részecskék fő áramlási irány 

Az áramlás centrumában még nagy 
sebességgel felfelé, a lamináris síkra 
merőleges irányba áramló részecskék, 
észlelve és érzékelve a domináns lamináris 
szelek uralkodó irányát, engednek a 
nagyobb kinetikai erőnek, és a dinamikus 
áramlási irányukat, a korábbi céljaikat  
ezen erők befolyásai alapján módosítják. A 
helyi kitörés felhője így jut el nem egészen 
ekvipotenciális szétterjedéssel a látható 
tartományban a szél által befolyásolva 
nyugat és közép Európa térségébe. A 
magasabb frekvenciákon, nagyobb áthatoló 
képességgel kirepülő részecskékre nem 
szükségszerűen hat a lamináris, nem 
kölcsönhatóképes szél, ezért ezek 
szabályosabb, vagy akár ellenkező irányba 
torzuló felhői csak infra, vagy UV 
tartományban észlelhetők. 

30. ábra A rétegegyensúly változás 
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rendezettségét, de feláramlás főiránya mellett az oldalirányú beáramlásnak és a keveredésnek 
is megfelelő lehetőséget biztosít. A feláramló részecsketömeg valamely felső rétegben 
azonban a felfelé áramlásban szimmetriába kerül, és elterelődve szétterül a nem egészen 
ekvipotenciális felhőben, a domináns uralkodó szél által meghatározott irányba torzulva 
oldalirányú, lamináris rétegbe terelődik. Időjárás, hőmérséklet és áramlási rétegkülönbségek 
jönnek létre, a keveredés és a nagyobb fraktálmélységekbe vegyülés lehetősége növekszik. 
Később, a felhő sűrűbb része által árnyékolt területek felett tartós lehűlés fejlődik ki, mert az 
árnyékolóképes, és a fotonok lendületét is lefékező, elnyelő tömegen egyre kevesebb 
részecske képes áthatolni. Mivel a felhő alatti térrészen, életfelületen csökken a talajrétegek 
megvilágítása és a fotonok által gerjesztett impulzus sűrűség, a változás sűrűség (a részecske 
szaporodás) csökkenése miatt alacsonyabb hőmérséklet, lehűlés és kisebb életnyomású térrész 
fejlődik ki. Mint a napfogyatkozáskor a Hold által eltakart térrészen, ez esetben is erősödő 
lehűlés fejlődik ki, amely megindítja a lamináris áramlást az alacsonyabb életnyomásúvá váló 
térrész, a feláramlás centruma felé. A hasonló korábbi nagy kitörések tapasztalata szerint, a 
légtérbe kerülő, és a fotoni frekvenciákra árnyékoló képességű részecskék tömeges kijutása, 
szaporodása, keveredése a fotonokat elnyelő, részben visszaverő következményekkel jár. A 
kezdetben, a belsejükben melegebb vegyes részecske felhők, egyre több, magas változtató 
képességű részecskét nyelnek el, fogadnak be, míg az elterelődők a felület feletti rétegekben 
megnövelik a lamináris áramlást, mintegy szívóhatással alacsonyabb rétegnyomást létrehozva 
segítik a feláramlást. A felemelkedő részecskefelhő, ezért nem hűl le a keveredés közben, 
mert a bekeveredő, és a felhő belsejében is magasabb változássűrűséget okozó fotonok és 
fiatal részecskék tovább növelik, de legalább megtartják a részecskefelhőbe szerveződő 
közösségnek a környezetnél magasabb hőmérsékletét, a környezeti különbséget. A feláramló 
kevert felhő a felső szimmetriába hozó rétegekben szétterül, egyre nagyobb lamináris 
kiterjedésű teret árnyékol le, és mivel az alul lehűlő térrész eközben a feláramlás centruma 
feláramlik, belekeveredve a lamináris talaj-menti áramlatok részecskéit a meleg feláramlásba 
egyben hűti és átlagos állapot, a különbség csökkenése és a nagyobb szimmetria felé 
módosítja a légoszlopba fejlődő feláramló életkeveréket. 
 
Az Izlandi vulkán kitörése hatalmas területeken beárnyékolja a bioszférai felszínt, amely 
feletti foton és külső sugárzás egy jelentős része nem jut el a felhő alatti árnyékolt talajra. Ez 
jelentős lehűlési következménnyel jár, amely megváltoztatja az érintett térrész, nyugat és 
Közép Európa időjárását, jelentős lehűlést okozva. Hasonló korábbi kitörés és lehűlés okozta 
a nagy Ír és Skót, Angliai és észak Európai területeket is érintő évszázadokkal korábbi 
lehűlést, amikor nem értett be Lengyel és Írországban a termés, nyáron elfagyott a krumpli. A 
távoli Kratakau kitörés felhője akkor körbejárta a bioszféra feletti lamináris rétegeket, és 
olyan sok energiát elnyelt, hogy alatta a felszíni talaj hőmérséklet 15-20 fokot csökkent. A 
kitörés oka a talajbeli, antenoszférai rétegek szimmetriájának a megváltozása, azaz 
valamelyik nagyobb energiaszintű távoli csillag elhalása, az eddig küldött energia utánpótlás 
lecsökkenése. Amikor a rétegek korábbi szimmetriája, erőegyensúlya megbomlik, a 
meggyengülő talajbeli réteg állapota, szervezettsége, tartása gyorsan összeomlik, és a 
rétegösszeomlás, helyi feszültség változást, tektonikus és lemezmozgást, forró pontot és 
tűzhányó kitörést hoz létre. A jelen kitörésben az Izlandi vulkán a talajban felhalmozódott 
feszültség megváltozását jelzi, amely akár egy távolabbi támogató, rétegfenntartó felmenői 
csillag szervezeti szimmetriájának a lebomlását is jelentheti. Ha a folyamat tartóssá válik, és a 
megbetegedett távoli energiaküldő tartósan lerokkan, netán elhal, a rétegegyensúly sokkal 
nagyobb változást is szenvedhet, amely akár évtizedekre kialakuló melegpontot, vulkanikus 
tevékenységet, és akár kisebb jégkorszakot is létrehozhat. A melegpont kialakulása azonban a 
földfelszín ellenkező oldalán, hidegfúziós, távoli új domináns csillagból származó részecske 
beáramlásból felerősödő hidegpont kialakulását is jelezheti. 
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Gondoljuk tovább, hogy miként alakul ki a középen nagyobb feláramlási sebességgel 
rendelkező életpiramis, a szélek által árnyékoltabb, védett feláramlás. 
 
A lamináris rétegekre merőleges kiáramlású kürtőkben, hasonló analóg áramlási rendezettség 
és sebesség különbség fejlődik ki, amely a szélek által árnyékolt, már azonos irányú 
áramlásokban nemcsak a belső rétegekben, életcsatornákban együttáramló, azonos 
rendezettségi irányú áramlásokat segíti, hanem a környezethez képest, kellően ellenállás 
mentesebb, a belső csatornákon együttáramló közvetlen környezetet hoz létre. 
Az életcsatornákon, a füzérsugarakon áramlás, lényegében olyan, a nagyobb életnyomású térrészből 
közös közegben kiáramló életbuborékoknak semleges határfelület, érfal, áramlási csatorna, vagy réteg felületén 
kigördülésével járó következmény. Az életbuboréknyi részecskéknek talajt képező felületen, (az 
érfalon) kigördülő, ebben a nagyobb háttérnyomás által is segített részecskék saját perdülete miatt, az 
életbuborékok a közös csatornaközép felőli részen, lényegesen gyorsabb kiáramlási 
lehetőséget biztosító, az áramlást segítő előre forgatás alakul ki. A 31. keresztmetszeti ábrán is 
bemutatjuk a meghatározott arányok esetén, az életcsatornák közepe felé sikeresen teljesülő 
gyorsítást. 
 

 
 
 
 
36. A terhesség és a felfúvódás alternatívája: 
A fiatal és nagy életrugalmassággal rendelkező melegfúziós női szervezet, az alacsony 
nyomású déli pólusán bejutó, nem teljesen azonos, legalább részben idegen részecskéket, az 
érintetté vált, az idegen részecskék információs programjával, hatásával megfertőzött saját 
részecskékkel a szervezetében a legnagyobb változássűrűségű méhében még el tudja 
különíteni, és a megváltozott, mássá vált, a tudatában megfertőződött nagyobb másságú, 
benne párkapcsolatba fejlődő részecskéket a méh karanténjába szeparálja. A 
differenciálódásban elkülönített, a szervezet egyensúlyát megzavaró már vegyes és utód 
részecskéket, a teljes izoláció után, mint fele részben a saját utód szervezetét, fiú, vagy leány 
vállalatát, magzatát megszüli, a mássággal beoltott idegen hatásokat a szervezetéből a 
telítődés után kiveti. Mivel azonban sokszálú függőségi kapcsolat fűzi a kihordót, az anyát a 

+ 

Nagyobb belső nyomás,

Kisebb nyomású  térrész 

Ha az adott életcsatornában x pascal 
nyomáskülönbség van, akkor az 
életbuborék részecskék x sebességgel 
kigördülnek az érfalon, a nagyobb 
centrális belső nyomástól (gravitációs 
hatástól), az érfalra, életáramlási 
csatorna falára szorítva. Az érfalhoz 
viszonyított gördülési sebességnél a 
csuszás és a súrlódás majdnem nulla, 
de az érfal közepe felé, éppen a 
kigördülési irányba ható, a csatorna 
irányába áramló részecskék, a 
kigördülésnek megfelelő kétszeres 
sebességgel kifelé,

a kisebb nyomású tér felé 
együttáramló közeget alkotnak. Egy 
áramlási rétegsorral beljebb, ezeken 
a már kétszeres sebességgel kifelé 
áramló felületen, rétegeken 
kigördülő részecskék már 
négyszeres, két sorral beljebb már 
nyolcszoros sebességgel gördülnek, 
és sokkal nagyobb saját perdülettel 
haladhatnak. Ha kellően sokrétegű 
az érfal, vagy a nagyobb szervezet 
esetén sokrétegű a füzérpálya, az 
élettengely, akkor a legbelső védett 
és az áramlásban is segített 
életcsatornában, rétegben nemcsak 
nagyon nagy sebességgel 
áramolhatnak ki a környezetbe, 
hanem a széleken kiáramlók által a 
keresztező irányokból is védett 
körülmények között áramolhatnak 
ki, és az így felgyorsítottak sokkal 
messzebb eljuthatnak, behatolhatnak 
a környezetbe. 
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benne kifejlődő közös, és jobban keveredő, mássá fejlődő részecske tömeghez, a magából 
kivetés, a megszülést követően a magzatát tovább gondozza, felneveli, az anyagi valóságát 
ráruházva később a részecske vagyonát is birtokba hagyja. Az idősebb, már sokkal 
kaotikusabb, kisebb életrugalmassággal rendelkező, elmeszesedett, merevebb, kevésbé táguló-
képes nő, már nem tudja a benne szétrajzó idegen részecskéket és az általuk érintetté váltakat 
megfelelően koncentrálni, elkülöníteni, ezért úgy védekezik az idegen vírusokkal, hatásokkal 
való fertőzés ellen, hogy, sokkal magasabb változássűrűségbe, nagyobb differenciálásba kezd, 
amitől a szervezete magasabb hőfokon, nagyobb nyomáson, az idegenek többsége által 
követhetetlen fejlődésnek indul. A nagyobb impulzus sűrűség a hidegfúziós, lassabb és 
folyamatosabb változáshoz szokott betolakodókra károsan hat. A túl sok és értelmetlen 
szabályváltozásokat nem tudják követni, ezért idővel lebomlanak a nekik már nem jó 
környezet biztosító melegfúziós életterekből. A lebomlást és az eltávozást segíti, hogy a 
magasabb impulzus sűrűségben a megnövekvő, felfúvódó térben a határfelületek 
megnagyobbodnak, e rétegek vékonyabbakká és rugalmasabbá válnak. A szervezetek belső 
nyomásnövekedése felfújja és e nagy nyomás, a túl meleg környezetből már a füzérpályákon, 
a külső környezetbe kivezető életcsatornákon, a hajszálakon stb. már a szökési sebességre 
felgyorsítva eltávozni képes, sokkal kisebb egységekre elporlasztja, lebontja az ilyen nagy 
életnyomáson változni nem képes idegenek nagy részét. A kiszámíthatatlanná váló 
melegfúziós környezetben nem jönnek be a befektetői számítások, az állandóan változó 
szabályok, a túl sok keresztirányban, szabálytalanul és kaotikusan áramló, elterelő részecske 
következtében mindig megakadályozza valami a tervezett hidegfúziós dolgok sikerességét, 
amely miatt gazdasági aspektusból rosszá váló, már energiát nem adó, inkább elvonó 
környezetből valóban lebomlanak és eltávoznak az idegen hidegfúziós szervezetek. Az ilyen 
kezdetben melegfúziós eredőjű élettér folyamatosan elnőiesedik, melegfúziósabbá, lúgosabbá, 
magasabb P.H. értékűvé válik. A folyamat a kisebb alszervezeteknek életteret biztosító 
nagyobb energiaszintű szervezetek szintjén is az együttváltozó belső közösség 
elnőiesedéséhez vezet. A differenciálódás és a nem egyenletes azonosság elosztás miatt, a 
melegfúziós szervezetek külső, neutrálisabb, semleges rétegei átlagosabbakká, a szervezeten 
kívüli külső környezet pedig férfiasabbá, hidegfúziósabbá válik. Ez az állapot a vegyes 
utódréteg lebomlása mellett, a változó szervezett tér két eltérő nembe fejlődése, a különélésre, 
majd az újabb párosodási ciklusra felkészülése. 
Amennyiben a túl merev, már idősebb elnőiesedett szervezetekben nem alakul ki spontán 
abortusz, azaz az idegen szervezetek lebontása, elporlasztása, a környezetbe visszaküldése, 
akkor a rugalmas tágulásra, a magzata kihordására már képtelen szervezet nem tudná 
kihordani és megszülni a gyermekét. Az ilyen késői korban és rugalmatlan életállapotban 
teherbe kerülő anyák, hacsak nem segítik őket császár vagy egyéb szülési segítséggel, a 
terhességbe, vagy és a szülésbe belehelhetnek. Ez ismét lebomláshoz, majd felfúvódáshoz, a 
vörös óriás állapot kifejlődéséhez vezet. A vörös színt a felfúvódó életbuborék felületét 
lehűtő, ezért a belső környezeténél hidegebb, a felületen megtelepedő hidegfúziós részecskék 
okozzák, más részben a felfúvódás során az életbuborék felülete folyamatosan növekszik, a 
megfigyelőhöz közelítő határfelületek hőmérséklet változása azonban lehűlés felé tart. A még 
alacsonyabb, több hidegfúziós részecske bekeveredését mutató, sötétebb, szürke és fekete 
felhők kialakulása még alacsonyabb hőmérsékletű térrészeket mutat, amelyek egy része már 
eléri az általunk is megismert, optimálisan keveredő zöld zóna színét és hőmérsékleti 
tartományát. A csillagrobbanásként ismert folyamatban, az elhaló, szupernóvává, vagy és 
később a központi magjában, a szívében pulzárrá váló, túl öreg és merev csillagokból, egy 
fiatal és új szervezet születik, amelynél a lebomló közös tömeg, csillagszintű bion csomókba 
szerveződve, új csillagok, szervezeti csakraközpontok, részecske városok tucatjait hozzák 
létre. A fiatal csillagok általában gyorsabban áramló, hidegfúzióssá váló, lehűlő, megnyugvó 
csillagdarabok, aszteroidák körül keletkeznek, amelyek köré védelmet keresve összegyűlnek a 
volt melegfúziós szervezeti részt fogyasztó, az által eltartott hidegfúziós részecskék. Ez a 
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hidegfúziós eredő hidegebb, kék fényű fiatal csillagokat, csillagszintű részecske családokat 
szór szét a mindenségbe. Míg a hideg és kékfényű, férfias eredőjű, hidegfúziós csillagok 
felületén a dominanciába kerülő hidegfúziós részecskék a külső átlagos felületen befelé, a 
csillagközpont felé haladva távolodnak a távoli megfigyelőktől, ezért a korábbi és elhalt 
melegfúziós szervezetet fogyasztók befelé haladva bontják le, alakítják át nagyobb 
rendezettségűvé, alacsonyabb életnyomásúvá és hidegebbé, átlagosabbá a régi szervezetet. 
Ezzel ellentétben a hidegfúziós ciklusuk után melegfúzióssá átfejlődő csillagokban az égés és 
a vegyülés, a régi hidegfúziós, diktatúrára hajlamos részecskék kiszorítása belülről kifelé 
halad. A túlhevülő, a fúzióban és az azonosságában megszaladó csillagokból menekülnek a 
teret kellően lehűtve és átlagos állapotba tartó, hidegfúziós részecskék, amely miatt az ilyen 
tér nemcsak túlhevül és felfúvódik, hanem a hidegfúziós részecskéknek egy időre alkalmatlan 
lakhellyé, válik. Az átlagos és a hidegfúziós részecskék eltávozása, lebomlása, egymást 
fogyasztóvá átalakulása miatt a melegfúzióssá váló szervezet egyre magasabb hőmérsékletre 
kerül, idővel kaotizálódik és felfúvódva a többszörösére tágul. Ezzel azonban a globalizációs 
rétegszakadásban megvékonyodnak és felszakadoznak a külső határfelületei és kifelé is és 
befelé is átjárhatóbbá válnak. A környezetben változó, addig e térrészekből kikerülő, 
kisemmizett, elhasznált, kiégett, már hidegfúziós részecskék csak arra várnak, hogy a 
megnagyobbodott felfúvódott tér, a régi hon felülete átjárhatóbb, a tér hőmérséklete és 
életnyomása alacsonyabbá váljon. A csillaggyümölcs megérése nagyméretű globalizációt hoz 
létre, amelyben a korábban erősen védő határfelületek, mint a túléretté váló barack 
(gyümölcsök) héja felreped, és a belső állomány, a túl nagy életnyomás megszűnése után 
elfolyósodik, a háromdimenziós állapotából kétdimenziós elfolyósodóra és egydimenziós 
kiáramlóra fejlődik. A szimmetriát vesztő, belül túl melegfúzióssá váló, felbomló 
szervezeteknek jelentős többlete keletkezik hőenergiából és belső feszültségből, de hiánya 
lesz a feszültségét és a melegét csökkentő rendezett, hideg energiából. A melegfúzióssá váló, 
a környezetnek hőenergiát és fotonokat adó csillagok közötti köztes térben fejlődő, áramló, 
lehűlő hidegfúziós részecskéknek túl sok lesz az áramlásból, és a hidegből, a rendezettségből, 
az impulzus hiányból. Ha a két tényező valahol sikeresen keveredik, a keveredő felületen 
élőrétegben átlagos hőmérséklet és normális feszültség, mérséklet és követhetőbb életáramlás, 
vegyes, jobban keveredő átlagos, de dinamikus fejlődés alakul ki. Ha a már túl magas belső 
életnyomású életgyümölcs, szervezettség, sokkal hidegebb és alacsonyabb életnyomású 
élőrétegbe ér, - ilyen történhet, amikor az egyik melegfúziós csillag élőrétegéből, a közös 
felületet elválasztó szimmetria határon, ekliptikán, életspirálon átáramló bolygókkal, - akkor a 
túl nagy belső nyomás, a réteghatáron átáramlóknak, a kialakuló alacsony nyomású 
övezetben, szimmetria rétegben, alkalmazkodási képtelenség esetén rétegszakadást és 
felfúvódást, általános globalizációt válthat ki. 
A nagyobb felmenői szervezetek közös szimmetriafelületén, vegyes élőrétegén áthaladó 
szervezett életbuborék többféle az állapotát jelentősen megváltoztató eseményben részesülhet. 
Az alacsony életnyomású rétegben, a felmenők Ort övezetében áramló dinamikus csillagfiak, 
aszteroidák, (hideg csillagspermák) megtermékenyíthetik, és ezektől kapott lendülettel 
kikerülhetnek egy veszélyesebb nagyobb, végzetes felbontó eseményt. Ha a megtermékenyítő 
találat nem téríti el a rossz irány, keresztező életakadály, merőleges életspirál felé haladó 
szervezeteket, pl. bolygókat, akkor a meggondolatlan már rossz cél felé továbbáramlásban, a 
felmenői határ és szimmetria felületen átáramolva, egy az ellenkező irányból érkező analóg de 
még kellő azonosságú idegen szervezettel párosodhat, párkapcsolatba épülve új pályára, és 
nagyobb tömegszámú szervezettségbe épülhet. Ha áthalad a szervezet a nemesgáz állapotot 
jelentő férfias réteghatáron, akkor a réteg másik oldaláról érkező analóg szervezettel 
kétdimenziós közös felületen összeforrva családi páros szervezetbe, egy energiaszinttel 
nagyobb periodikus ciklusba, új életciklusba kerülhet. Az ilyen szervezetek a Mengyelejev 
táblázat valamely nemesgáz állapotú rétegén és állapotfejlődésén átjutva, egy új 
életperiódusba kerülve, analóg de nagyobb energiaszintű folyamatba fejlődhetnek. Ez esetben 
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nemcsak egy kisméretű, spermaszerű megtermékenyítő, futó kaland keletkezik, hanem egy 
komolyabb és tartósabb életkapcsolat, társulás, hosszú időre, egy életre szóló párba 
szerveződés. Azonban van még egy harmadik lehetőség is a jelentős változásra. Az első eset 
terhességet és megtermékenyítést okoz. A második eset párkapcsolat kialakulását és 
házasságot, családba és nagyobb közös tömegbe épülést. Ha az elmeszesedett, túl nagy 
sűrűségűvé váló bolygók, szervezetek már nem képesek irányt váltani, és kivédik a 
megtermékenyítés, és a párba kapcsolódás lehetőségét, akkor a régi már rossz cél felé tovább 
áramolva olyan végzetes, nagy ellenáramló analóg szervezetnek ütközhetnek, vagy 
csillagponti szimmetriába, egy sokkal nagyobb fogyasztóba kerülhetnek, amelyben teljesen 
lebomlanak, részekre esnek szét, és jelentősen visszafejlődnek az időben. Ezt az állapot 
változást a halálként ismert elmúlásnak tekintjük, és a materialista tudattal nem értettük meg, 
hogy ez nemcsak elhalást, hanem újjászületést, főnix állapotba fejlődést is létrehoz. A teljes 
és totális lebomlás, más vegyületbe keveredés esetén több esetben a még hidegfúziós bolygó a 
megtermékenyítője egy sokkal nagyobb térbe kiterjedő, már melegfúziós szervezetnek. Ez az 
állapotváltozás újra rendezi a részecskék korábban elromlott viszonyait, és miközben jelentős 
visszafejlődést hoz létre, egyúttal megnyitja az utat egy másik analóg szervezettségben 
változás, egy nagyobb, vagy csak más életváltozás újrakezdési lehetősége felé. 
 
 
 
37. A Föld megtermékenyülése és az isteni magzatszív működés kialakulása: 
 

Az Aspektus sorozat harmadik könyve végül bemutatja a három lehetséges jelentős 
változásból a második, a megtermékenyítéssel járó, de csak részleges lebomlást eredményező 
új életciklusba fejlődés lehetőségét. Az ilyen esemény akkor jön létre, amikor a nagyobb 
felmenői rendszerek között keringő, és az anyjával ingázó pl. bolygó szervezet áthalad a 
szimmetria felületen, a réteghatáron, és az eddig domináns felmenői szervezettség teréből, a 
másik domináns szervezettség élőrétegébe kerül. A jelentős környezeti változás, a 
nyomásváltozás felszakítja a bolygók peteburkát, a külső rétegek globalizálódnak és a 
megnyíló ioncsatornákon egy aszteroida, (csillagsperma), vagy egy üstökös, szén és 
víztartalmú nőies hormonadag kerül, csapódik, épül be az eseménnyel megtermékenyített 
szervezetbe. A hatalmas energia adag felhúzza, és szaporább szívveréssel újraindítja a bolygó 
óráját, és szívét, az idő percenése újra kezdődik. A könyv végébe illesztett rész a becsapódás 
után ide-oda áramló bimm- bamm kialakulásáról, az elhaló szervezetben újra beinduló 
szívműködés, a különbségképzés lehetőségéről szól. 
A megtermékenyítő találatkor a megtermékenyített szervezetbe bejutó csillagsperma, Androgén 
hormon, becsapódáskori kinetikai energiája, nagy energiaszintű periodikus rezgést és 
információs energiahullámokat indít el a hidegpontnak, új északi pólusnak is tekinthető 
térségben. A becsapódás akusztikus és rezgés hullámai ide-oda körbeadódnak a térségben, és 
a lendületösszegződési energiacsúcs hol a szervi rész egyik rétegfelében, pólusán, hol a másik 
rétegfelében a másik pólusán tetőzik. Nevezzük az új északi pólust létrehozó becsapódást 
Bimmnek. A bolygón körbefutó rezgések, mint a Cunami a szigeteket körülölelő árhullámai 
az ellenkező oldalon, térfélen találkoznak, és a már egymással szemben áramló 
energiahullámok, torlódva és részben kifelé, részben befelé elterelődve egymáson, alternatív 
ellenpontot, egy melegpontot, új déli pólust hoznak létre, amelyen egy ellenhullám-csúcs 
robbanásaként, energiahullám tetőzéseként, Bamm rezgés, szívfélhang alakul ki. A melegpontot 
képező új póluson tetőző ellenhullám, megosztódva, és időben kicsit (fél hullámmal) 
eltolódva visszafelé indulva, egy kis energiát vesztve, szétosztva a környezet felé, ismét 
körbejárja a bolygót, és egy válaszfronttal ismét a hidegpontot képező északi pólus környékén 
tetőzik, ahol újabb bimmet, egy kicsit gyengébb, az energia egy részét szintén a környezetbe 
szétszóró ellenrobbanást hoz létre. A meleg és a hidegpóluson egymást erősítő, az egekig 
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felcsapó energiahullámok könnyen több ezer méter magas Cunamit, vízözönt hozhatnak létre, 
vagy és a több ezer km-es sebességgel haladó hullámfrontok leszakíthatják a szervezetről az 
auráját, bolygónál a légkörét. Az energia ide-oda áramlása folyamatosan ismétlődő periodikus 
ritmust, bimm-bammokkal tarkított erős szívverést, (szívritmust) hoz létre, és ezzel a régi 
elhaló, már elégtelen különbségű, elöregedett szervezettség romjaiból, új lendületre kapó 
részecskéiből kifejlődik egy fiatal és energiában már dús új szervezet szíve. A becsapódás 
általában nagyobb saját perdületet ad a megtermékenyített szervezetnek, életbuboréknak, 
amely pulzárszerűvé, és a környezetnek ritmikusan, váltakozva, hideg és melegfúziós 
részecske energiát adóvá fejleszti a nagyobb saját perdületre és új ritmusra keltett új szívet. A 
keletkező átlagos felületi életrobbanásokban, az erős differenciálódásban nemcsak a régi 
légkör, az aura robban le a fiatal szervezetről, hanem a belső mag is sokkal nagyobb 
sűrűségbe és kisebb térméretbe fejlődik. Mivel a kisebb átmérőjűvé váló központi tömeg 
megörökli a korábbi szervezetség, a benne változó részecskék perdületét, ezért az egyenletessé 
váló saját pedület biztosítja a gyorsabb és kiszámítható forgást, és az ennek megfelelő 
periodikusan változó hideg és melegfúziós részecske kiszórást, az energiát igénylő környezet 
felé. A forgóvá váló részecskeáramlás, az új szívben a két pólus között ide-oda áramló energia 
ezt követően nagyon kiszámíthatóan, rendszeresen és egyenletesen elosztott energiát szór, 
juttat a szervezett térbe, amelyben elkezdődik egy új, egy másképpen vezetett, vegyesebb, 
jobb biodiverzitású szervezettség felépülése. Az elosztás egy időre tökéletessé válik, a 
fraktálrendszer szerint, minden csomóponton feleződik és osztódik az energia, így a szívben 
és a környezeti szervezetbe és aurába is mindenhova egyenletesen elegendő energia kerül. 
32. ábra A megtermékenyítés és az új nagyobb tömegszámú életciklus, szívritmusának a kialakulása 

 
A térségből kiszoruló régi aura távolabbra tolódik, esetleg kölcsönadásra kerül valamelyik 
közeli bolygótestvérnek, (a Marsnak, vagy és a Vénusznak), amelynél most kezdődik egy új 
életciklus olyan fejlődési szakasza, amikor már az élet bonyolultsága igényli a lélekbuborékok 
jelenlétét. A térségből kiszoruló hidegfúziós lélekréteg részben differenciálódik, az 
eltávozókon kívül egy része a közös szimmetriasíkon a központi szinuszcsomó felé terelődik, 
minden bimm és bamm ütemben gerjesztést, állapot jelentést ad le az őt létrehozó két fél 
genetikai állománynak, a szülői felmenői idősebb részecskéknek. A már elégtelen 
különbséggel rendelkező, a szervezettségében összeomló régi, öreg szervezet 
részecsketömege kiegészül a beépülő dinamikus részecskékkel, de a régi és elfáradt, 
elengedett részecskék egy része kicserélődik, eltávozik. A sűrűséghatár környékén a nagyobb 

Miközben, egyenlőre megbonthatatlan, 
de egymás ellen ható folyamatba 
szerveződő közös tömegben együtt 
keringve áramlanak a felmenői vezető 
füzérsugár, a Földnél a Nap  
iránytengelye körül, és együtt 
valamennyien a nagyobb felmenői 
rendszer nagyanyai térrésze körül, a 
közös utódot létrehozó szimmetria síkon 
az egyesülő utódban, bármilyen 
arányban szimmetriába kerülő 
ellennyomás miatt a két szervezet 
egymáshoz képest 180 fokos téridőbeli 
eltolódása  a közös szimmetria síkon 
stabilizálódik. Bár a hidegpont és a 
melegpont közötti távolságot, a földrajzi 
és a geológiai határfelületi eltérések 
miatt nem egyforma sebességgel járja be 
az ide-oda áramló, a központ körül 
forgó, keringő energiahullám, de egy 
statisztikai eltolódás valószínűen 
megengedett. 

Hidegpont, 
megtermé-

kenyítő 
becsapódás,  

 
új északi 

pólus 

Új déli 
pólus, 
melegpont, 
melegfúzió
s pont, 
anyag 
kirakódás 

Új szimmetriasík, egyenlítő, zöld és termékeny zóna fejlődik ki a 
vegyes rétegben, a határfelület keveredésében. Az új szívnél 
valószínűen a kiszoruló korábbi élet a koszorúér szerepét tölti be. 

Új szinuszcsomó, 
a közös lélek,  

a karmester, az 
utódlélek 
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függőségbe épült, és csak nehezebben megváltoztató anyagrétegek látszólag változatlan, vagy 
csak lassan változó kéreg rétegeket alkotnak, de az anyagi sűrűségbe, szövetségbe épült 
részecskéik között, a már kellően átjárható, folyamatosan alacsony életnyomáson, kellő ide-
oda áramláson tartott kisebb részecskék, számunkra a szokásos felbontásban 
megfigyelhetetlenül ide-oda áramolnak a két pólus és az utód szinuszcsomót képező 
szervezeti rész körül. A nagyobb energiaszintű, elmeszesedett szervezetek visszabontásából 
keletkező fiatal dinamikus áramló energia nemcsak a belső térrészt, az ötödik dimenziót látja 
el folyamatosan a szervezetben lévő minden zegzugot átjárni képes fiatal, hatáscserére 
alkalmas részecske energiával, hanem az átlagos tömegfelezőt képező szimmetria rétegen 
kívül, a kisebb sűrűségű, pontosabban kisebb azonosságú részecskék auraként ismert rétegeit 
is. A valódi szervezettség egy látható centrális tömegből, és egy a szokásos felbontással, a 
nagyobb áramlási sebesség, a kisebb egységnyi tömegméret, valamint a megszokottnál kisebb azonosság miatt 
általunk nem észlelhető, de mérhető és más módon igazolható jelenlétű, kisebb egységekben 
élő, hőenergiában szegény, de nagyobb dinamikával rendelkező hidegfúziósnak tekinthető 
részecskéket tartalmazó, akár többrétegű aurából szerveződik.  
 
Ha lehet hinni Moetrius megérzésének, akkor legalább 3-3 meleg és hidegfúziós (talaj és lég) 
réteg működik együtt a közöttük kialakuló átlagos, szimmetria réteggel. Így alakul ki a hetes 
szám, amely a környezetet dominánsan uraló hét réteg közös szervezettségben, szent 
szövetségben megtartandó együttműködésére utal. Valószínűen ez miatt éppen hét a saját 
perdületnél, a napi ritmusnál egyel nagyobb dominancia megosztó ciklus, az egymást a 
szervezeti vezetésben váltó rétegek igazgatási heti ciklusának a megosztása. Ez a 
váltóigazgatási heti rend egy későbbi könyvben részletesebben leírásra kerül.  
Valószínűen nem véletlenül hét a hetek szövetségének a száma, a közös életbe szerveződő 
élőrétegek, a Családi generációk száma. Ez statisztikai eredővel egyszerre egy időben, de 
egymástól egy emberöltővel, kétheted életidővel eltolódva, három együtt élő generációt jelent. 
Ez három melegfúziós, és három hidegfúziós alszerveződés egymással párba és együtt közös 
családi szervezetbe épülve a tér három eltérő dimenziója felé, az egymás melletti rétegek, generációk 
egymásra merőlegesen áramolva, lokalitási lehetőséget adnak a hetedik, e családi szervezet 
belsejében fejlődő, valamennyiük közös utódjának. A másik fő ok, az a statisztikai eredőnek 
megfelelő hetes létszámnál, hogy a családi egység, a szervezeti egység e létszámig 
könnyebben döntő és határozatképes, nem reked meg a túl nagy szimmetriánál, nem alakulhat 
ki teljes határozatlanság. Ennél nagyobb létszámú szervezet nehezebben fog dönteni, és 
megállapodásra, közös eredőre jutni, míg ha páros a családi egységek, az együttműködő 
részek száma, akkor sokkal könnyebben alakulhat ki, - egyenrangú feleket feltételezve – 
határozatlan, és az életnek rossz, cselekvőképtelen, vagy egymás ellen cselekvő állapot. 
 
 
 
 
 
A Spektrum TV. A napokban sugározta a világegyetemről készült, a Huble és más frekvencián, a 
makroméretű környezetünket pásztázó űrteleszkópokkal a csillagterek és látható, tehát velünk kellő 
azonosságú életterek térségeit. Egy pulzárrá átfejlődő, átalakuló öreg csillag periodikus 
energiaszórása, hajszálra azonos frekvencia hangot, és ütemet, ritmust adott, mint az egészséges szív 
periodikus pulzálása. A Pulzárok olyan makroméretű, de átszerveződő, megfiatalodó utódszervezetek 
energiaszétosztó szívei, centrumai, amelyek a szervezet térségére, sőt nagyobb körzetbe kiterjesztve 
biztosítják a szervezetségükben a központba áramló energiák egyenletes és sikeres újraelosztását. A 
megújuló szervezetekben hasonló, a korábbinál egészségesebb, sikeresebb újra elosztás, és új 
életciklus kezdődik. A sorsunk rövidesen e szervezeti, fejlődési minta szerint alakul. 
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A következő oldalon az Új Dunántúli Naplóból 2003-as idézet, (írás) található ! 
 

A zseni agya másként jár 
A tudósok évszázadok óta keresik a választ arra a kérdésre, hogy mi az, ami a zsenikben más, 
mint a közönséges halandóban? A statisztika azonban sajnos azt mutatja, hogy tipikus, zsenit 
nevelő szülői ház, életmód vagy zsenire jellemző lelkialkat nem létezik. Sőt, még kiemelkedő 
intelligenciahányados sem szükséges. Az átlagos ember gondolkodási stratégiája egyenesen 
előre halad. Sok tehetséges ember középszerű marad, mert nem mer szemléletet váltani, fél a 
gondolkodásbeli nagy ugrásoktól.  
 

A zseni ezzel szemben nem csak problémamegoldásokat keres, de új problémákat is felkutat. 
Kutatók számos Nobel-díjas művész és menedzser teljesítményét vizsgálták, és néhány olyan 
gondolkodási stratégiát fedeztek fel, amely a zsenik közös vonásának tekinthető. A zseni először 
is keresi a problémát, a zavart. Ha sikeres új problémákat talál, ( Moetrius) A zseni minden oldalról 
megvizsgálja a problémát. Egy vadonatúj probléma megoldása érdekében a legelső, azonnal 
felmerülő ötletet el kell vetni. Ez ugyanis a korábbi tapasztalatokon alapul, tehát már korábbi 
megoldások ismétlése, a kialakult már ismerten rossz utak folytatása. A következő lépésben minél 
több további megoldás után kell nézni, s e folyamat során előfordulhat, hogy a rossz feladatot 
alapjaiban kell megkérdőjelezni. Néha a dolgok azért rosszak, mert az alapjuk rossz, a feladó hatás, 
amiből kifejlődnek. A zseni láthatóvá teszi a gondolatait – és egyébként is képekben – és a térben - 
gondolkozik. A gondolatokat nemcsak szavakban és számokban, de vizuálisan, síkban és 
térben is ki kell fejezni. Főként Leonardo da Vinci és Galileo Galilei művészi illusztrációi 
jelentettek forradalmi újítást a tudomány számára.  A géniusz úgy játszik gondolataival, - 
amelyek szervezeti és lélek egységek, hatásmodulok - mint gyermek az építőkockákkal, felépít egy 
hatalmas gondolatépületet, azután szétrombolja, mindent összekever és épít a megmaradt 
dolgokból valami mást, valami egészen újat. A természettudós Gregor Mendel például a 
matematika és a biológia kombinációjából alkotott új tudományt, a genetikát.  
 

A zseni szokatlan összefüggéseket fedez fel. Leonardo da Vinci hasonlóságot vélt felfedezni a 
harang zengése és a vízbe dobott kő csobbanása között. Ebből jutott arra a következtetésre, 
hogy a hang hullámokban terjed. Samuel Morse a postakocsi-állomáson, a fogatlovak 
cseréjének megfigyelése közben jutott a gondolatra, hogy egy távírójelet is kellőképpen fel 
lehetne erősíteni úgy, hogy az eljusson az amerikai kontinens egyik partjától a másikig.  
 

A zseni bűvészként kezeli, és kibékíti, együttműködő párokba kapcsolja az ellentéteket. Akinek agya 
képes befogadni az ellentéteket, olyan intelligenciát fejleszt ki magában, amely felülmúlja a 
racionális gondolkodást, ugyanis új gondolkodásmódot teremt. Ám a zseni ösztönös 
megérzéseire, a környezetben lévő, kis energiaszintű részecskéinek a tudására is támaszkodik, sőt 
legalább annyira érdekli a tévedés is, mint az elvárt eredmény. Jó példa erre Alexander 
Fleming. Az orvos egyszer a laboratóriumban felejtett egy baktériumtenyészetet. Másnap 
érdekes mintát fedezett fel az időközben értéktelenné vált üveglapon, amelyet az átlagos 
gondolkodó kidobott volna. Fleming azonban utánajárt és kiderítette, hogyan is jött létre az a 
minta, és így fedezte fel a penicillint. 
A tehetség nem lustálkodik.  
- Az ihletett tehetség hatalmas mennyiséget termel. Thomas Edisonnak 1093 szabadalma volt. 
Roppant szigorral írta elő saját magának, hogy tíznaponta egy kisebb, félévenként pedig egy 
nagyobb felfedezést kell produkálnia.  
- Johann Sebastian Bach hetente komponált egy kantátát, még akkor is, mikor beteg volt és 
kimerült. Wolfgang Amadeus Mozart több mint 600 zeneművet alkotott.  
- A lustább alkotók vigasztalására egy amerikai pszichológus 2036 tudóst vizsgált egy 
felmérés során, és arra a megállapításra jutott, hogy a legsikeresebbek nemcsak többet, de 
több rossz művet is tettek le az asztalra, mint az átlagos kollegáik.  

Ez az alkotás és a járatlan út törvénye!     Moetrius 
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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, az időben 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 történetek, valamennyiünk számára egy az őseinkkel közösen fenntartott belső, gyorsabban változó, 
melegfúziósabb szervezettségben, akár az utódaink belsejében, az ötödik dimenzióban,  vagy és külső, 
tágasabb környezetben, az utódaink és az életre alkalmas térrész külső aurájában folytatódnak, amelyeket a 
megismert valósághoz való viszonyukban, attól eltérően működő más világokként ismerünk. Ezek az analóg 
élőrétegek a mi átlagos, - a tudatban és a dolgokban átlagosan fejlett - rétegünktől radiális irányban 
kijjebb, vagy beljebb lévő élőrétegek, amelyek felé csökken a környezet és a saját téridőbeli fejlettségi 
azonosságunk. A külsőbb rétegekben a túl más, hozzánk képest kevésbé azonos, és a megértésben 
fejletlenebb, anyagi részecskékben szegényebb, de a térben gazdagabb rétegek ritkábban elhelyezkedő, 
nagyobb belső sűrűségű, kisebb saját térfogatban változó lakóin átlátunk. Szinte nem is észleljük, hogy 
léteznek, csak akkor szerzünk a létezésükről bizonyosságot, amikor az anyagi szervezetbe épült, a 
szervezeti központtól kivált, elöregedett lélekként, a szolgák és segítők nélkül maradó egykori vezető 
részecskéink is ezen izotróp valóságba érve megismerik végre az általuk addig tagadott, meg nem 
értett, el nem ismert következmény világokat is. E térrészek felé kifelé, a nagyobb arányban másokkal 
kevert, izotrópabb térrészek felé áramló részecskéink valóban utolérik az általunk sok esetben nem 
ismert elődeinket, őseinket, legalábbis azokat, akikkel azonos irányba áramolva még 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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Gondolatok a kilábalás lehetőségeiről: 
Egy versenyképtelenné váló, a gazdaságában elszegényedő szervezetnél, pl. egy korszerűtlen gazdaságúvá váló 
országnál, általában elromlik a termelők és a fogyasztók, a termelés és a fogyasztás korábban jó aránya. Minél 
több eltartott jut egyre kevesebb fogyasztóra, annál rosszabbá válik a közösség gazdasági egyensúlya. 
Az elmaradt fejlődést nem lehet az egyik napról a másikra, ki nem próbált, a stációkban be nem tartott, 
vadonatúj, kicsiben a helyi piacokon nem eléggé kipróbált új termékekkel helyreállítani. Hiába kerül ki sok új 
ötlet, találmány az elszegényedett szervezetben, hogy miképpen lehetne kilábalni a recesszióból, ha nincs hozzá 
elég pénz, energia a megvalósításhoz, és nincs elég kipróbálási, kifutási lehetőség, a gyermekbetegségek 
kinövésére, kijavítására. A feltalálóknak, a fejlesztőknek, előbb kicsiben, kell a prototípusokat létrehozni, 
kipróbálni és igazolni az elméleti szinten kialakított élettervet, terméktervet, és igazolni kell annak a működési és 
forgalmazási előnyeit. Csak olyan termékekkel szabad később kijönni a piacra, amelyek már bizonyított, és 
mások által nagy valószínűséggel keresett új és többlethatásokkal rendelkeznek, és ezek a hatás előnyök, kellő 
távon megtartható előnyöket adnak az előállítóiknak és a forgalmazásban, az élettermék gondozásában 
együttműködőknek. Ha az elméletben, kisebb energiaszinten elképzelt termék, az anyagi megvalósítása során, 
kicsiben igazolja a várakozásokat, akkor el kell készíteni kipróbálás és tesztelés céljából az első kísérleti 
sorozatot. Ezek kipróbálásai már igazolhatják a reménybeli várakozásokat, és ezután elindítható a helyi piacra 
termelés. Ha sikeres a helyi piacra kijuttatás, és folyamatosan növelhető a forgalom, akkor a termék egyre jobban 
igazolhatja a kezdeti várakozásokat, miközben a felszínre kerülnek a kijavítandó személyiségi hibái. A 
környezeti piac a próba és a kifutótét szerepét játssza a negyedik és az ötödik stációban, amely már ország 
szinten eredményesen forgalmazható, nyereséggel létrehozott, tartós körfolyamatokat megengedő élettermékekre 
adnak reménységet. 
A belső forgalom növekedése, a kifutótér növekedése és forgalma, azaz a kisebb stációkban kipróbálás 
elkerülhetetlen része a nagyobb méretben kialakuló külkereskedelmi egyensúly, az exportképes termékek 
létrejöttének! Ha nem működik a helyi piac, a helyi gazdaság, ha nincs elég kifutási, kipróbálási tér és idő, a 
reménység még a nagyobb szinten kifejlődése, az exportképessé válás, a gazdasági húzóerővé, fejlett 
élettermékké válás előtt elhalhat, abortálódhat. Csak akkor kerülhet sor a külgazdasági mérleget helyreállító 
élettermékek kibocsátására, amikor a belső gazdaságban az alap és a középszinten az élettermék már bizonyított, 
és folyamatosan elég nagy lendületet, gazdaságosan előállítható példányszámot igényel a piac. Az Országokat 
irányítóknak tudomásul kell venni, hogy a külső piacokra eredményes kilépéshez, gyorsan forgó egészséges 
belső gazdasági vérkeringés szükséges. Tehát előbb a belső gazdaságban, de ezt megelőzően a kisebb 
stációkban, a családokban és az egyedekben, azon belül az egyedek tudatában kell rendet tenni! 
 

Ahhoz, hogy a világot megválthasd, előbb a fejekben és a gondolatokban, magadban kell rendet tenni, és 
csak ezt követően, belülről kifelé, alulról felfelé lehet megváltoztatni a mindenséget ! 

 

Az életpiramis megfelelő arányait helyre kell állítani. Ilyen lehetőség a régi és bevált minta, ahol a községek 
eltartó képességéhez lett kötve, a polgárok, jobbágyok és a népesség által eltartandó, nem termelő lelkek aránya. 
Egy község, ha elég jó volt a termelési átlaga, eltarthatott egy kisbírót, egy papot és egy templomszolgát, egy 
pandúrt, egy tanítót és két koldust. Hét falu eltartott egy főbírót, egy urat és annak intézőjét, aki a birtokot 
igazgatta, és egy iskolát, amely az utódokat az alapra, elemi ismeretekre megtanította. Hét igazgatási egység, 
azaz kb. 50 falu eltartott egy főispánt, főbírót, főpapot és az alárendelt vallási hivatalok kiszolgálóit, az uradalmi 
jegyzőt, gimnáziumot, azaz közel egy vármegyényi terhet volt képes eltartani…  
Tehát nem a teherhordót kell a teherhez igazítani, hanem a terhet a teherhordók terhelhetőségével arányba hozni! 
 
A másik nagyon megszívelendő, azaz a jövőben megvalósítandó dolog, a három életszereplős elfogadás, átvétel 
és igazolási rendszer. Az élet alapja és a hatáscsere többsége háromszereplős, a negyedik szereplők éppen 
úton vannak az elmúlás és a megújulás között. A háromszereplős rendszer működőképes, ha a dolgok 
többségében legalább két szereplő egymással egyetért, és a harmadiknak ez esetben el kell fogadnia, viselnie, 
tűrnie a kettő, a minimális, (a háromnál kétharmados) többség akár más véleményét, akaratát. Ez a rend 
működhet a családban, a nagyobb szervezetekben, a perben a bírókkal, de célszerű lenne kiterjeszteni az élet más 
területeire is. Pl. 
Ne csak az iskola igazgatója minősítse a tanárt, hanem a diák és a szülő is, akik ennek a munkának, 
kölcsönhatásnak a hasznát látják és a költségét is részben viselik! 
Ne csak a megrendelő minősítse az általa másnak, vagy és közösségnek megrendelt munka, kölcsönhatás 
eredőjét, hanem azok, akik annak a hasznát és a költségét állják, viselik, élvezik, 
Ne csak a kiadó Főnök minősítse a szakács, a pincér a munkás eredményét, hanem azok is, akik az eredményt 
használják és a költségét viselik, 
Hasonlóan a köz érdekének a védelmére megbízott, ügyvéd, jogász, ügyész és bíró munkáját ne csak a dolgot 
elrendelők minősítsék, hanem az igazságként, jogszolgáltatásként létrehozott intézményekhez a költségeket 
biztosítók, és a sérelmeket elszenvedők is. Hasonlóan a politikában, a nagygazdaságban, az energia tartalékok, a 
bankok működésében az alvállalkozók és a fővállalkozók, a megrendelők viszonyában stb.  Bővebbet később…a 
későbbi könyvekben, Az Isteni tér rendjében és az Ideális társadalomban! 
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Az élőrendszer megértését segítő kiegészítő oldal 
 

A központi füzérsugáron magas energiaszintű pályára kiáramló részecskékből hosszú életű 
csillagok keletkeznek, amelyek először nyílt csillaghalmazokat alkotnak. A halmazok tagja 
folyamatosan távolodnak a füzérköteg közepén áthaladó szimmetriatengelytől és egymástól, 
de az előttük és mögöttük ugyanabból a mezőből kiáramló anyagból szerveződő csillagokhoz, 
az áramlás közben az idegenek terjeszkedését fékező, növekvő közegellenállás miatt  
közelednek, és az utánuk jövőknél is csökken a távolság, a fékeződés közelit, tömegbe épít. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sűrűbb túlnyomásos 
tér, nagyobb a közeg-
ellenállás, a lassuló 
áramlásban atomok 
születnek 

A nyílt halmazok egymással szemben álló 
csillagai távolodnak egymástól. 

Az időben később, egymás után keletkezett 
kibocsátott fiatal csillagok a térben közelednek 
egymáshoz és az előttük haladókhoz 

A körfolyamat vége 
felé, a szülő nyelőhöz 
közeledve az azonos 
energiaszintű pályán, a 
határfelületen áramló 
csillagok (galaxisok) 
közelednek 
egymáshoz, de az 
időben előttük és 
utánuk 
keletkezettekhez 
képest növekszik a 
távolság, amelyet a 
folyamatos gyorsulás 
okoz. Ezekben, az 
anyagmezőkben 
folyamatosan gyorsul 
az idő és a változás, a 
szervezettség 
lebomlása folyik. 

Az áramlási rendszereknél a kiáramláskori nyílásoknál a kezdeti nagy távolodási sebesség 
folyamatosan csökken, amely lassuló időfolyamatot eredményez.  Az egymáshoz időben közeli 
keletkezésű részecskéknek a térnyomás miatti torlódása anyagba tömörödéséhez vezet. Az 
áramlás csökkenése miatt folyamatos tömörödés következik be, amely a határfelületeken növeli 
az impulzus sűrűséget, és anyagba építi a részecskéket. A kezdeti örvénymezők lokális terében 
a neutronok atomokba, az anyagba, majd kozmikus porba, ebből egyre sűrűbb anyagokba, 
meteorokba és nagyobb égitestekké, mezőkbe áll össze, amelyekben egyre nagyobb gravitáció, 
és növekvő ütemű változási (impulzus) sűrűség alakul ki. Ez folyamatosan növeli a 
hőmérsékletet, amely tovább gyorsítja az eseményeket, sűríti az impulzusokat. A hőmérséklet 
növekedésével a neutrális részecskék egyre rugalmasabbá válnak, és bár tovább töredezhetnek, 
a mező körül kialakuló határfelületeket (rétegeket) képező füzérpályákon áramló részecskékről 
visszaverődnek, csak a szabályozott rendezett kiáramló nyíláson hagyhatják el a mezőket. 
A szívónyílásra, az ekliptikára sodródott anyag, egy íves felületet képző határrétegen, spirálon 
beáramlik a mező belsejébe, amelyen ismét időbeni gyorsulás és egymástól eltávolodás fejlődik 
ki. (A Naprendszerben kifelé haladva a bolygók ekliptikával bezárt szöge egy ívet ad ki, 
amelyen haladnak az azonos szülőből származó mezők. A Naprendszer bolygói miközben a 
Nap körül keringenek egy  közös szülői határrétegén áramlanak. A beáramló nyíláshoz érkező 
mezők először a gravitációs terek árapály torzulásai miatt széttöredeznek, majd a hosszú időn át 
bekövetkező gyorsulás következtében jelentősen csökken e pályaszakaszon az életnyomás, 
amely a részecskemezők lebomlásához vezet. A folyamat a mezők gyorsítási lehetőségei 
szerint Quintesszenciára, nemes, de elpárologni képes életgázra bontja vissza az anyagot. 

A nappal együtt áramló Föld 
jelenlegi pozíciója az Alcyone 
tengelyen és a galaxis síkon 
átáramláshoz  közeledve ! 


